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slovo úvodem

Ing. Miloslav Janíček
člen představenstva SČMVD
předseda družstva Brněnská Drutěva
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové,
po roce mám to potěšení vás v úvodníku opět oslovit.
Všichni máme hlavu plnou závažných i méně
významných témat, kterými jsme denně obklopeni. Vnímáme a zpracováváme informace ze všech
sdělovacích prostředků i při osobních setkáních.
Informace se snažíme rozlišovat a třídit na důležité,
méně důležité a nedůležité. Proto jsem zvažoval, jestli mám v tomto úvodníku nosit dříví do lesa. Možná
však několik malých, krátkých polínek přinesu.
Svět se mění a neustále vyvíjí. Změny čím dál rychleji probíhají v ekonomice, politice, společenském
uspořádání, ale i v přírodě. Lidé se více stávají závislejšími na technických vymoženostech nejen v domácnostech, ale i ve veřejných prostorech. Spojitost
témat: internet, kamerové systémy, mobily, televize,
čipy, odposlechy, kontroly pohybu vozidel a osob
- rozebírat podrobně nemusíme. Zavedení „GDPR“
ochranu soukromí a svobod občana asi vyřešilo.
A co tak téma „řemeslník“. Řemeslo má zlaté dno – to
určitě většina z nás slyšela. Nyní nastala doba nutné
počítačové znalosti a gramotnosti. Čím ale nahradíme tvůrčího šikovného řemeslníka se zkušenostmi
a se schopností nápaditě řešit reálné pracovní úkoly?
Možná nastane doba, že si řemeslníka vytiskneme na
3D tiskárně doma v pohodlí a v teple.
Velmi zajímavá otázka minimální mzdy se také
průběžně řeší dlouhá léta. Samozřejmě s „dobrým
úmyslem“ ve prospěch těch, co ji pobírají. Také jste už
někde slyšeli, že cesta do pekla je dlážděná dobrými
úmysly. Pracovníci, kteří budou kvůli zvyšující se
minimální mzdě propuštěni, si na toto rčení vzpomenou. V loňském listopadovém vydání „Výrobního
družstevnictví“ se předsedkyně Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených Ing. Vilma Baudišová
ve svém úvodníku problematice nesnadné situaci
pracovníků s nejnižšími příjmy věnovala podrobně.
Zájemcům o tuto problematika doporučuji k přečtení.
Jen krátce ke sjednocování měn. V Evropě je to zavádění eura. Myšlenka zdánlivě zajímavá. Podporovaná více politiky než ekonomy. I v ČR jsou skupiny
lidí, kteří by uvítali zavedení eura z určitých důvodů,
pro ně výhodných. Existuje však také velmi mnoho
rozdílů v jednotlivých členských státech eurozóny.
Nejen v úrovni zadluženosti jednotlivých států a ve
výši mezd. Historie sjednocování měn v USA ukazuje, že jednotná měna může fungovat jen za určitých

podmínek: Položme si tedy otázky, jestli v EU a jejich
jednotlivých státech:
• existuje pružný pracovní trh?
• je poměrně nízký stupeň státní regulace?
• je nepřebujelý sociální systém?
• snižuje se celkové množství a dílčí objemy přerozdělování peněz?
• snižuje se režie státního aparátu?
Pro ekonomický vývoj a životní úroveň není nejdůležitější společná měna, ale to, jakou máme ekonomiku
a co pro její zdraví a dlouhodobou prosperitu děláme.
Říká se, že v konání člověka jsou peníze vždy až na
1. místě. Nedostaly se peníze náhodou již na všechny
první tři místa na stupně vítězů?
Zajímavé jsou pro mě neustále nové informace
i o pozemské přírodě i o vesmíru. Možná by se lidstvo
mohlo přiučit od organizace společenstev některých
živočišných druhů, například mravenců nebo termitů. Mají jednodušší, ale o to efektivnější uspořádání
i organizaci. Zažitá myšlenka lidí, že jsme nadřazeni
všem zvířatům díky schopnosti myslet, je možná
pravdivá. My lidé to víme, jak to však těm všem zvířatům sdělit. Děláme to po dobrém i po zlém. Život
na Zemi existoval již před člověkem a bude existovat
i po éře lidstva. Ale ještě určitě stihneme nějaké životně důležité příkazy, zákazy, nařízení, regulace či
povinné hlášení vymyslet a zrealizovat. Příroda si
však opět bude dělat to, co uzná za vhodné.
Stáří kosmu a planety Země je neporovnatelné s obdobím „výskytu“ lidí na Zemi. Délka lidského života
je z tohoto pohledu pouhým lusknutím prstu. A my
budeme neustále majetek hromadit a hromadit.
Šťastní jsou ti, kteří pochopili, že štěstím je jejich
práce, která je baví a klidné mezilidské vztahy.
Pokud vás aspoň trochu tento úvod rozptýlil, jsem
za to rád. Všem vám přeji pozitivní myšlenky a hodně
zdraví a štěstí v letošním roce.
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Stříbrné vánoční dny
Ve dnech 13. – 16. prosince 2018 se uskutečnila veletržní akce Stříbrné vánoční dny. Veletrh dárků, dekorací a spotřebního zboží vdechl sváteční atmosféru areálu PVA EXPO Praha již podesáté. Na výstavní
ploše 12 tisíc m2 se prezentovalo 407 vystavovatelů. Akci provázel bohatý doprovodný program, veletrh
se setkal s velkým ohlasem ze strany návštěvníků.
Hned čtyři výrobní družstva se této akce zúčastnila
se svými stánky. Byla to Slezská tvorba Opava, Vřídlo
Karlovy Vary, Detecha Nové Město nad Metují a DUP
Pelhřimov.
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Krásu skleněných vánočních ozdob bylo možné
obdivovat na stánku družstva Slezská tvorba Opava. Stánek návštěvníky upozorňoval na to, že tento
sortiment s velkým podílem ruční práce má v družstvu dlouhou tradici, ozdoby jsou ve Slezské tvorbě
vyráběny již od roku 1951. Zákazníci oceňovali široké spektrum barev, dekorů a tvarů, hojně využívali
služeb přítomné malířky a nechávali si na baňky (jak
je tento sortiment nazýván výrobcem) napsat věnování. Vánoční ozdoba se tak stávala osobním dárkem
pro jejich blízké.
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28.01.19 13:01

propagace, výstavy, veletrhy
rozmarýn, řepík lékařský, tymián,
dobromysl, šalvěj, eukalyptus, heřmánek, máta peprná, kafr, mentol
a řada jiných. Na veletrhu družstvo
nabízelo osvědčené produkty, jako
jsou například Ozalin®, Arnika®,
Campherol®, dále řadu pleťové kosmetiky COSMETICA CAROLINUM®
nebo dětskou pěnu do koupele Delfín.
V nabídce byla také různá dárková
balení kosmetiky a koupelových solí.
Družstvo Detecha Nové Město nad
Metují vyrábí kosmetiku Regina®
od roku 1954. Jde o generacemi prověřenou kvalitu od našich babiček
až po současné moderní ženy. Vhodným tipem pro
vánoční dárek pro ženy byly dárkové sady aloe vera
a mandle, které obsahují denní krém, krém na ruce
a čisticí mléko či micelární vodu. Dárkové sady perníček, princezna a pixel byly naproti tomu určeny pro
děti, kromě sprchového gelu s vůní bubble gum nebo
s vůní perníčku obsahovaly jelení lůj a svačinový box

I další vystavovatel – Vřídlo Karlovy Vary se pyšní dlouhou tradicí, karlovarskou kosmetiku vyrábí
od roku 1954. Osvědčené receptury karlovarských
lékárníků přelomu 19. a 20. století byly doplněny
nejnovějšími poznatky a kosmetické produkty jsou
dnes vyráběny na moderních strojích. Karlovarská
kosmetika® byla v minulosti a je i v současnosti známá především tím, že ve svých výrobcích vždy hojně
využívala darů přírody, produkty obsahují extrakty z řady léčivých rostlin, jako jsou arnika horská,
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s obrázkem. Na stánku bylo možné vybírat i další produkty dekorativní a zdravotní kosmetiky Regina®.
Družstvo DUP Pelhřimov, které bylo založeno
v roce 1945, na veletrhu prezentovalo produkci dvou
ze tří svých hlavních oborů, a to kovovýroby a galanterní výroby. Nástroje pro manikúru a pedikúru bylo
možné na stánku zakoupit jednotlivě nebo v celých
sadách uložených do pouzder. Zákazníci měli z čeho

vybírat. Družstvo vyrábí nehtové a záděrkové nůžky v zahnutém
i rovném provedení, dalším produktem jsou klasické i nůžkové pinzety,
nehtové pilníky a také malé manikúrní nástroje jako jsou nožíky,
skalpely, odnímáčky, odhrnovače
a lopatičky. Pouzdra, obaly, batohy,
brašny, kabely, aktovky, kufry, kufříky a spisové desky jsou vyráběny
z pravé i syntetické kůže i z dalších
materiálů. O výrobky byl na veletrhu zájem, zvláště manikúrní sady
jsou oblíbeným vánočním dárkem.
Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová
a Ing. Lenka Bartoničková

www.slezska-tvorba.cz www.vridlo.cz
www.reginakosmetika.cz www.dup.cz
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27. mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

2019
s v ě t

e l e k t r o t e c h n i k y

Prezentace významných firem v oboru
Více než 80 odborných přednášek a seminářů
Vysoká účast slovenských firem
Trendy v oblastech OZE, IoT, Smart City, Průmyslu 4.0 a elektromobility

19. – 22. 3. 2019 | BRNO
www.amper.cz

VD_02_2019.indd 7

pořádá

28.01.19 13:02

reportáž z družstva

DÍLO, výrobní a obchodní družstvo
Svratouch
Koncem roku 2018 jsme navštívili družstvo Dílo ve Svratouchu. Jedná se o družstvo s tradicí již
od roku 1923. Zabývá se výrobou, montáží a prodejem výrobků zhotovených lisováním, tvářením,
svařováním, obráběním a práškovým lakováním, dále výrobou, montáží a prodejem plotového
pletiva a plotových prvků. Mezi další kovovýrobu patří kuchyňské potřeby, jako cedníky, hrnky,
dortové formy včetně tvarovaných, tvořítka na cukroví, cukřenky, ministruhadla a další
tradiční výrobky.
Dobré jméno firmy je podloženo trvalou prací na
jejím budování, je založené na poctivém a seriózním
jednání se zákazníky – jejich spokojenost je vždy na

prvním místě. Po výrobních provozech nás ochotně
provedli předseda družstva Václav Smolík a jeho
syn – místopředseda družstva Lukáš Smolík.

