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slovo úvodem

Alena Dušková
předsedkyně družstva DITA Tábor

Deset let. Pro někoho celá věčnost, pro jiného jen
krátký čas, který utekl jako voda. Je to doba, za kterou se vše může změnit k nepoznání, ale i zůstat úplně stejné. K nepoznání se určitě změnila miminka,
která nosila úplně první oblečení značky Little Angel®. Z těchto miminek totiž už vyrostli školáci, kteří
sfoukávají deset svíček na dortu. Stejně jako Little
Angel®. Naše značka oblečení a textilu pro děti slaví
právě letos výročí 10 let na trhu.
A jsem ráda, že i ona se změnila k nepoznání. Vyrostla. Stala se z ní moderní značka, která si vybudovala
a drží si místo na trhu, na kterém je velká konkurence. Věříme, že za to mohou i hodnoty, které nabízíme
a na kterých trváme.
Hlavní z nich je kvalitní česká výroba. Stále více
zákazníků na český výrobek slyší, vrací se k němu
a vyhledává ho. My to víme, a proto se výrobu snažíme udržet zde v Táboře a v České republice, i když
to není mnohdy lehké. Zejména z důvodu nedostatku
šikovných rukou - konkrétně švadlen. Bohužel je to
v dnešní době opomíjené řemeslo, vyučených je minimum a ženy v důchodovém věku nemá kdo nahradit.
Pomalu se tedy snažíme oslovovat mladou generaci,
účastníme se různých burz škol, hledáme cesty, jak
toto řemeslo oživit.
Zaměstnáváme zdravotně znevýhodněné lidi, a to
napříč všemi divizemi, takže mají své zastoupení
také v textilu, podílejí se a jsou součástí značky Little
Angel®. A každý, kdo si koupí náš výrobek, tuto zaměstnanost podporuje.
Další naší konkurenční výhodou je bezpochyby licence na termoregulační materiál Outlast®, která se
v DITĚ narodila už v roce 2007, a o rok později spatřily
světlo světa, ještě pod značkou DITA, první fusaky
s tímto unikátním materiálem s bavlnou. Jeho termoregulační schopnosti, které testovali také kosmonauti
ve vesmíru, získávají stále více a více svých fanoušků.
Životnost značky Little Angel® a popularity výrobků
nás vedla k rozšíření původní velikostní řady. Protože naši první zákazníci vyrostli, ale pohodlí oblečení
z Tábora se nechtěli vzdát. A navíc jsme vyslyšeli také
požadavky spokojených rodičů a vytvořili kolekci
Outlast® oblečení i pro ně.
Naší motivací jsou hlavně naši zákazníci, jejich spokojenost a zpětná vazba. I v dnešním online světě ji

stále získáváme i z osobních setkání, díky našim dvěma podnikovým prodejnám v Táboře a v Plzni i díky
účastní na hlavních tuzemských veletrzích pro děti.
V současné době se snažíme poznat a oslovit také trhy
v zahraničí.
Kvalitní český výrobek, navíc z licencovaného materiálu, má samozřejmě svoji cenu. Ovšem počet zákazníků, kteří preferují kvalitu a jsou za ni ochotni
zaplatit, narůstá. Což je samozřejmě skvělé pro nás
jako pro výrobce, ale rodič tím také učí své dítě kvalitně se oblékat a vede ho v tomto směru k určitému
standardu.
Little Angel® slaví 10 let, ale výroba textilu pro děti
v DITĚ je mnohem starší, a to dokonce dvojnásobně.
První spací pytle a povlečení pro děti jsme ušili už
v roce 1999. Takže naše výroba pro děti slaví letos dokonce dvojité výročí.
Nezbývá než poděkovat a popřát. Poděkovat bych
chtěla celému týmu, který značku Little Angel® tvoří
a věří jí a posouvá ji dále. Chtěla bych popřát všem
výrobním družstvům spokojené zákazníky, kteří se
budou rádi vracet pro kvalitní český výrobek. Poděkování patří též kolektivu pracovníků Svazu českých a moravských výrobních družstev, kteří nám,
členským družstvům, v případě potřeby poskytují
pomocnou ruku. Všem těm, kteří se snaží držet družstevní tradici a být seriózním partnerem jak pro zákazníky, tak pro své zaměstnance.

www.dita.cz www.littleangel.cz
3/2019
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reportáž z družstva