ROZHOVOR

Václav Smolík
předseda družstva

Pane předsedo, jaké cesty vás vedly právě do Díla?
Naše rodina Smolíkova pochází ze Svratky – zde žijeme a podnikáme. Řadu let funguje firma Smolík,
která vyrábí mimo jiné vykrajovací formičky na cukroví. V podstatě jsme podnikali asi dva kilometry od
družstva Dílo, ale neměli jsme o něm bližší informace. Změna nastala v roce 2009, kdy jsme od družstva
koupili jednu dílnu, kde byla umístěna technologie
na kovotlačení výrobků. Počátečním záměrem bylo
využít dílnu k výrobě rozšiřujícího sortimentu firmy
Smolík. Budova však bohužel nebyla v dobrém stavu,
tak jsme ji nejdříve využívali jen jako sklad. Vedle
však stála další budova, kterou využívala jiná firma,
jež ji zrekonstruovala, ale po čase objekt opustila. Bu-

dova byla majetkem družstva Dílo, a tak jsme si tuto
budovu pronajali a začali v ní vyrábět. Zásadní zlom
nastal v listopadu 2010 – tuto budovu jsme odkoupili
a přestěhovali jsme výrobu ze Svratky do Svratouchu. Původní objekt ve Svratce slouží už jen k uskladnění obalových materiálů a části výrobků… A pak
zde máme také jednu kuriozitu – pracovnici, které
je již 87 let, stále chce pracovat a také velmi pečlivě
a rychle pracuje, dokonce natolik, že zastane práci za
dva pracovníky.  I z těchto důvodů ve Svratce stále
působíme.
Takže jste začali v areálu družstva vyrábět… Ale jak
to pokračovalo?
V únoru 2013 nás oslovilo tehdejší vedení družstva
Dílo a nabídlo nám odkup družstva. V podstatě to
bylo logickým krokem – v areálu jsme již delší dobu
vyráběli, a proto jsme se rozhodli pro jeho koupi. Po
počátečních problémech spojených s převzetím areálu se nám nyní začalo dařit, postupně provádíme
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další statutární věci musíme řešit za chodu. Kde se
aktivity dají spojit, spojili jsme je, snažíme se zefektivnit výrobu, udržet pro lidi práci a zachovat činnost
a především stabilitu družstva.

rekonstrukce a rozvíjíme výrobu. V rámci možností
vznikají vazby mezi oběma firmami, takže stabilita
družstva je zachována. Mj. například využíváme
některé prostory Díla pro výrobu pro firmu Smolík
– za to platíme nájem, z čeho pak vzniká i zisk pro
Dílo. Co se týče výrobního sortimentu Díla, chceme
zachovat výrobky, které se stále vyrábějí a mohly by
mít u zákazníků stále šanci. Zatím jedeme ze setrvačnosti, víceméně tak, jako jsme pracovali předtím, na
základě dřívější spolupráce, propojenosti. Případné

Jaký sortiment mělo Dílo, když jste ho převzali?
Družstvo v původním majetkovém obsazení v podstatě dožívalo s některými výrobky. Celý sortiment
se nedal ani obsáhnout – v současné době nebyl pro
výrobky odbyt, z původních asi 250 lidí dnes zbylo jen pár zaměstnanců. Důvodem je, že spotřební
zboží, které se tehdy vyrábělo, je nyní ve velké míře
nahrazováno plasty a dalšími materiály. Problémem
bylo i to, že hodně výrobků se vyrábělo tzv. kovotlačením, na což v současné době není možné sehnat
zaměstnance – poslední zaměstnanec, který pro nás
tuto činnost vykonával, bohužel zemřel a tím skončil
i výrobek, náhradu jsme nenašli. Velmi ale oceňuji,
že řada lidí z původního družstva nám věřila, zůstala
s námi a pracuje zde doteď. Přečkali s námi i počáteční problémy, a ne zrovna ideální pracovní podmínky

2/2019
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– právě ty zlepšujeme postupnou rekonstrukcí objektu. To, že jsme převzali Dílo a jeho zaměstnance,
bylo svým způsobem i logické – vzhledem k tomu, že
jsme byli v původním areálu nájemcem, často jsme si
i vypomáhali při výrobních činnostech, někteří pracovníci již tehdy pracovali pro nás, vzájemně jsme se
znali a věřili si. Jen pro nás celé převzetí bylo zpočátku

trochu chaotické
– krátce předtím,
než jsme odkoupili
družstvo,
jsme totiž založili s.r.o. a teprve
pak nám byl nabídnut odkup družstva. Je to škoda,
protože kdyby byla jiná časová posloupnost, možná
by šlo dost věcí jednodušeji.
Zmínil jste rekonstrukci objektů – jaké další opravy
v nejbližší době chystáte?
Poblíž vstupní brány je administrativní budova,
kterou zamýšlíme zrekonstruovat. Nyní chystáme
projekt na rekonstrukci objektu a záměrem je pak
budovu využívat jak pro družstvo, tak pro firmu
Smolík. Vše u nás funguje na bázi propojenosti.

10
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Jaké výrobky Díla byste zmínil jako zajímavé?
Převzetím družstva jsme navázali na jeho produkci,
některé výrobky Díla zůstaly a vyrábíme je stále. Zmínil bych určitě plechové konvičky na zalévání květin,
které jsou oblíbené u francouzských zákazníků, dále
panely na nářadí, které vyrábíme hlavně pro německou klientelu. Z původní produkce bych ještě zmínil
výrobky tzv. kuchyňky, tedy různé cedníky, struhadla
či další domácí potřeby. Využíváme také propojení
obou firem a Dílo provádí pro společnost Smolík i kooperační práce na lisech. Vzhledem k tomu, že obě firmy vedeme já a syn, spousta věcí je jednodušších.
Je těžké získat pro tuto práci nové zaměstnance?
Určitě. Nyní jsme již překonali největší problémy – někteří pracovníci odcházejí do důchodu nebo se rozhodnou z firmy odejít. Částečně jsme pokryli své potřeby
brigádníky, ale ty není možné využít na všechny činnosti. Měli jsme zde i Ukrajince, kteří mají
schopnost se přizbůsobit. Je to celé hlavně
o tom, zda člověk chce či nechce. Pokud chce
pracovat, pak se to rychle naučí, ale pokud
nechce nebo ho to nebaví, pak to nemá smysl pro firmu, ani pro pracovníka.
Ve výrobní hale jsme měli možnost vidět,
jak vznikají nádherné vykrajovací formičky. Mají pracovníci možnost střídat tvary
formiček, aby se práce nestala až tak velkým stereotypem?
Určitě - tvary zvířátek se mění poměrně často. Vše je
podle požadavků klientů, tvary se často střídají, což je
pro práci lidí zpestřením. Jsme schopni vyrobit velmi
široký sortiment tvarů, některé z nich si i sami navrhujeme. Jsme schopni také vytvořit tvar dle přání zákazníka. Tím vzniká i různá obměna práce, i když se
samozřejmě stále jedná o vykrajovací formičku.
Jak vidíte budoucnost družstva Dílo?
Nyní jsme se již zorientovali v oblasti družstevnictví, i když je stále co se učit. Dokonce jsme i založili
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prostředí, a navíc se jedná o sezonní zboží, které často vydrží v domácnosti několik desítek let. Co se týče
konviček, tam je trochu problém s cenou. Konvička
má celkem 27 výrobních operací, je složitá na zpracování, na zručnost zaměstnanců, na funkčnost výrobku. Jedná se o designový výrobek, v zahraničí žádaný,
ovšem v České republice přehlížený. Důvodem je, že
český zákazník si zvykl na levné a nekvalitní asijské
zboží, které preferuje. Jak se bude zájem zákazníků
vyvíjet, je otázka. V současné době jsou aktuálním tématem plasty a jejich omezení. Možná, že právě to by
mohlo být pozitivní změnou pro produkci kovových
výrobků. Uvidíme, co přinese čas.

začátky. Mimo jiné jsme využili úvěr ze svazu, kde
se v porovnání s bankou jedná o výrazně výhodnější
podmínky.

paradox, proč odběratel dokáže preferovat zrovna
nás – nejmenovaná velká firma od nás odebírá zboží
a přitom je, dá se říci, přímo excelentním dovozcem.
Problém je v tom, že když si objednají zboží z dovozu, musí ho nakoupit velké množství, aby naplnili
kontejner a pak jim buď chybí, nebo ho naopak mají
neúměrně hodně. Navíc ho dostanou až za několik
měsíců. Pokud pro ně vyrábíme my, zboží jim dodáme
za pár dnů, a to přesně v množství, které aktuálně
potřebují. A to je, myslím, i jedna z cest, jak obstát
v konkurenci – vyjít zákazníkovi vstříc, být pro něj
stabilním a operativním partnerem.

Když se vrátíme k produkci Díla, co jste schopni nabídnout?
Mezi zajímavý sortiment patří výroba pletiva. Máme
poměrně dost zakázek na montáže plotů. Ve výrobě
konviček pak chystáme širší nabídku – plánujeme
zakoupení vlastního stroje na potisk, takže budeme
schopni na výrobky natisknout obrázek dodaný zákazníkem. Je potřeba odlišit oblasti výroby – společnost Smolík vyrábí převážně vykrajovací formičky,
tzv. vykrajovačky. Dílo vyrábí zase tlačené formičky
a další kovový sortiment. Bohužel celkově formičky
mají tu smůlu, že je zde poměrně široké konkurenční

reportáž z družstva

další družstvo s názvem Smolík, výrobní družstvo
– zatím pod tímto názvem nevyvíjíme žádnou činnost, ale na nejrůznějších svazových akcích se snažíme čerpat informace. Naším budoucím úkolem
je uspořádat firemní vazby a najít nejlepší řešení.
Nejde jen tak ze dne na den přestat fungovat pod
stávající firmou Smolík – především z důvodu zahraniční klientely. Kdo spolupracuje se zahraničím,
ví, co mám na mysli – je velmi těžké, aby zákazník
vnímal tyto změny pozitivně, aby se přeorientoval
na nové obchodní vazby, a my musíme myslet na příjmy několika desítek našich pracovníků. Pozitivně
vnímáme existenci družstevnictví jako takového,
mít družstvo jako formu podnikání je velmi příjemné. Například nikdy se nám předtím nestalo, že by
nám někdo chtěl pomoci. Toto jsme do té doby, než
jsme koupili Dílo, neznali. Svaz českých a moravských výrobních družstev nám pomáhá, a to zcela
zdarma. Je to velmi příjemná spolupráce, doufáme,
že se nám družstvo Dílo podaří za pomoci svazu ještě více rozjet a že jsme už překonali problematické

Dodáváte zboží do hobbymarketů?
Ano, ale jedná se spíš o kusové dodávky – většina našich výrobků odchází do zahraničí.
Jak je to s konkurencí?
Ta samozřejmě existuje, jako všude. Nejhorší je pak
levné zboží z Asie, jak jsem již zmínil. Vzniká ale

Rozhovor připravily: Ing. Lenka Bartoničková
a Jana Henychová
Foto: Jana Henychová

www.dilo.cz
2/2019
VD_02_2019.indd 11

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

11

28.01.19 13:02

rubrika manažerů družstev

O konfliktech
Úspěch v byznysu je naprosto závislý na lidech, lidech a zase jen lidech. Nezáleží v jakém oboru, ale
je nesporné, že vaši zaměstnanci jsou vaše největší
konkurenční výhoda. Nejlepší vedoucí je ten, kdo
má talent vybrat ty správné lidi a k tomu dostatek
důvěry dát jim příležitost, aby ukázali, co umí. Pokud vaše firma zrovna neprosperuje, zamyslete se
nad výše řečeným. Tam je totiž klíč.
Konflikty na pracovišti jsou občas nevyhnutelné. Je
nesporné, že mnoho kolektivů v podnicích je sžíráno
neřešenými spory, které sice bublají pod povrchem,
zdánlivě nerušené spolupráce. I když tyto konflikty
nikdy nevyhřeznou na povrch, každopádně blokují
tvořivost, inovace a poškozují ve svých důsledcích
produktivitu práce a firmu obecně. Dá se to zjistit
jednoduchým šetřením. Proto chybějící, řekněme,
„harmonie“ v pracovním kolektivu (vyšším stupněm je tým), je vždy nákladným přepychem. Ten si
mohou dovolit jen firmy, jejichž činnost není zcela
odvislá od zisku, i když se navenek ohánějí jakýmsi
ekonomickým žargonem či kategorií „produkt“, „divize“ atp.
Čelit určitým neshodám ve firmách lze i diversitou skupin. Různorodá skupina se podle poznatků
firem vzájemně obohacuje a doplňuje. Pokud není
homogenní a akceptuje rozdíly ve zkušenostech,
vzdělání atp. mezi lidmi a je dobře vedena člověkem
s vysokým EQ, tak její činnost je ve prospěch firmy.
Mezinárodní zkušenosti pak ukazují, že různorodost pracovních týmů se podílí na úspěchu progresívních firem až z 60 procent. Smíšenými týmy se
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rozumí zaměstnanci různého věku, vzdělání, přístupu k řešení problému, různých schopností, cílů,
zkušeností, ambicí atp.
Ale pokud je ukojení zbytnělého ega šéfa firmy výše
než prosperita, pak vybírá takové podřízené, kteří
jsou nezkušení, o oboru ví málo, obecně řečeno nepřevyšují ho. Pokud tohle členové představenstva,
kteří jsou za funkci nějak honorováni, nerozpoznají,
je to jejich velké selhání.
Odborníci se shodují, že ne každý konflikt je škodlivý. Co odlišuje pozitivní konflikt od škodlivého?
Vymezením kladného konfliktu je podmínka společného cíle. Sdílejí-li účastníci konfliktu společný cíl,
může vášnivá diskuze v různorodém týmu nad závažným problémem, včetně rozdílných názorů jeho
řešení, naplnit kolektiv (tým) novou energií mnohem
pravděpodobněji než lhostejné přikyvování servilních jedinců.

2/2019
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organizace a zadávání úkolů; nespravedlnost; systematicky nefungující zpětná vazba; zadržování informací až dezinformace atd.
Je třeba jasně říci, že bez zpětné vazby neexistuje
rozvoj - při takovém trendu za pár let musí firma
erodovat. S pozitivní atmosférou a tedy i pozitivními (tvůrčími) konflikty na pracovišti souvisejí dva
typy faktorů, které ovlivňují naší pracovní motivaci.
Řada šéfů si myslí, že ty první jsou nejdůležitější. Jaký
omyl.

rubrika manažerů družstev

Pozitivní konflikt, jemuž je charakteristický společný cíl, předchází každému pokroku a na jeho
konci je dosažení nového stupně kvality. Ne tak
u škodlivého konfliktu. Jaký typ konfliktů je tedy
škodlivý? Každý, který narušuje práci, snižuje produktivitu či ohrožuje ostatní spolupracovníky. Málo
se ví, že ničivé konflikty se zpravidla objevují, když
se jedinec nebo část kolektivu cítí přehlíženi a nedoceněni. To může pramenit, jak jsme si mnohokrát
ukázali, ze slabého vedení, nejasných rolí a utajeně
sledovaných priorit (vedoucí chce osobně profitovat), ze slabosti představenstva
a tedy z nedostatku jednotících
principů a vágně definovaných
cílů (chceme být nejlepší).
Zkušený manažer se snaží konfliktu vždy předcházet, případně
ho řeší hned při prvních náznacích, tedy dříve než se rozjede
naplno. Je mezi námi ale hodně
těch, kteří se tváří, že se nic neděje, což může vyplývat z vlastní
pohodlnosti, nekompetentnosti,
z obav, aby věci ještě nezhoršil
atp. A to až do doby, kdy vzájemná
řevnivost propukne v otevřené
střetnutí, které již firmu poškozuje.
Negativním konfliktům je
nutné předcházet. Řešení je prosté: silné a kompetentní vedení,
pravidelná komunikace, jasné
cíle a postupy. Smyslem je, aby se
energie týmu plně zaměřila na dosažení cílů a aby
sloužila zájmům firmy i zaměstnanců samotných.
V případě konfliktu platí zásada, že jeden gram prevence je lepší než kilogram řešení, protože jakmile
již konflikt vypukl, jeho hmotné, ale i nehmotné
následky mohou být dalekosáhlé a cena je vždy již
vysoká.
Vedení firmy vidí pochopitelně jen materiální škody, např. ve snížené produktivitě práce znesvářených
zaměstnanců. Faktem ale zůstává, že rozhořčení lidé
si obvykle neberou servítky a často dochází k nenapravitelným škodám spíše v nehmotné části firemního kapitálu – v lidských vztazích. To může firmu do
budoucna nenapravitelně poškodit.
Jaké cesty vedou k eliminaci škodlivých konfliktů?
Opak toho, co vede ke snížení angažovanosti zaměstnanců, např. tyto „kvality“ vedoucího pracovníka:
nezájem o zaměstnance; zamlžování problémů; netrestání nedostatků a nedůslednost; špatný příklad
manažera; nerozeznání významu pojmu stimulace
a motivace; nedodržování slibů a dohod; nejasná

Ty první jsou chápány jako samozřejmost, jejich
absence vede k nespokojenosti (demotivaci, tedy poklesu výkonnosti), ale zároveň jejich naplnění nezaručuje spokojenost (a nárůst výkonnosti). Jde např.
o pracovní podmínky, kompetentnost vedení, firemní politika, přiměřená mzda atp.
Teprve ty druhé podmínky pozitivně podporují
naši motivaci a vedou k vyššímu výkonu. Patří tam
např.: uznání a zážitek pracovního úspěchu, možnost
osobního rozvoje, delegování odpovědnosti, odborný
a karierový růst atd. Každopádně ve vyspělých firmách platí promyšlená škála nehmotných odměn.

PhDr. Ing. Jaroslav Šubrt,
firemní sociolog, mediátor
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Předvánoční setkání předsedů družstev
z Moravy v Moravské ústředně Brno
Ve čtvrtek 6. prosince 2018 jsme se v odpoledních
hodinách měli možnost opět osobně vidět před koncem roku na „Mikulášském setkání“. Tato brněnská
setkání předsedů se konají tradičně již od roku 2007,
kdy se poprvé sešlo jen sedm brněnských družstev.
První setkání se konalo díky iniciativě předsedkyně
družstva Moravská ústředna Jany Malé.
Tentokrát na setkání přijelo 25 předsedů členských
družstev Svazu českých a moravských výrobních
družstev z celé Moravy. Setkání zahájila jako organizátorka a hostitelka předsedkyně Moravské ústředny
Jana Malá. Svojí přítomností a zajímavými informacemi při setkání přispěl k příjemné atmosféře i předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák.

Dalšími milými hosty byli legendy družstevního
podnikání - bývalý předseda družstva Kovo Brno
Emanuel Sovič a bývalý předseda Kameny Brno Ing.
Karel Vymazal. Oba tito přátelští lidé a oblíbenci
v kolektivu měli v družstevních orgánech SČMVD
i významné funkce.