Brněnská Drutěva, výrobní družstvo
V loňském roce oslavila Brněnská Drutěva již 65. výročí založení družstva. Od svého zrodu
je zaměstnavatelem zdravotně postižených. Je členem Svazu českých a moravských výrobních
družstev, Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených a Hospodářské komory Brno.
V současné době zaměstnává 50 osob, z nichž je více než 70 procent lidí zdravotně postižených.
Brněnská Drutěva se zabývá zakázkovou i sériovou
výrobou. Svoji činnost soustřeďuje do oborů kartonáž, svařování fólií, kovovýroba, elektro výroba
a montážní práce z různých oblastí. Družstvo má provozy s odborným know-how z řad zaměstnanců, kteří
mají dlouholeté zkušenosti v daných specializacích.
V oboru kartonáže družstvo vyrábí široké spektrum obalů z hladkých i vlnitých lepenek. Základem
výroby jsou klopové a víkové krabice. Povrch víkových krabic lze dle přání zákazníka zkrášlit potahovým materiálem, a to luxusním papírem nebo látkou.
Vzhledem k lepší organizaci práce je výroba rozdělena na strojní a ruční pracoviště. Strojní výrobou
začíná zpracování veškerých výrobků. Ručně se výrobky dokončují na tzv. potahované kartonáži.
Budova provozu kartonáže a ručních montáží
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Na strojních pracovištích je zpracováván výchozí
materiál do rozměru až 1200 x 1300 milimetrů. Při
této výrobě jsou používány stolové řezačky a kruhové nůžky. Další zpracování krabic pak probíhá na
mostových vysekávačkách, kde lze vyrobit víkové
i klopové krabice. Čtyřdílné krabice je možné vyrobit až do velikosti rozměrů 1200 x 600 x 400 milimetrů.
Pro velké rozměry klopových krabic družstvo využívá strojní zařízení AUTOSLOT, kde zpracovávaný
formát vlnité lepenky může dosáhnout rozměru až
1800 x 2600 milimetrů.
Další technologií výroby je výsek na příklopových
lisech pomocí výsekových nástrojů. Takto lze upravovat kartony, lepenky nebo plasty. Výsledným pro-

reportáž z družstva

Vlastimil Pešek (poloautomat Autoslot)

Pavel Ciml, Petr Poddaný (poloautomat Autoslot)

duktem je skládačka nebo tvarový výsek. Největší
výchozí rozměr materiálu před zpracováním je 1000
x 1400 milimetrů.

Jaroslav Mach (kruhovky)

Dokončení výrobku – složení do prostorového tvaru - probíhá na drátošičkách nebo lepičce klopových
krabic.
Ruční zpracování je využíváno pro balení výrobků
nebo i dárkového a luxusního zboží. Družstvo vyrábí
širokou škálu potahovaných krabic v různých provedeních dle konkrétní specifikace odběratele.
Romana Kaňovská
(lepička rohů)

Jaroslava Bartáková (příklopový lis)
František Železný, Petr Mark (lepička)

František Železný (šití kartonů)

3/2019
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Yvona Kotolová, Romana Kaňovská,
ruční potahovaná kartonáž

Hana Mullerová, Zdeňka Šmerdová
(ruční potahovaná kartonáž)

Anna Baráková, Marcela Přikrylová,
ruční potahovaná kartonáž
Zvona Kotolová, Hana Mullerová, Anna Baráková,
Romana Kaňovská, Vanda Holenková

Finálním provedením krabic mohou být klasické
víkové krabice, krabice se zavěšeným víkem, krabice v deskách nebo v deskách s magnety. Pro použití k reklamním účelům, zvláštním příležitostem
(výstavy, výročí, firemní reklamní předměty) lze
zhotovit též desky a šanony s adresným potiskem
odběratele.
Součástí nabídky kartonáže je i potisk používaných
materiálů. Družstvo používá ofsetový tisk, sítotisk
a ražbu ze štočků. Další možností jsou pak povrchové
úpravy laminace a UV laky, tak jak nové technologie
umožnují.

TOP výrobky Brněnské Drutěvy jsou luxusní dárkové potahované krabice v desce s magnetickou
klopou, které jsou potaženy exkluzívními materiály nebo tiskovými archy s grafikou zákazníka. Dle
požadavku lze zvolit různou výplň krabičky - satén,
molitan nebo kašírovaný výsek.
Další nabídkou pro zákazníky je výroba plastových
obalů. Vzhledem k transparentnosti materiálů tyto
obaly umožňují prezentaci přímo samotného výrobku. Obal je vyroben metodou vysokofrekvenčního
svařování PVC. Maximální rozměr výrobku je 450 x
680 milimetrů.
Obaly je možné potisknout sítotiskem nebo ofsetovým tiskem.