Předvánočního setkání se účastnili i předsedové
družstev, která se členy SČMVD stala nově v poslední
době.
Po zahájení pokračovalo setkání přípitkem z Templářských sklepů. Víno nám přivezl jako každoročně
předseda družstva Templářské sklepy Ing. Pavel Pastorek.
Předseda
družstva
Dřevo Měřín Ing. Ladislav Fiala potěšil kolegy
dárkem, v podobě CD
„Arnolecký valčík“, na
kterém se tvůrčím způsobem sám podílel. Jeho
pěvecké umění známe
také i z celorepublikových setkání.
Hostitelka předsedkyně Jana Malá obdarovala každého přítomného výrobkem
družstva Moravská ústředna, k Mikuláši symbolicky pěkným čertem
Hubertem.
Bývalý předseda družstva Integra
Zlín Ing. Jiří Nesvadba dovezl puky
vyrobené k 65. výročí existence
Brněnské Drutěvy a před zimním
obdobím byl i tento dárek tematický.
V uvolněné atmosféře se jako
vždy probíraly záležitosti pracovní, ale i soukromé. Osobní kontakt
a komunikace mezi lidmi v době internetu a mobilů nám přece jen přináší větší obohacení v mezilidských
vztazích. Loučili jsme se s přáním
hezkých vánočních svátků.
Text a foto: Ing. Miloslav Janíček

www.scmvd.cz
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Elektronizace dočasných pracovních neschopností přinese značné zjednodušení při zpracování této
agendy. Uleví zaměstnavatelům, lékařům i zaměstnancům. Ministerstvo práce a sociálních věcí přináší
přehled nejdůležitějších informací o projektu eNeschopenky.
Elektronizace dočasných pracovních neschopností
je rozdělena do tří etap:
1) Od 1. ledna 2019 ČSSZ zavedla novou informační
službu pro zaměstnavatele:
• prostřednictvím ePortálu ČSSZ může zaměstnavatel v on-line prostředí zjistit informaci, zda je
již v systému ČSSZ zaevidovaná nová pracovní
neschopnost jeho konkrétního zaměstnance, od
jakého data a také k jakému datu byla ukončena,
• tato nová služba pro zaměstnavatele je přístupná
po přihlášení do ePortálu ČSSZ tj. s využitím prostředků k ověření identity (jakoukoli formou splňující podmínky Národní identifikační autority
nebo přístupovými údaji datové schránky).

k dispozici data on-line, ale později (zejména s ohledem na ochranu osobních údajů).
Předávání údajů od lékařů bude probíhat prostřednictvím současné služby provozované ČSSZ již od
roku 2010, která technicky neumožňuje připojení
na aktuální centrální registry zaměstnavatelů a zaměstnanců a podporu při vyplňování nezbytných
údajů, zbylé části stávajícího formuláře budou muset
lékaři v druhé polovině roku 2019 tisknout.
Přístup zaměstnavatelů k údajům bude nadále probíhat prostřednictvím on-line služby ePortálu ČSSZ.

rubrika manažerů družstev

Elektronická neschopenka

Služba byla připravena v předstihu před plnou
elektronizací, aby byla co nejlépe v praxi odzkoušena
a umožnila plynulý přechod do další etapy.
Tuto službu realizuje ČSSZ podle stávajícího znění
zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
2) Od 1. července 2019 mají platit dvě nová zákonná
opatření:
• povinná elektronická forma hlášení ošetřujícího
lékaře o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti a s tím související zkrácení lhůty, v níž
ošetřující lékař toto rozhodnutí odesílá,
• rozšíření okruhu údajů, které budou orgány nemocenského pojištění sdělovat zaměstnavatelům
o dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců. Jedná se např. o informace o místě pobytu
zaměstnance v dočasné pracovní neschopnosti
a rozsahu vycházek.
Zavedení povinného elektronického hlášení urychlí
předávání informací od ošetřujících lékařů okresním
správám sociálního zabezpečení, protože se vyloučí
doručování papírových neschopenek prostřednictvím pošty. Elektronicky předané údaje o nových
pracovních neschopnostech se rychle načtou do databáze nemocenského pojištění, což umožní přístup
zaměstnavatelů k údajům o pracovních neschopnostech jejich zaměstnanců bez zpoždění způsobeného
poštovní přepravou. Pouze v případě nepřesné či nedostatečně vyplněné neschopenky bude muset ČSSZ/
OSSZ údaje došetřovat a zaměstnavatelé nebudou mít

Tato fáze elektronizace neschopenek bude upravena novelou zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, kterou schválila vláda na svém jednání
dne 7. listopadu 2018. Účinnost této úpravy je navržena od 1. července 2019.
3) Úplná elektronizace od 1. ledna 2020: zjednodušení pro lékaře, zaměstnavatele i zaměstnance
Od roku 2020 má být celý proces související s dočasnou pracovní neschopností završen. Služby pro
zaměstnavatele budou doplněny novými elektronickými službami pro ošetřující lékaře s podporou
centrálních registrů ČSSZ. Sníží se administrativní
zatížení jak lékařů, tak zaměstnavatelů a díky úplné
elektronizaci budou mít služby uživatelsky přívětivější podobu.
Po zadání čísla pojištěnce lékařem do aplikace elektronické neschopenky dojde k načtení všech dalších
údajů z centrálních registrů ČSSZ včetně aktuálních
zaměstnavatelů a lékař jen ověří u pacienta správnost údajů a v systému potvrdí vznik nové pracovní
neschopnosti. U všech dalších kontrol v průběhu
neschopnosti bude mít k dispozici tyto vyplněné
údaje, přičemž bude pouze vybírat typ dalších hlášení o průběhu pracovní neschopnosti (potvrzení
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rubrika manažerů družstev

o trvání, změna pobytu, změna vycházek, ukončení
neschopnosti).
Zaměstnavatelům odpadne povinnost přijímat od
zaměstnanců a předávat okresním správám sociálního zabezpečení žádosti o nemocenské. Pouze při
pracovní neschopnosti delší než 14 kalendářních dnů
zašle zaměstnavatel tak jako doposud okresní správě sociálního zabezpečení nezbytné údaje (zejména o výši příjmu zaměstnance a o způsobu výplaty
mzdy), aby mohla být vypočtena a vyplacena nemocenská dávka.
Jediným formulářem, který pravděpodobně zůstane v papírové podobě, bude Průkaz práce neschopného pojištěnce. Ten bude mít zaměstnanec u sebe, bude
se jím prokazovat při kontrole, může jím na žádost
zaměstnavatele prokazovat překážku v práci i doložit

datum ukončení neschopnosti pro výplatu náhrady
mzdy.
Povinnost zaměstnance stanovená zákoníkem
práce informovat zaměstnavatele o své pracovní
neschopnosti a nepřítomnosti v práci zůstává zachována (forma není stanovena). Pro případné doložení
takové skutečnosti ze strany zaměstnance postačí
předložení Průkazu práce neschopného pojištěnce
zaměstnavateli.
Tato fáze elektronizace neschopenek vychází
z právní úpravy obsažené v zákoně č. 259/2017 Sb.,
kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
Zdroj: MPSV
(-jh-)

www.mpsv.cz

V letošním roce se otevře 47 km nových
dálnic a silnic I. třídy
V letošním roce se otevře řidičům celkem 22,4 kilometru nových úseků dálnic na D1 mezi Přerovem
a Lipníkem a na D3 mezi Bošilcem a Ševětínem. Mezi
letos dokončovanými takřka 25 kilometry silnic
I. třídy pak jsou obchvaty Slaného, Lechovic nebo
Znojma. K zahájení se připravuje dalších 178 kilometrů dálnic a silnic I. třídy.
„Nejvíce rozestavěnými dálničními stavbami jsou
brněnská D1, jihočeská D3, karlovarská D6, olomoucká D35, chomutovská D7, hradecká D11, ale také celá
D48 včetně obchvatu Frýdku-Místku a napojení na
D56 nebo obchvat Otrokovic na D55.
Aktuálně je tak ve výstavbě celkem
187 kilometrů dálnic a silnic I. třídy,“
uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

rokem 2014 nikdo nezahájil, protože v roce 2010 byla
příprava staveb zcela zastavena. Nyní se nové dálnice
a obchvaty staví takovým tempem, že jsou prakticky
vyčerpány kapacity stavebních firem,“ dodal ministr
Ťok. Stavby trvají běžně dva až tři roky, u složitějších
staveb jsou to čtyři roky.
Přehled aktuální výstavby dálnic a silnic I. třídy je
na www.mdcr.cz/mapa.
Zdroj: MDCR
(-jh-)

Nových úseků dálnic je ve výstavbě celkem 128 kilometrů, z čehož je 21 kilometrů
modernizace D1, 59 kilometrů pak tvoří
stavby na silnicích I. tříd. V roce 2018 bylo
otevřeno řidičům celkem 45 kilometrů
silnic, z toho mezi Prahou a Brnem se postavilo znovu 26 kilometrů dálnice, nový
úsek dálnice byl jeden čtyřkilometrový
na D7 a silnic I. třídy bylo 15 kilometrů.
„Nemohu otevírat desítky nových kilometrů dálnic na zelené louce, když je před

www.mdcr.cz
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Právo na podíl na zisku družstva je právem, které
má člen družstva, jen pokud to stanovy družstva
určují, neboť z právních předpisů toto právo člena
nevyplývá. S výjimkou bytového družstva může mít
člen právo na podíl na zisku na základě stanov každého družstva. V bytovém družstvu tomu brání účel,
k němuž se podle zákona o obchodních korporacích
toto družstvo zakládá a s ním spojené ustanovení
tohoto zákona, že zisk bytového družstva může být
použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů
a k dalšímu rozvoji bytového družstva.

mínky, za nichž toto právo mají, byly vymezeny stanovami. Orgány družstva včetně členské schůze musí
rozhodovat vždy v souladu se stanovami. Nedostatek
příslušné úpravy ve stanovách nemohou v tomto
případě svým usnesením nahradit. Právo na podíl
na zisku žádného člena nemůže být proto založeno
ani v rámci rozhodování členské schůze o rozdělení
a použití zisku, ale jen schválením potřebné úpravy
ve stanovách družstva.

O tom, jaké mohou být ve stanovách určeny podmínky, za kterých mají někteří členové právo na podíl na zisku, se v zákoně o obchodních korporacích
nic neuvádí. Vzhledem k tomu, že žádné z ustanovení stanov nesmí být podle tohoto zákona v rozporu
s dobrými mravy, nesmí podmínky pro vznik práva
na podíl člena na zisku zakládat mezi členy neodůvodněné rozdíly a příčit se tím dobrým mravům. Stanovení těchto podmínek je jinak zcela věcí družstva.

Pro výši plnění, které může být členu vzhledem
k jeho právu na podíl na zisku družstvem poskytnuto,
je vedle výše zisku, kterého dosáhlo, zásadní rovněž to,
jaká pravidla pro rozdělení zisku vyplývají ze stanov
družstva. Zákon o obchodních korporacích předpokládá, že družstvo zřizuje podle stanov fondy, které tvoří
a doplňuje ze svého zisku, a to přesto, že žádný právní
předpis družstvu zřízení některého z těchto fondů
neukládá. O rozdělení zisku je oprávněna rozhodnout
v návaznosti na schválení příslušné účetní závěrky
jen členská schůze. Při tomto rozhodování musí být
dodržena všechna případná ustanovení stanov ohledně tvorby zmíněných fondů včetně dalších pravidel
týkajících se rozdělení a použití zisku vyplývajících
ze stanov družstva. Část zisku, která má být použita
k uspokojení práv členů na podíl na zisku, je možné
proto vymezit teprve poté, co bylo se ziskem naloženo
při rozhodování o jeho rozdělení v souladu s těmito
pravidly. Tím je výše zisku, kterou lze určit k rozdělení
na podíly členů omezována ve prospěch užití zisku pro
další zachování a rozvíjení činnosti družstva. Pravidla
vyplývající ze stanov ohledně rozdělení a použití zisku
mají proto význam nástroje sloužícího k vyvažování
zájmů členů vztahujících se k výši vyplácených podílů
na zisku se zájmem družstva, jako společenství jeho
členů, na využití zisku pro potřeby činnosti družstva.
Při úvaze nad obsahem stanov je vzhledem k uvedenému nutné dávat ustanovení o právu člena na podíl
na zisku do souvislosti s pravidly vyplývajícími z jejich ustanovení o rozdělení a použití zisku, a věnovat
i těmto pravidlům pozornost. Výše, v jaké družstvo
může použít svůj zisk k rozdělení mezi členy, není zákonem o obchodních korporacích omezena, a to s výjimkou sociálního družstva, v němž je k tomu možné
užít nejvýše 33 procent jeho disponibilního zisku.

Ke vzniku práva člena na podíl na zisku je tedy nezbytné, aby vyplývalo ze stanov, a v případě, že toto
právo mají mít jen někteří členové družstva, aby pod-

Výši zisku určeného k rozdělení mezi členy na jejich
podíly stanoví členská schůze v souladu se stanovami
družstva na základě řádné nebo mimořádné účetní

Odpověď na otázku, zda člen má mít podle stanov právo na podíl na zisku, závisí na účelu založení družstva.
Ze zákona o obchodních korporacích vyplývá, že k právům člena vždy patří podílet se na výhodách poskytovaných družstvem. Je-li účelem družstva, k němuž
bylo založeno, vzájemná podpora svých členů nebo
třetích osob, je zřejmé, že tyto výhody plynou ze samotné činnosti provozované družstvem, a že případný
zisk dosažený touto činností je třeba použít především
pro její zachování a rozvoj. Jinak je tomu u družstev
založených za účelem podnikání, sledujících vzhledem
k tomuto účelu dosahovat svou činností zisk.
Zákon o obchodních korporacích obsahuje výslovné
ustanovení, podle kterého mohou stanovy družstva
určit, že člen nebo někteří členové mají za podmínek
určených ve stanovách právo na podíl na zisku. Tím
je dána možnost ve stanovách uvést, že právo na podíl
na zisku má každý člen družstva, anebo ve stanovách
vymezit podmínky, při jejichž splnění členu právo
na podíl na zisku teprve vznikne, případně vznik
a trvání tohoto práva člena podmínit tím, že podmínky uvedené ve stanovách člen splňuje.
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závěrky, kterou schválila. Určit svým usnesením
podíl člena na takto vymezeném zisku však zákon
o obchodních korporacích členské schůzi nedovoluje.
Členu, který má na základě stanov družstva právo
na podíl na zisku, se tento podíl určí způsobem podle
těchto stanov. Jestliže stanovy družstva tento způsob
neurčují, uplatní se způsob daný zákonem o obchodních korporacích.
Z uvedeného je zřejmé, že družstvo má možnost si
při přijímání svých stanov zvolit vlastní způsob, jakým se podíl člena na zisku určí, anebo v této záležitosti postupovat podle uvedeného zákona.
Pro stanovení podílu člena na zisku je při uplatnění zákonem stanoveného způsobu rozhodující, jaká
je výše zisku určeného členskou schůzí k rozdělení
mezi členy na tyto podíly, kolik činí výše členem splněné vkladové povinnosti k jeho členskému vkladu,
a v jaké celkové výši je vkladová povinnost k členskému vkladu splněna všemi členy, tedy kolik činí
splacený základní kapitál družstva. Členským vkladem se rozumí součet základního členského vkladu
a všech případných dalších členských vkladů člena,
výše splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu pak vyjadřuje v penězích hodnotu toho, co člen
jako předmět svého vkladu do základního kapitálu
družstva vložil. Výše podílu člena na zisku se podle
zákona na základě těchto údajů určí v poměru členem
splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu
ke splacenému základnímu kapitálu družstva. Současně platí, že u člena, jehož členství trvalo jen po
část účetního období, za které se zisk rozděluje, se
podíl na zisku poměrně krátí.
Jestliže stanovy družstva umožňují členu podílet
se na základním kapitálu družstva pouze základním
členským vkladem, jsou při užití tohoto způsobu určení výše podílu člena na zisku podíly všech členů
družstva stejné. Jinak je tomu při majetkové účasti
člena v družstvu rovnající se základnímu členskému
vkladu jen tehdy, když je podle stanov podmínkou
vzniku členství v družstvu pouze splnění vkladové
povinnosti ke vstupnímu vkladu, a člen svou vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu
v rozsahu rozdílu mezi základním členským vkladem
a vstupním vkladem dosud nesplnil.
Pokud družstvo hledá jiný způsob určení výše podílu člena na zisku, jde především o výběr hledisek,
která se přitom mají použít. Vzhledem k právní úpravě v zákoně o obchodních korporacích se nabízí spolu
s výší členem splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu především délka členství člena v družstvu.
Pro případy, kdy stanovy určují, že se právo člena
určuje podle délky jeho členství v družstvu, ukládá
tento zákon počítat délku členství každého člena
od vzniku členství toho z jeho právních předchůdců,
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jehož členství vzniklo nejdříve. Jsou-li družstevní
podíly členů družstva převoditelné, vede úprava
ve stanovách, podle níž se práva člena nebo některá
z nich určují podle délky jeho členství v družstvu,
ke zvyšování ceny družstevních podílů dosavadních
členů, zejména těch, jejichž členství trvá po mnoho let. Ze strany zájemců o členství v družstvu lze
v tomto případě současně očekávat, že před přijetím
za člena na základě přihlášky do družstva upřednostní vznik svého členství v družstvu nabytím družstevního podílu od některého z dosavadních členů.
Výběr hledisek pro způsob určení vypořádacího podílu ve stanovách družstva je stejně jako i samotný tento
způsob zcela věcí družstva, neboť právní předpisy neobsahují nic, co by družstvo omezovalo, avšak i v tomto směru platí, že stanovy nesmí odporovat právním
předpisům ani být v rozporu s dobrými mravy.
Lhůtu ani způsob výplaty podílu člena na zisku
právní předpisy pro družstvo nestanoví a nic k tomu
neuvádí. V tom se právní úprava družstva v zákoně
o obchodních korporací od právní úpravy týkající
se některých jiných obchodních korporací liší. Podíl
na zisku v akciové společnosti a ve společnosti s ručením omezeným je splatný podle tohoto zákona do
tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti o rozdělení zisku, v ostatních obchodních společnostech je tento podíl splatný
do šesti měsíců od konce účetního období, za které
se zisk rozděluje. Podíl na zisku se v těchto společnostech vyplácí v penězích. Stanovy anebo společenské
smlouvy obchodních společností mohou určit splatnost podílu na zisku i formu jeho výplaty jinak.
Vzhledem k uvedenému je namístě ve stanovách
družstva v souvislosti s právem člena na podíl
na zisku splatnost tohoto podílu určit, a to obdobně
jako v jiných obchodních korporacích. Jestliže má
družstvo zájem vyplácet členům jejich podíly na zisku jinak než v penězích, například ve zboží, anebo
poskytnutím služby, lze ve stanovách řešit i otázky
spojené s těmito formami výplaty.
Podle ustanovení zákona o obchodních korporacích může v družstvu, a to v návaznosti na rozhodnutí členské schůze o rozdělení zisku, rozhodnout
o vyplacení podílu na zisku
jen jeho statutární orgán, tedy
představenstvo anebo předseda
družstva, pokud se v družstvu
představenstvo nezřizuje. Při
uvedeném rozhodování je statutární orgán vázán jen zákonem
a stanovami družstva. V tomto
nemohou stanovy určit jinak.
Text: JUDr. Miroslav Machala

2/2019
28.01.19 13:03

z Bruselu

Peníze na rozvojovou pomoc Evropské unie
se musí více zaměřit na výsledky, říkají
auditoři Evropského účetního dvora
Evropský účetní dvůr (ECA) je orgánem Evropské unie, který byl založený, aby prováděl
kontrolu finančních prostředků EU. Jako externí auditor Evropské unie se podílí na
zlepšování finančního řízení Evropské unie a vystupuje jako nezávislý strážce finančních
zájmů občanů Unie.
V souladu s novým stanoviskem Evropského účetního dvora by návrh Evropské komise týkající se
sloučení několika externích akčních programů do
nového rozsáhlého nástroje Evropské unie pro rozvojovou pomoc měl zjednodušit legislativní rámec,
snížit byrokracii a nabídnout pružnější reakci na
nepředvídané problémy a krize. To by však nemělo
být na úkor odpovědnosti a celý nástroj by měl být
zaměřen na výsledky, říkají auditoři.
Nový nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní
spolupráci (NDICI) začne existovat v roce 2021 s navrhovaným financováním ve výši 89,2 miliardy EUR pro
příští sedmileté finanční období. V rámci rozpočtu
EU sloučí tucet stávajících nástrojů a programů vnější pomoci. Bude zahrnovat zejména největší nástroj
vnější pomoci EU, Evropský rozvojový fond (EDF),
který je v současné době spravován mimo rozpočet
EU a poskytuje rozvojovou pomoc africkým, karibským, tichomořským zemím a zámořským zemím ve
výši 30,5 miliardy EUR pro období 2014-2020. NDICI
bude zahrnovat různé formy financování, jako jsou
granty, rozpočtové podpory, svěřenecké fondy, rozpočtové záruky a odpouštění dluhů.
„Ambiciózní návrh Komise týkající se nového nástroje vnější pomoci jde správným směrem a přemosťuje propast a eliminuje překrývání,“ řekl Hannu
Takkula, člen Evropského účetního dvora. „Přemístění Evropského rozvojového fondu do rozpočtu EU
zlepší demokratický dohled Evropského parlamentu
nad rozvojovou pomocí EU. Evropský parlament bude
mít nad fondem rozpočtovou a legislativní pravo-