Eva Příkaská (kompletační práce)

Petr Poddaný
(kompletační práce)
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reportáž z družstva
Krabička v desce se stuhou

Stálý sortiment nabídky družstva Brněnská Drutěva tvoří krabice na dorty, odnosky na zákusky, prostorové obálky, přebaly na knihy a universální dárkové krabice s průhledným plastovým
víkem.
Použité materiály jsou stoprocentně recyklovatelné. Družstvo je držitelem certifikátu ČSN EN ISO
9001:2016.
Pracovníci družstva nabízejí i poradenský servis
zákazníkům při návrhu konstrukce obalů. Do obalů
je též možné na přání zákazníka vložit zboží a kompletovat výrobky k expedici.

Dárková kazeta se saténovou vložkou

Dalším oblíbeným výrobkem jsou krabice na kuřata, pivní krabice či krabice pro cukráře.
Součástí činnosti družstva Brněnská Drutěva je
také péče o areál, který z větší části pronajímá. Pro
nájemce se snaží vytvořit příjemné prostředí. Mimo
jiné družstvo rozšířilo nabídku o nové montované
plechové garáže.
Více informací o nabídce družstva Brněnská Drutěva najdete na internetových stránkách družstva.
Text a foto: Ing. Miloslav Janíček,
předseda družstva Brněnská Drutěva

Montované garáže

www.druteva.cz
3/2019
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rubrika manažerů družstev

Hranice a náročnost přijímacích
zkoušek jsou základem řešení
V Lidových novinách jsem si 27. února 2019 přečetl
článek, který sepsal Jiří Růžička, místopředseda
Senátu, ředitel Gymnázia Jana Keplera v Praze.
Pan ředitel zde prezentuje své negativní stanovisko k návrhu krajských úřadů zavést náročnější
přijímací zkoušky na střední školy. Tvrdí jako
řada ředitelů, zejména privátních škol, že by toto
opatření situaci v kvalitě studia údajně zhoršilo.
Možná právě proto, že je ředitelem školy, bych
panu Růžičkovi rád oponoval.
1. Ano pane Růžičko, úroveň vzdělání absolventů řady středních škol se v České republice už
25 let rapidně zhoršuje, a to je snad jediný fakt, který
v článku uvádíte. Odmítáme však přijmout tvrzení,
že zvýšení nároků na studenty formou náročnějších
přijímacích zkoušek by tento stav zhoršilo, právě
naopak.

2. Vysokou úroveň v naší i mezinárodní statistice, o které se v článku zmiňujete, vykazovali ještě
na začátku devadesátých let právě ti studenti, kteří
byli přijímáni na školy formou náročných přijímacích zkoušek.
3. V devadesátých letech však umožnily nekoncepční změny ve školství vznik stovek středních škol.
V České republice je tak ještě dnes v prvních ročnících středních škol více židlí, než je každoroční počet
dětí v devátých třídách základních škol!!! Doslova
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každý tedy může být přijat na střední školu, přičemž náročnost přijímacích zkoušek si vytvoří ředitel, tedy majitel příslušné střední školy, a právě to
chtějí kraje změnit. Čím více studentů škola přijme,
bez ohledu na jejich úroveň znalostí, tím více peněz
za školné. Tento destruktivní faktor bohužel neodstraní ani dobrý záměr ministra Plagy nedávat
školám dotace na žáka, ale na odučenou hodinu. Na
soukromých školách se totiž bude školné platit dál
a čím víc žáků, tím víc peněz. Přemrštěný fetiš peněz, který deformuje nejen školství, zdravotnictví,
ale i morálku a kulturní hodnoty společnosti, je pro
naši budoucnost, a tím i úroveň vzdělání, velmi nebezpečný.
3. Odborníci z oblasti sociologie jasně říkají, že
25 procent populace nezvládne absolutorium základní školy na úrovni, která by jim dala předpoklady studovat úspěšně na škole střední. Tak to prostě
je a pokud to nebudeme respektovat, tak budeme dál
přijímat studenty bez předpokladů a potřebné úrovně znalostí, aby se přebujelé střední školy nasytily,
a budou nám více a více chybět kvalifikovaní řemeslníci ve všech odvětvích našeho hospodářství
a nejen tam. Zeptejte se ve firmách a jiných institucích, jaké absolventy neuplatnitelné v potřebných
oborech naší společnosti nám některé střední školy
produkují. Tuto drahou nekvalitu musíme změnit
a těch 25 procent dětí, které si svými osobnostními předpoklady, svou pílí, studiem a schopnostmi
nevytvořily na základní škole základy ke zvládnutí náročnější přijímací zkoušky a které se mohly
úspěšně vyučit v oborech potřebných pro naši zemi,
nedostuduje, neuspěje u maturity, nebo je za další
peníze budeme muset rekvalifikovat.
4. Očekával jsem, že lobby vlastníků bude chtít
návrh krajů udusit. A skutečně bude těžké prosadit
potřebné změny, když jde na prvním místě o peníze. Co lze očekávat ve společnosti, kde ti, kteří
rozhodují o návrzích změn, zákonech a pravidlech,
se mají rozhodnout v zájmu naší budoucnosti nebo
snad v zájmu svých příbuzných nebo kamarádů, kteří ty přijímací zkouškou ohrožené nepotřebné školy
vlastní? „Věř ve zdravý selský rozum,“ mně říkával
můj dědeček a já tedy věřím. Věřím, že dvě z mých
tří dětí, které učí na středních školách, se dočkají
pravidel, která jim umožní být na svoje školy a studenty po všech stránkách pyšní.
Text: JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD

Řada členských výrobních družstev vyrábí kvalitní spotřební zboží, které často není v obchodní
síti v mnoha lokalitách České republiky dostupné.
Svaz českých a moravských výrobních družstev
proto přichází s konceptem kooperační prodejní
akce, která si klade za cíl propojit družstva z jednotlivých odvětví výroby, zejména spotřebního
zboží, a umožnit jejich pracovníkům i širší veřejnosti družstevní výrobky zakoupit. Zároveň je
záměrem akce také zvýšit povědomí o družstevnictví a propagovat družstva a jejich výrobky.
Formát prodejní akce vychází z předpokladu, že
pracovníci družstev jsou potenciálními zákazníky
a družstva pro ně mohou mezi sebou organizovat
prodejní akce. Jedno, případně více výrobních družstev společně budou nabízet k prodeji své výrobky
v objektu jiného členského družstva nebo na jiném
k tomu určeném místě v rámci jednodenní prodejní
akce. Například družstvo „A“ vyrábějící kosmetiku
se dohodne s družstvem „B“, které vyrábí domácí po-

třeby, na výměnné akci. Nejprve bude družstvo „A“
prodávat své výrobky v objektu družstva „B“, posléze
se role otočí. Účast na akci může probíhat také jednostranně, mohou se jí tak účastnit družstva, jež prodej
zboží nenabízí, ale nabídku prodeje družstevních výrobků pro své zaměstnance poptávají, nebo naopak
prodej zboží nabízí, ale zároveň nemají o nabídku
výrobků jiného družstva zájem.

rubrika manažerů družstev

Kooperační prodejní akce
„Družstva družstvům“

Případní zájemci, kteří chtějí prodej svých výrobků jiným družstvům nabídnout nebo chtějí
svým zaměstnancům umožnit jejich zakoupení, se
mohou předběžně přihlásit na e-mailovou adresu:
svoboda@scmvd.cz. Svaz jako koordinátor kooperační prodejní akce následně zašle přihlášeným
družstvům bližší informace a nabídkový a poptávkový list. Na základě shody svaz jednotlivá výrobní
družstva vzájemně propojí. Detailní informace o akci
budou poskytnuty také v rámci dubnových regionálních porad SČMVD.
(-rs-)

www.scmvd.cz

Nabízíme k prodeji (převodu)
naši dceřinou firmu

Texoma spol. s r.o.

založenou v roce 1996.
Firma ukládá do OR všechny
vyžadované dokumenty.
V současné době nevyvíjí
žádnou činnost.
Informace
ing. Josef Hančl,
777 713 907
www.invavd.cz
3/2019
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ROZHOVOR