moc.“ Celkově návrh má za cíl zjednodušení a snížení
administrativní zátěže pro zúčastněné strany, jakož
i větší pružnost rozpočtových nástrojů. Soudržnost
a ucelenost intervencí Komise však bude záviset na
zvolených prováděcích opatřeních a na jejich řízení
a dohledu, uvádějí auditoři.
Vyzývají Komisi a zákonodárce – Evropský parlament a Radu důsledně uplatňovat přístup založený na
výkonnosti napříč celým návrhem tak, aby bylo jisté,
že se neomezuje pouze na země v sousední oblasti.
Programové dokumenty by kromě toho měly vycházet nejen z geografických, ale také z tématických
programů a výsledky by měly být vždy monitorovány na základě klíčových výkonnostních ukazatelů,
které jsou měřitelné a jasně propojené s konkrétními
cíli. Návrh by měl jasně rozlišovat mezi hodnoceními
podporovaných akcí a samotnými nástroji. Návrh
zmírňuje pravidla pro čerpání ročního rozpočtu, tzn.
zásadu, že u finančních prostředků, které musí být
vynaloženy v roce, pro který jsou schváleny, bude
usnadněno převedení nevyužitých prostředků do
dalšího roku. I když nová ustanovení poskytují větší
flexibilitu, auditorové varují, že tato možnost je nad
rámec finančních pravidel EU a zavádí další právní složitost. Navrhují, aby dopad větší rozpočtové
flexibility byl posuzován vzhledem k možné ztrátě
odpovědnosti a snížené odpovědnosti za správu finančních prostředků.
Zdroj: Evropský účetní dvůr (ECA)
(-vr-)

https://www.eca.europa.eu

V dalším čísle naleznete

ROZHOVOR: Jan Mühlfeit
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Co je InvestEU?
InvestEU by se měl stát velmi účinným nástrojem pro vytváření pracovních míst a posílení
konkurenceschopnosti Evropské unie. Jeho cílem je podporovat inkluzívní růst a posilovat
investice do sociální sféry.
Fond InvestEU, který byl poprvé prezentován
v červnu loňského roku v Bruselu, navazuje na Evropský fond pro strategické investice – EFSI, jenž
je jinak známý jako Junckerův plán. Vytváří novou
koncepci investičních záruk do víceletého finančního rámce na období let 2021-2027. Současně zastřešuje
několik finančních nástrojů Evropské unie a rozšiřuje Junckerův plán.
Fond InvestEU bude poskytovat doplňkové financování prostřednictvím specializované politiky "sociální investice a dovednosti", která podpoří zahájení
projektů, které vyžadují dlouhodobé investice, zejména pokud jde o sociální infrastrukturu za předpokladu, že investiční logika bude v souladu s cíli
sociální politiky Evropské unie a zásadami zakotvenými v Pilíři sociálních práv.
Podle Komise nejdůležitějším rozdílem mezi EFSI
a InvestEU je hlubší zaměření na politické cíle Evropské unie a vytvoření finančního partnerství mezi

národními bankami a mezinárodními finančními
institucemi. Fond InvestEU bude programem s jedinečným souborem pravidel, která bude aplikovat
v rámci finančního řetězce vůči příjemcům i finančním zprostředkovatelům.

Cílem iniciativy InvestEU je provést dodatečné investice do záruk (ve výši 47,5 miliard EUR) tak, aby se
vyřešil problém definovaný Evropskou komisí spočívající ve značných investičních rozdílech.
InvestEU se řídí modelem EFSI a je založen spíše
na zárukách než na přímých investicích. Cílem je
získat pro podniky přístup k úvěrům a omezit riziko
prostřednictvím záruky pro soukromé investory. To
znamená, že úvěry poskytované podnikům budou za
stejných podmínek a obvyklé tržní ceny, avšak díky
zárukám budou dostupné. Dodatečný mechanismus
zpětného odkupu, který poskytne záruka prostřednictvím InvestEU, povede k menšímu riziku pro investory, což umožní zpřístupnění více úvěrů.
Nový fond kombinuje současné finanční programy, bude obsahovat jednotná pravidla a postupy
a jednotné kontaktní místo pro poradenství. Spojuje
Evropský fond pro strategické investice (EFSI) s menšími programy:
• Evropský fond pro strategické investice
• Innovfin Equity (schéma na podporu MSP)
• Investice na budování kapacit EaSI
• Dluhové nástroje CEF
• Innovfin SME Guarantee (záruka pro malé
a střední podniky)
• EaSi mikrofinancování a záruky pro sociální
podniky
• Innovfin úvěrové služby pro výzkum a vývoj
• Záruky studentského úvěr
• Záruky úvěrů v rámci COSME a další
InvestEU bude pokračovat v pozitivních
změnách vytvořených Evropským fondem pro
strategické investice. Investice do udržitelné
infrastruktury, výzkumu a inovací jsou stále
ještě nedostatečné. Měl by přispět k dosažení
strategických a dlouhodobých výhod pro klíčové oblasti, které jsou nedostatečně financovány,
a tím zlepšit konkurenceschopnost a socioekonomickou konvergenci Evropské unie.
Zdroj: Evropská konfederace výrobních a sociálních
družstev CECOP
(-vr-)

www.cecop.coop
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Standardní průzkum
Eurobarometr – podzim 2018
Podle aktuálního průzkumu Eurobarometr si poprvé většina Evropanů myslí, že jejich hlas
má v EU váhu. Počet Evropanů, kteří vnímají EU pozitivně, roste. Podpora hospodářské
a měnové unie zůstává silná a v eurozóně dosáhla nového maxima.
. POZITIVNÍ POLITICKÉ UKAZATELE
JSOU NA VZESTUPU

Poprvé za dobu, co je tato otázka pokládána, většina Evropanů souhlasí s tím, že jejich hlas má v EU
váhu (49 %, +4 procentní body od jara 2018), zatímco
47 % nesouhlasí (–2 od jara 2018) a 4 % (–2) uvádí, že
„neví“. V 16 členských státech EU většina respondentů souhlasí s tím, že jejich hlas má v Evropské unii
váhu. Nejvyšší podíl těchto respondentů je v Dánsku
(73 %), Švédsku (71 %) a Německu (70 %).
Celkem 43 % Evropanů vnímá EU pozitivně (+3 procentní body ve srovnání s jarem 2018) – což je nejvíce
od podzimu 2009. Více než třetina respondentů má
o EU neutrální obrázek (36 %, –1 oproti jaru 2018),
zatímco pětina ji vnímá negativně (20 %, –1) a 1 %

nemá vyhraněný názor. Od posledního standardního průzkumu Eurobarometr z jara 2018 vzrostl
podíl respondentů, kteří na EU nahlížejí pozitivně,
v 17 členských státech EU; nejvíce ve Švédsku (53 %,
+11), Španělsku (43 %, +10) a ve Spojeném království
(43 %, +9).
Důvěra v EU je stabilní (42 %) a zůstává na nejvyšší
úrovni od podzimu 2010. Důvěra převládá v 17 členských státech EU (15 na jaře 2018), přičemž nejvyšší
hodnoty byly zaznamenány v Litvě (65 %), Dánsku
(60 %) a Švédsku (59 %). Důvěra v EU zůstává vyšší než
důvěra v národní vlády nebo parlamenty. Evropské
unii důvěřuje 42 % Evropanů, zatímco parlamentu
a vládě své země 35 % (v obou případech ve srovnání
s jarem 2018 +1 procentní bod).
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. PODPORA OBČANSTVÍ EU A VOLNÉHO
POHYBU VE VŠECH ČLENSKÝCH
STÁTECH EU

Ve všech 28 členských státech se většina respondentů
cítí být občany EU: v celé EU 71 % (+1 procentní bod
od jara 2018) a na vnitrostátní úrovni se tento pocit
pohybuje v rozmezí od 89 % v Lucembursku po 51 %
v Bulharsku.

Přistěhovalectví je zmiňováno dvakrát častěji než terorismus (20 %), který i přes velký pokles (–9 od jara
2018) zůstává i nadále druhou největší obavou. Na třetím místě se umístil stav veřejných financí členských
států (19 %, +2), který se poprvé od podzimu roku 2014
objevil mezi trojicí největších obav a překonal obavy
spojené s hospodářskou situací, které se tak nyní poprvé od podzimu 2010 nachází na čtvrté příčce (18 %
beze změny). Změna klimatu, na pátém místě, je hlavním zdrojem obav 16 % respondentů, což je největší
nárůst (+5 procentních bodů).

Velká většina respondentů podporuje „volný pohyb občanů EU“ (83 %, +1 procentní bod od jara 2018)
a v každém členském státě EU tento názor sdílí více
než dvě třetiny respondentů.

. SILNÁ PODPORA EURU POTVRZENA

Dvacet let po zavedení jednotné měny zůstává podpora hospodářské a měnové unii a euru na rekordní
úrovni – tři čtvrtiny respondentů (75 %, +1 procentní
bod) v eurozóně jsou zastánci jednotné měny EU.
Většina občanů EU považuje hospodářskou situaci
v Evropě za „dobrou“ (49 %), od jara 2018 jde o mírný
pokles (–1 procentní bod). Celkem 38 % respondentů
má za to, že se evropskému hospodářství vede „špatně“ (+1), a 13 % na to nemá vyhraněný názor.
Pozitivní mínění o stavu hospodářství v jednotlivých státech (49 %, beze změny) stále převažuje nad
negativním pohledem(48 %, +1), ale pouze o jeden
bod. Většina respondentů v 16 členských státech EU
(14 na jaře 2018) uvádí, že stav národního hospodářství je dobrý. Nejvyšších procentních podílů dosáhly
Malta (95 %), Lucembursko a Nizozemsko (obě země
91 %). Také v Dánsku, Německu, Švédsku (vždy 88 %)
a v Rakousku (81 %) tento názor zastává více než osm
z deseti respondentů. Nejnižší čísla byla zaznamenána v Řecku (6 %), v Chorvatsku (16 %) a ve Španělsku
a Bulharsku (v obou zemích 18 %).