Jan Mühlfeit
Manažer a lídr… Známá osobnost ze světa byznysu.
Poradce řady vládních a mezinárodních organizací. Odpůrce školního drilu, podporovatel vlastního myšlení. Prezident společnosti Microsoft
Corporation pro Evropu v letech 2007 – 2014, v této
prestižní společnosti téměř 22 let. Nyní na vlastní
noze v roli úspěšného mentálního kouče. Pojďme
se seznámit s jeho současnou prací.
Uplynuly více jak tři roky od našeho posledního
rozhovoru. Vaše pracovní kroky zamířily po vlastní
cestě. Seznamte nás se svou aktuální činností.
Na začátku jsem si myslel, že budu pracovat
hlavně s šéfy velkých firem, které budu koučovat
a mentorovat, spolupracovat s velkými firmami.
Vytvořil jsem dva unikátní semináře, které jsem
začal realizovat před třemi roky po celém světě, a to
Odemykání lidského potenciálu a Odemykání týmového potenciálu. Své poznatky přednáším nejen
ve velkých podnicích, ale i na univerzitách jako je
INSEAD, Imperial College London, Harvard College
a MIT Massachusetts Institute of Technology.
Nicméně potom jsem navázal spolupráci s prvním
sportovcem Davidem Svobodou – olympijským vítězem pětiboje a finalistou StarDance. Od toho se
rozvinula spolupráce s top týmem olympijského
výboru, což představuje několik desítek sportovců,
kteří mají naději na přední umístění na olympiádě,
a se kterými pracuji prostřednictvím svých seminářů. Spolupracuji jednak přímo s nimi a jednak
s reprezentačními trenéry – zhruba jednou za čtvrt
roku se konají dva semináře. Pracuji také s 11 sportovci formou „one to one“ - patří mezi ně například
olympijská vítězka ve skifu v Londýně – veslařka/
skifařka Mirka Topinková Knapková, desetibojař
Adam Helcelet, oštěpař Petr Frydrych a další.
Před téměř třemi roky jsem se seznámil s Katkou
Novotnou, která marketingově podporovala moje
semináře v Recruitment Academy. Katka semináře
přepsala se zaměřením pro děti, udělali jsme několik
přednášek a začali jsme na seminářích učit. Po řádově dvou letech semináři prošly tři tisíce dětí a čtyři
tisíce rodičů. Učíme je na Slovensku, ale také v Londýně, a jsou velmi úspěšné. Na základě těchto seminářů jsme napsali také knihu Odemykání dětského
potenciálu, která se po měsíci prodeje stala jednou
z nejprodávanějších knih v České republice.
Rád bych zmínil ještě další knihu – před téměř
dvěma lety vznikla kniha Pozitivní leader, kterou
vydalo největší nakladatelství na světě Pearson, jako
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prvnímu českému autorovi. Kniha se prodává také
v Rusku, v Číně, ve Vietnamu a v arabských zemích.
Dále spolupracuji s herci, celebritami, moderátory,
mimo jiné například s uměleckým týmem Ondřeje
Brzobohatého v muzikálu Legenda jménem Holmes.
Pro vaše setkání si vybíráte zajímavé osobnosti.
Z jaké oblasti zpravidla jsou?
Zcela si je nevybírám – pro mě je důležité, zda mohu
konkrétnímu člověku pomoci. To, co já učím, je, jak
člověka dostat do tzv. stavu „flow“, kdy on, byť je to
pro něj velmi složité, je schopen podat optimální výkon. Spolupracuji mj. s Českou lékařskou komorou.
Není rozhodující, zda se jedná o lékaře, sportovce,
byznysmena, celebritu, modelku nebo dítě. Princip
je stejný. Dostat člověka pomocí jeho přirozeného
talentu, který mu byl dán geneticky, do flow, a pak
ho tam díky mentální odolnosti udržet. Mentální
odolnost je vlastně lidská schopnost podávat optimální výkon ve velmi těžkých podmínkách a toto
já učím. Věci jako jsou dech, vizualizace, jaký by
měl být interní dialog člověka, jak rozmlouvá sám
se sebou – tedy já si úplně nevybírám. Asi jedním
z největších úspěchů tohoto roku je Jirka Tkadlčík,
člověk, který si píchá 4x denně inzulín, a kterému
jsem pomohl ke zisku titulu mistra světa v soutěži
Strongman. Je nejsilnějším člověkem na planetě ve
váze do 105 kilogramů. V jeho případě to bylo hodně
o „hlavě“, kde jsem mu hodně pomohl.
V čem je nejvíce odlišná práce ex šéfa přední světové firmy a šéfovat sám sobě?
Ono to není zas až tak moc odlišné. Na začátku své
kariéry v Microsoftu jsem měl na starosti 4 – 5 lidí,

Kdysi jste prohlásil, že Facebook je druhá největší
země světa. Jak je to nyní?
Rozhodně platí, že sociální sítě jsou velmi rozšířené
a lidé komunikují jejich prostřednictvím. Začínají se
stále více prosazovat byznys sociální sítě jako třeba
Linkedin. Lidé se na těchto sítích nejen spojují, ale
současně se tam i učí. Nedávají se tam věci z běžného
života a komentáře jako třeba na Faceboku, i když
Facebook je také zajímavá sociální síť. Řekl bych

ale, že právě na sociálních sítích typu Linkedin jsou
lidé, kteří se chtějí vzdělávat, kteří chtějí jít kupředu – takže tyto sociální sítě získávají čím dál více na
důležitosti.
Jaké služby momentálně vaše firma nabízí?
Koučuji lidi, top manažery, kteří vedou velké firmy,
olympijské vítěze, medailisty, celebrity, ale i děti,
lékaře formou „one to one“. Pořádám semináře pro
dospělé i pro děti a rodiče. Pak to jsou vystoupení na
různých konferencích, v České republice, ale hlavně
v zahraničí. Je to také práce s učiteli, s trenéry, s rodiči, tedy s těmi, kteří mají vliv na to, jakým způsobem se vzdělávají pracovníci ve firmě, děti ve škole,
jakým způsobem se pracuje se sportovci atd.
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na konci tisíce. V současné době mám na Facebooku
více než 21 tisíc fanoušků, na Instagramu, se kterým
jsem začal asi před rokem, jich mám 11 tisíc, na Linkedinu asi 13 tisíc. To jsou lidi, se kterými nějakým
způsobem pracuji, této komunitě se snažím pomáhat, aby odhalili, v čem jsou dobří, aby si našli svůj
smysl života. Protože tím mým hlavním cílem práce
je skutečně odemykání lidského potenciálu, nalezení v lidech toho, co je u nich nejlepší a jejich uvedení
do zmiňovaného optimálního výkonu. Flow – to
je „svatba“ úspěchu a štěstí. Člověk v tomto stavu
je nejen úspěšný, ale také šťastný. A pokud pracují
v týmech, je důležitá také inspirace. Inspirovat se
dá vizí. Vize je v podstatě obraz světa, který vlastně
ještě neexistuje, ale my mu uvěříme. A pokud mu
začnou věřit také ostatní, pak jste lídr. A je jedno,
zda máte formální organizaci nebo neformální typu
svých fanoušků. Například nyní spolupracuji s Carrie Kirsten, jednou z nejlepších českých youtuberek. Na kanálu YouTube ji sleduje 320 tisíc lidí, takže
má často větší vliv než některé televizní kanály.

Děláte akce pro skupiny nebo i pro jednotlivce?
Jedná se o obojí – veškeré semináře je možné objednat pro firmu, třeba i pro děti zaměstnanců (firmy
tyto semináře občas dávají jako benefity). Samozřejmě je možné objednat si seminář i pro jednotlivce.
Kdo je vaším typickým zákazníkem?
Jak jsem zmínil dříve, jsou to řady sportovců, olympijští vítězové, medailisté, ti, kteří mají naději uspět.
Mezi ně patří například i nevidomý triatlonista Ondřej Zmeškal, kterého jsem připravil na olympiádu.
Olympiáda je jeho velkým snem. S Katkou se zaměřujeme třeba i na práci s dětmi z dětských domovů,
spolupráci máme také s Veronikou Kašákovou, modelkou, která pracuje s dětmi z dětských domovů.

Uprostřed: Katka Novotná a Jan Mühlfeit
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Jan Mühlfeit

Bill Gates

Pak jsou to samozřejmě podniky a jednotlivci z podniků. Takže každý, kdo chce na sobě zamakat a kdo
chce podávat optimální výkon, žít nejen úspěšný, ale
i šťastný život, to je náš typický zákazník.

Zleva: David Svoboda, Jan Mühlfeit

Nečekám sice kladnou odpověď, ale přesto se mi
chce zeptat – jsou účastníky vašich akcí například
i učitelé a ředitelé škol?
Vy sice kladnou odpověď nečekáte, ale já vám jí
dám, protože my skutečně s učiteli spolupracujeme.
Třeba koncem roku jsme měli na semináři výbornou
partu ředitelů a pak ještě učitelů ze základních škol.
A musím říci, že byli myšlenkám ze semináře velmi
nakloněni. Určitě na seminářích nekritizujeme učitele, ředitele ani ministerstvo školství, konec konců,
já osobně jsem měl s panem ministrem Ing. Plagou
na to téma několikrát rozhovor – a myslím si, že je to
člověk na správném místě. Kritizujeme systém, který musíme změnit, který se 300 let nezměnil, a to mi
asi dají všichni lidé za pravdu. Je to běh na dlouhou
trať, ale je potřeba začít.
Každý člověk je v podstatě unikátní. Jak může zájemce využít pro sebe vaše školení?
Ve škole nás učí to, co je kolem nás, ale neučí nás,
co je uvnitř nás. Dopoledne seminář obsahuje informace na téma, jak funguje mozek, jak se dostávat
k optimálnímu výkonu v jakékoliv činnosti, jak se
dostat do flow. Během školení se dělá test – u dospělých i u dětí. Tak se dozví, jaké jsou jejich přirozené
talenty a jak je využívat. Odpoledne, pokud se jedná
o dětský seminář, kolegyně Katka Novotná koučuje děti, jak talent využít ve škole, v kroužcích, ve
sportu. Já koučuji rodiče, jak co nejlépe koučovat
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děti a rozvíjet jejich talent. Pak se všichni vrátí do
stejné místnosti a věnujeme se pak každému dítěti,
abychom zjistili, co ho těší, jak by mohlo co nejlépe
svůj talent využívat. Součástí jsou i týmová cvičení.
Podobně to probíhá také na seminářích pro dospělé.