. HLAVNÍM ZDROJEM OBAV EVROPANŮ
ZŮSTÁVAJÍ MIGRACE A TERORISMUS

Na úrovni EU zůstává hlavní obavou přistěhovalectví, uváděné ve 40 % (+2 procentní body od jara 2018).

Přestože nezaměstnanost zaujímá na úrovni EU
šesté místo (13 % – nejnižší úroveň tohoto ukazatele
od roku 2010), na vnitrostátní úrovni zůstává hlavní
obavou (23 %, –2 procentní body). To je nejnižší výsledek od roku 2007. Rostoucí ceny/inflace/životní
náklady (21 %, +4) se dělí o druhé místo s přistěhovalectvím (21 % beze změny). Je to poprvé od podzimu 2008, že se obavy týkající se životních nákladů
umístily na jedné z prvních dvou příček žebříčku
vnitrostátních obav. Na čtvrtém místě se na úroveň
zaznamenanou na podzim roku 2017 vrací zdravotnictví a sociální zabezpečení, zmiňované ve 20 %
(–3). Hospodářská situace (15 % beze změny) a důchody (15 %, –2) se dělí o pátou pozici. Těsně pod nimi
se umístily otázky týkající se životního prostředí,
klimatu a energetiky (14 %, +4), které dosáhly nového
maxima.
Standardní průzkum Eurobarometr z podzimu 2018
(EB 90) byl proveden prostřednictvím osobních rozhovorů ve dnech 8. až 22. listopadu 2018. V členských
státech EU a kandidátských zemích bylo osloveno
celkem 32,6 tisíce osob.
Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
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Milujeme práci se dřevem, baví nás a patříme v ní
k těm nejlepším. Jenže zájem o naše krásné řemeslo –
truhlařinu – by mohl být mnohem větší, a to u rodičů
i budoucích středoškoláků.
Proto jsme se rozhodli, že budeme obor truhlář
podporovat a propagovat ze všech sil. Chceme, aby si
více žáků vybralo jako své povolá truhlařinu a chceme, aby na tuto volbu mohli být náležitě hrdí. Jaké
konkrétní kroky jsme proto podnikli?

mohly podívat nejen jak se se dřevem dá pracovat, ale
i co všechno je za jednou šatní skříní nebo stolkem
práce. Od designu přes konstrukci, obchod až po samotnou výrobu.

zajímavost

DŘEVODÍLO Rousínov – fandíme řemeslu!

Kromě exkurzí nabízíme i možnost využití našeho
zbytkového materiálu pro potřeby škol, ať už se jedná
o dřevěné přířezy pro práci ve školních dílnách, nebo
o materiál, který učitelé využívají třeba ve výtvarné

ROZDALI JSME  KRABIČEK PLNÝCH
TRUHLÁŘSKÝCH POMŮCEK

Pro studenty 1. ročníku v oboru truhlář ISŠ ve Slavkově u Brna jsme slavnostně předali 20 krabiček plných
truhlářských pomůcek pro jejich praktickou výuku.
Cílem bylo mladé studenty podpořit a motivovat je
v jejich rozhodnutí studovat truhlářský obor.

ZAVEDLI JSME FIREMNÍ STIPENDIA

Od začátku školního roku 2018/2019 jsme ve spolupráci s Integrovanou střední školou ve Slavkově u Brna
zavedli motivační příspěvky pro studenty tříletého

výučního oboru Truhlář. Každý školní rok
rozdáme mezi učně všech tří ročníků cca 100
tisíc korun, ať už přímo na stipendiích, nebo
ve formě zakoupení potřebného nářadí pro
studenty především prvních ročníků.
Naše stipendia studenty k ničemu nezavazují – není v tom žádný „háček“, studenti se neupisují
k práci v naší firmě po dokončení
svého studia. Pokud budou chtít, samozřejmě je velice
rádi zaměstnáme a postaráme se o ně, práci ale rozhodně nikomu nenutíme.

PODPORUJEME ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V OKOLÍ

Základním školám na Vyškovsku již několik let nabízíme možnost exkurze do naší výroby, aby se děti

výchově. Někdy se s naší vlastní „dílničkou“ účastníme i školních jarmarků.

PODPOŘILI JSME VZNIK
SOUTĚŽE MISTROVSTVÍ ČR
V OBORU TRUHLÁŘ

Mistrovství ČR v oboru truhlář
spolu s ISŠ ve Slavkově u Brna
a Klastrem Českých nábytkářů jsme pomohli zorganizovat
a podpořit první ročník soutěže Mistrovství ČR
v oboru truhlář. Pevně věříme, že se také podaří prosadit tuto soutěž do prestižní přehlídky oborových
dovedností České ručičky, kam dle našeho názoru
truhlářství jako řemeslo právem náleží.
Text: Tomáš Holanec
Foto: archiv družstva Dřevodílo Rousínov

https://www.drevodilo.cz/stipendia-truhlarum
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NOVINKA

SKIVO PARAFÍN

N

R

UNIVERZÁLNÍ VODOODPUDIVÝ VOSK PRO LYŽE
A SNOWBOARDY

S

Novinka Skivo parafín by se měla stát společníkem každého profesionálního i rekreačního lyžaře. Skivo parafín je
univerzální lyžařský vosk s fluorem, který odpuzuje vodu
a zajistí tak i ochranu skluznic lyží a snowboardů. Univerzální lyžařský vosk se zároveň postará o výborný skluz
na jakémkoli sněhu a při jakékoli teplotě a lyžaři dopřeje
rychlý a snadný pohyb na sněhu. Využijí jej milovníci sjezdového lyžování, běžek i vyznavači snowboardů a hodí se
i pro profesionální lyžaře, jak na tréningy, tak na samotné
závody. Aplikovaný vosk je vhodné, pro vyšší trvanlivost,
do skluznice zažehlit, ideálně žehličkou rozehřátou na
120° – 140° C. Přebytečný vosk je možné odstranit Skivo
plexi škrabkou a následně skluznici lyže nebo snowboardu
překartáčovat měkkým lešticím kartáčem. Skivo parafín je
k dostání ve sportovních potřebách a řetězcích Intersport
a Sportisimo.
Výrobce: Druchema
Cena: 145 Kč / 40 g

Text: Lenka Netušilová
Foto: archiv družstva Druchema

www.druchema.cz
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R

Nový

Renault KADJAR
SUV značky Renault

Již od

7 019 Kč měsíčně
5 let záruka Renault včetně servisu
Dáme vám čas poznat nový Renault KADJAR,
více na seznamka365.renault.cz
Nabídka platí od 5. 2. do 28. 2. 2019. Reprezentativní příklad financování Renault Easy Plus pro model Renault KADJAR Winter Edition TCe 140 GPF, cena vozu: 519 900 Kč
vč. DPH, výše úvěru: 337 935 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 181 965 Kč, úroková sazba: 7,37%, RPSN: 13 %, 1.–59. měsíční splátka úvěru: 5 751 Kč, 60. splátka
úvěru: 77 985 Kč, 1.–60. měsíční splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 1 260 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení (jistina, úroky,
havarijní pojištění, pov. ručení, poplatek): 674 859 Kč, délka úvěru: 60 měsíců, nájezd: 15 000 km/rok. Údaje pro komunikaci měsíční splátky jsou zaokrouhlené. Na konci
smlouvy je možné (1.) doplatit poslední navýšenou splátku nebo (2.) profinancovat poslední navýšenou splátku nebo (3.) vůz odprodat dealerovi za garantovanou cenu.
Součástí financování je servisní smlouva Easy service na 5 let/100 000 km. 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) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Nový
Renault KADJAR: spotřeba 4,0–7,5 (l/100 km), emise CO2 115–139 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních
předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
Renault
Renaultdoporučuje
doporučuje

DISPO Družstvo invalidů
Tel.: +420 261 711 515, e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz
www.autodispo.cz
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NOVINKY z Valašska
Družstvo Důbrava a její značka „ORIGINÁLNÍ ČESKÝ VÝROBEK
Z VALAŠSKA“ vám přináší dva zbrusu nové výrobky...
ŽABKA TEKUTÁ

Máte rádi Žabku, namáčecí a čisticí prostředek, který
s oblibou používala už vaše babička? Možná jste si někdy říkali, že pohodlnější a rychlejší by bylo, kdyby se
nemusela rozpouštět ve vodě, ale byla zrovna tekutá.
Také nás to napadlo, a proto družstvo Důbrava pro vás
vyvinulo a uvádí na trh kromě tradičního prášku Žabka novinku – Žabku tekutou:
• mycí a čisticí prostředek, snadno biologicky odbouratelný,
• změkčuje vodu, odstraňuje skvrny, myje,
• pro čištění pevných povrchů a textilií.
Je vhodná pro namáčení prádla i předpírku. Při mytí
rychle uvolňuje nečistoty a rozpouští mastnou špínu.
Může se použít i k mytí skla a nádobí. Umyté nádobí
nezapomeňte opláchnout pitnou vodou a uvidíte, jaký
získá lesk a vše bude zářit čistotou.

PERTILEX NA ZÁCLONY

Že jste se s výrobkem nazvaným PERTILEX už setkali?
Ano, vždyť jej rádi používáte již řadu let pro bělení textilií – je to prášek, který přidáváte do pračky k pracímu
prášku, aby bílé prádlo zářilo. A možná jste si oblíbili

i další výborný a účinný, tentokrát tekutý přípravek
- Pertilex na skvrny s rozprašovačem. Ten je nepostradatelný hlavně pro maminky s malými dětmi, vždyť
s jeho pomocí odstraníte i těžko vypratelné skvrny
od trávy, kakaa, ovoce, krve nebo červeného vína ze
stálobarevných textilií, aniž by se na oblečení objevila
vyšisovaná místa.