a výdech je velice dobrá technika pro vyrovnání se
se stresem.
Ve svých přednáškách a rozhovorech nyní často
užíváte již zmiňovaný termín „flow“ – dá se chápat
jako něco na způsob euforie z činnosti, kterou zrovna dělá talentovaný člověk?
Ano. Já vždycky říkám že flow je svatba úspěchu
a štěstí. Je to něco co děláte za velmi těžkých podmínek, ale protože přitom využíváte svůj talent, děláte
a nevnímáte čas. Ve stavu flow totiž čas opravdu nevímáte. Vaše čidlo času představuje pojem „já jsem
tady a teď“. Druhé čidlo, které ve stavu flow vypnete, je právě ta zmiňovaná opička, vnitřní Woody
Allen, ten vnitřní kritik, který ve flow spí. Pokud
se z toho stavu vytrhnete, říkám tomu emoční houpačka – psychologové tomu říkají emoční únos. Tato
houpačka nás houpe z minulosti do budoucnosti.

Každý člověk se podle vás rodí s talentem. Obávám
se, že někdy o něm neví ani samotný nositel a obávám se, že ač by měli, nepoznají ho u dítěte často
ani učitelé ve škole, bohužel třeba i proto, že ho mají
sami na určitou činnost pramálo. Jak může každý
člověk vůbec u sebe talent k něčemu poznat?
Výborná otázka. Jednak existují psychometrické
testy, které v podstatě testují, jak synapse v hlavě
propojující neurony (mozkové buňky), jsou zapojeny. Psychometrické testy skutečně využíváme jak pro dospělé, tak i pro děti. Pokud Zleva: Jiří Tkadlčík, Jan Mühlfeit
si někdo nechce test dělat, pak je důležité
si říci, která činnost vám energii dává, což
zpravidla může být indikací toho, že na tu
činnost máte talent. Pokud vám konkrétní
činnost energii naopak bere, tak to určitě talent není. Dal jsem dohromady ještě
zkratku VIRP.
„V“(Výsledky) tzn. že podáváte dobré výsledky.. „I“ (Intuice)– protože talent je dán
geneticky, takže člověk je schopen činnost
dělat intuitivně. R(Růst) – když to uděláte,
tak se zase o něco zlepšíte. Pro zajímavost,
když se dostaneme do flow, kam nás dovede
talent, jsme schopni se učit o 450 procent
rychleji. A konečně „P“ (Potřeba) - když
činnost uděláte, těšíte se na to, kdy ji budete
moci dělat znovu.
Když jsou lidé ve stresu, bývají zranitelní. Profesně i osobně. Co byste doporučil
jako první pomoc, když na člověka padne
stres a má přitom v nejbližších minutách
či vteřinách působit vyrovnaně?
Je to těžké takto říci… o tom jsou moje semináře,
jak se vyrovnat s tou „opičkou“ v naší hlavě. Máme
část mozku, které se říká amygdala. V minulosti
nás chránila a naplňovala základní princip – bojuj
nebo uteč. A takto se mozek chová i dnes. Pokud se
bojíme, začneme dýchat mělce, tepová frekvence jde
nahoru a člověk je pak skutečně ve stresu. Jednou
z technik je dech – hluboký nádech a výdech nosem.
Tímto způsobem si aktivujeme parasympatikus,
jedná se o břišní dýchání, je to účinná metoda proti
stresu. Dále učím věci jako mentální jingy, interní
dialog. Všechny tyto věci lze slyšet na školení, kde se
jde více do hloubky. Dech je velmi důležitý, nádech
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Řídící pracovníci by mohli mít nějakého mentora či kouče, to je vždy dobré, řekl jste před časem
v rozhovoru pro náš časopis. A mě napadá, pokud
by měl někdo zájem, zda v rámci vašich současných
pracovních aktivit poskytujete tyto služby?
Tyto služby poskytuji – soukromým seminářům
odpovídají samozřejmě i ceny. Ale ceny na seminářích s účastí 15 – 20 lidí jsou přijatelné.