Ale možná jste si říkali, proč přidávat Pertilex k dalšímu prášku? Nešlo by to jednoduše a prostě v něm
zrovna prát? A proč ne? Právě to vám umožní následující novinka – PERTILEX na záclony.
Je to speciální prací prášek určený přímo na praní záclon. Obsahuje 6 enzymů a aktivní kyslík. Tento prací
prášek
• záclony vybělí,
• odstraní mastnotu i nikotin,
• zabrání usazování nečistot,
• účinný již od 30°C.
Záclony nejen vybělí, ale jak je uvedeno výše, odstraní i mastnotu, nikotin, prach a zanechá svěží vůni
a sněhobílé záclony. Zabraňuje opětovnému usazování
nečistot, proto záclony zůstávají dlouho bílé a čisté. Je
vhodný na všechny druhy bílých záclon ze směsových
a syntetických tkanin.
Text: Ing. Štěpánka Tomaštíková
Foto: archiv družstva Důbrava

www.dubrava.cz
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Beton do interiéru
Klasický beton pro hrubou stavbu zná každý. Ovšem
beton stále častěji a v různých podobách proniká i do
samotného interiéru. Na tento materiál se zaměřilo
také výrobní družstvo OBZOR a jeho
industriální krásu
využilo pro rámečky domovních vypínačů a zásuvek,
kterým dává originální tvář. „Pro
výrobu betonového rámečku používáme speciální
směs s PVA vlákny,
která dodávají výrobku větší pevnost. Pro beton
charakteristické póry jsou na povrchu rámečku
také, čímž mu dodávají lehce industriální vzhled,
a to přispívá k jeho celkové atraktivitě,“ uvádí
Ing. Martina Obadalová, vedoucí marketingu družstva OBZOR.

Ukázkovým příkladem je řada DECENTE, která je
charakteristická svými čistými liniemi, a proto s jejím designem beton perfektně ladí. Kromě designu
nabízí hmota i další praktické výhody. Betonová směs
se vyznačuje voděodolností a UV stabilitou, čímž zaručuje praktickou neměnnost vzhledu rámečku.
Pustit beton do svého interiéru je možná neobvyklé, avšak za šedivou a porézní strukturou se skrývá
osobité řešení interiérových doplňků.
Text: Ing. Martina Obadalová
Foto: archiv družstva OBZOR

www.domovnivypinace.cz
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Severomoravské lázně – zdraví
z třetihorního moře
Taky jste často litovali, že v naší republice nemáme moře? A přece to není pravda. Jistě víte, že před
dávnými dobami se na našem území moře rozkládalo a jeho voda – dnes jako jodobrobromová solanka
může pomoci k uzdravení všem, kteří ji přijedou
do lázní na severní Moravě využívat. Jodobromová
solanka se vyskytuje v oblastech uhelných ložisek
Ostravska, kde při bouřlivých pohybech zemských
vrstev vznikly písčité sloje. V nich se zakonzervovala
voda pravěkého moře, které se na území současného Ostravska vyskytovalo před 6,5 až 11 miliony let.
V současnosti se jodobromová voda již netvoří, její
podzemní zásoba je omezená, a je proto velmi cenná.
S obsahem 40 až 50 mg jodu na litr je solanka bohatší
na tuto účinnou látku než jakákoliv mořská voda.
V Evropě se jodobromová solanka vyskytuje pouze
v Itálii, Rakousku, jižním Polsku a jedna z nejúčinnějších, s nejvyšším obsahem léčivých látek, právě
na Ostravsku. O jejích příznivých účincích na zdraví
lidé věděli už ve 13. století, systematicky se začala využívat v polovině 19. století. První lázeňskou sezonu,
kdy se lidé koupali ve vanách s jodobromovou vodou,
Ostravsko zažilo v roce 1867.
Blahodárné působení této vody na naše zdraví
využívají v karvinské oblasti Lázně Darkov, které
tvoří dvě léčebná zařízení: Historické Lázně Darkov
v Karviné–Lázních Darkov a Rehabilitační sanatorium v Karviné–Hranicích. Díky vysoké úrovni léčby,
která je založená na mimořádném přírodním bohatství jodobromové vody s vysokým obsahem jódu,
profesionalitě zaměstnanců a kvalitě doplňkových
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služeb se Lázně Darkov řadí mezi vyhledávaná lázeňská zařízení.
Možná jste již dříve navštívili tyto malebné, menší,
ale věhlasné karvinské Lázně Darkov. Jejich ubytovací kapacity v několika rekonstruovaných původních
vilách se nacházejí v příjemném lázeňském parku
navazujícím na rozsáhlý park Boženy Němcové, což
je vlastně původní zámecký park, který byl založen
roku 1804 v anglickém slohu po empírové přestavbě
zámku Fryštátu.
Na závažnější a pooperační stavy se zaměřuje Rehabilitační sanatorium v Karviné, postavené jako kom-
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plex dvou mnohaposchoďových budov propojených
chodbami s obslužnou částí – jídelnami, bazénem
a prostorami, kde jsou poskytovány vlastní procedury. Přesto, že vás nezaujme architektonickým řešením, jako je tomu u mladších lázní v Klimkovicích,
budete jistě spokojenosti díky obětavým a odborně
vyškoleným rehabilitačním pracovníkům. Také výhoda, že nemusíte za špatného počasí tzv. „vytáhnout
paty“ z uzavřeného komplexu je neopomenutelná.
Blízko Ostravy, s výhledem na panorama Beskyd,
pak o hodně mladším lázeňským centrem jsou Sanatoria Klimkovice. Také ony nabízejí procedury
založené na využití zdraví prospěšných vlastností jodobromové solanky. Poskytují léčebně-rehabilitační
péči dospělým i dětským klientům trpícím spektrem
nemocí pohybového ústrojí, nemocí neurologických,
gynekologických, onemocnění oběhového systému
a poruch látkové výměny. Jsou republikovou špičkou
působící na poli včasné rehabilitace po výměně velkých kloubů (TEP).
Klimkovické lázně čerpají jodobromovou solanku
ze čtyř vrtů o hloubce 400 až 500 m. Vrty se nacházejí v Polance nad Odrou, odkud se voda
čerpá 11 kilometrů dlouhým potrubím.
Poté dozrává 2 až 3 týdny ve speciálních
jímkách, načež se dále rozvádí na oddělení balneoterapie a léčebné rehabilitace.
Aplikuje se formou individuálních celotělových koupelí a lokálních obkladů,
jako je teplý jodobromový obklad, balzámový jodobromový obklad nebo jodobromový Priessnitz.
Lázeňský bezbariérový komplex v Klimkovicích je architektonicky zajímavě vyřešený, zaujme vás už zvenku, při příjezdu.
Po jeho postavení vyvolával různé reakce,
kladné i záporné, ale nejlépe bude, když si
to rozhodnete sami. Určitě si ale řeknete,
že je velmi praktické, že všechny části –
ubytovací, stravovací i rehabilitační a balneologická jsou propojeny tzv. kolonádou,
která je netypicky zcela zastřešená a vše vytváří zajímavý celek, takže opět nemusíte za špatného počasí
přecházet venkovními prostorami.
Spojovacím tunelem je napojena i léčebná a pobytová část pro dětské pacienty, takže pokud si mlsný
jazýček pomyslí na nějaký zákusek nebo zmrzlinový
pohár, mohou si i maminky s dětmi ubytovanými nedaleko přijít smlsnout do kavárny Cafe Kolonáda. Je
zásobena stále čerstvými zákusky z místní kuchyně.
Rozptýlení mohou klienti najít i v několika obchůdcích a nabídce prodejců. O to, aby pacienti přicházející po operaci z nemocnice, získali opět sebevědomí
a cítili se jako dříve, přispívají i takové služby, jako

je kadeřnictví nebo pedikůra. V rámci canisterapie
můžete potkat s některými dětskými pacienty i jejich
psího kamaráda.
Kulturní programy, jako jsou filmová nebo divadelní představení, nabízí místní kino. V prosklené
centrální části kolonády se konají nedělní koncerty,
které si mohou kromě klientů poslechnout i venkovní návštěvníci. Zajímavé jsou i procházky v nejbližším okolí komplexu.
Rada vycházející ze zkušenosti pro klienty, kteří
přicházejí do lázní po operaci TEP, je zajistit si po
operaci ještě alespoň dvoutýdenní rehabilitaci v nemocnici a pak teprve pokračovat lázeňskými procedurami. V tom případě mohou od počátku pobytu
absolvovat i vodoléčebné procedury (cvičení v bazénu
nebo zmiňované jodobromové koupele), protože už se
zbavili stehů, bolesti a mohou plně využít vše, co jim
lázeňský komplex nabízí.
Navštívit některé ze severomoravských lázní můžete nejen vy, kteří potřebujete obnovit zdraví, ale
i ostatní návštěvníci, kteří máte rádi pěkné prostředí, kulturu nebo jen chcete ochutnat něco dobrého na
zub či udělat radost některému ze svých příbuzných
nebo známých.
Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková
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Pracovníci SČMVD podpořili
děti z dětského domova
Stejně jako v uplynulých letech se konala sbírka
dárků pro děti z dětského domova Lety, na které se
podíleli zaměstnanci SČMVD společně s pracovníky
RAIFFEISENBANK. Hračky pro nejmenší, ale také
oblečení, kosmetické výrobky a další věci pro starší děti, se tak prostřednictvím sociální pracovnice
z dětského domova Daniely Wiesnerové dostaly přímo k dětem, které nemají možnost vyrůstat ve vlastní rodině.
Dětský domov se školou Lety je součástí zařízení
Středisko výchovné péče, dětský domov se školou,
dětský domov a základní škola Dobřichovice, jehož
zřizovatelem je MŠMT. Dětský domov byl vystavěn
v roce 2006. Kapacita domova je 36 míst a je rozdělen
na čtyři rodinné skupiny po osmi dětech, je zde také

jedna skupina zletilých klientů, kteří žijí v samostatném objektu a mohou zde být až do 26 let věku, pokud
studují. Odchod do samostatného života se dětský
domov dětem snaží usnadnit jejich zapojováním do
různých startovacích programů. Děti se do dětského
domova umisťují na základě rozhodnutí soudu. Jedná
se především o děti z nefunkčních rodin. Děti docházejí do základních, středních škol a učilišť v okolí
(Praha, Beroun, Mníšek ad.). Kroužky navštěvují spolu s běžnou populací. Některé děti postupně odcházejí
zpět do rodin nebo pěstounské, případně hostitelské
péče.
Text: Jana Henychová
Foto: archiv dětského domova Lety

www.ddslety.cz
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