Pokud jsme tady a teď, strach nemáme. Náš strach
pochází z minulosti nebo z něčeho, co má nastat
v budoucnosti. A právě takové věci, jako je dýchání,
nás mohou do flow, do té přítomnosti, vrátit.
Pokud by měl někdo zájem zúčastnit se vámi pořádaných akcí, kde se může přihlásit?
Veškeré informace včetně chystaných akcí lze najít
na mých internetových stránkách www.janmuhlfeit.com.
Děkuji za rozhovor.
Rozhovor připravila Jana Henychová.

www.janmuhlfeit.com
3/2019
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Soutěž o nejlepší studentskou
odbornou práci s družstevní
tématikou
Družstevní asociace ČR opět vyhlašuje pro studenty vysokých škol Soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci s družstevní tématikou. V tomto roce
se již jedná o 19. kolo soutěže. Cílem je podporovat
zájem studentů o problematiku družstevnictví.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

ta a vedoucího práce) a identifikační údaje autora
(pro oznámení výsledku soutěže a navrácení práce). Ohodnocené práce budou zařazeny do fondu
knihovny. Odborné studentské práce se do soutěže
přijímají do 30. června 2019.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Vysoké školy zašlou vybrané studentské práce
na adresu: Družstevní asociace ČR, Těšnov 5, Praha 1, PSČ 110 01, k rukám Ing. Lenky Týčové (tel.:
222 312 494, e-mail : sekretariat@dacr.cz).

Pověření členové Výchovně vzdělávací komise
DA ČR provedou vyhodnocení nejlepších studentských prací. Autoři vybraných prací budou odměněni věcnými dary podle schválených kritérií.

Do soutěže je třeba zaslat jeden výtisk studentské
práce – rigorózní, diplomové, bakalářské, případně seminární, dále zpracované posudky (oponen-

Zdroj: Družstevní Asociace ČR
(-vr-)

www.dacr.cz

Regionální porady SČMVD
10. dubna

14:00 hod. - HRADEC KRÁLOVÉ
Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS
Eliščino nábřeží 375/1
Sál Studio, 2. patro

11. dubna

14:00 hod. – BRNO
SČMVD
Kozí 4
velká zasedací místnost, 3. patro

12. dubna

10:00 hod. – PRAHA
SČMVD
Václavské nám. 21
Praha 1
velká zasedací místnost, 3. patro
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9.00 hod. – PLZEŇ
VD OBZOR
Hřbitovní 19
zasedací místnost
14.00 hod. – ČESKÉ BUDĚJOVICE
VD Služba
Fráni Šrámka 2
zasedací místnost

9.00 hod. - OSTRAVA
Clarion Congress Hotel
Zkrácená 2703
salonek Silver
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17. dubna

13:00 hod. – ÚSTÍ NAD LABEM
VD KARKO
Lesní cesta 5
zasedací místnost

právní okénko

Hospodářský výsledek družstva
a práva a povinnosti člena
podle stanov
Práva a povinnosti člena družstva upravuje zákon
o obchodních korporacích. Práva a povinnosti, které
plynou členu z jeho členství, však musí určit podle
výslovného požadavku tohoto zákona jako svou nezbytnou obsahovou náležitost vždy stanovy družstva.
Vznik všech práv a povinností z členství v družstvu,
které představují družstevní podíl, je pokaždé spojen
s poskytnutím peněz anebo jiné penězi ocenitelné
věci, kterou se jako předmět svého členského vkladu
osoba ucházející se o členství v družstvu zavázala
splatit nebo vložit do základního kapitálu družstva.
Předmět členského vkladu se při splnění této vkladové povinnosti stává součástí majetku družstva sloužícího podnikání anebo jiné jeho činnosti.

při snížení hodnoty majetku družstva vlivem ztráty
v jeho hospodaření. Tomu slouží fondy tvořené ze
zisku a pravidla vztahující se k jejich tvorbě a použití.
Právní předpisy v současnosti družstvu neukládají
mít takový fond. Předpokládají však, že družstvo zřídí rezervní fond a pro tento případ stanoví některá
pravidla vztahující se k tomuto fondu, která musí být
v družstvu uplatňována. Rezervní fond se zřizuje stanovami družstva. Tvoří se a doplňuje ze zisku družstva v návaznosti na rozhodnutí o jeho rozdělení.

Hodnota majetku družstva roste, anebo se snižuje,
v závislosti na dosahovaném hospodářském výsledku družstva a její výše se v jeho důsledku může od
základního kapitálu družstva výrazně lišit. Hodnotu majetku družstva rovněž ovlivňují nové členské
vklady ze strany osob přijímaných za členy družstva,
případně nové další členské vklady dosavadních
členů, anebo doplatky členů při zvýšení základního
členského vkladu, a také majetkové vypořádání s každým členem, jehož členství v družstvu zaniklo, aniž
by jeho družstevní podíl nabyl někdo jiný.
S výjimkou zvláštních úprav, vztahujících se k bytovému družstvu, sociálnímu družstvu i spořitelnímu
a úvěrnímu družstvu, právní předpisy neurčují, jak
může družstvo naložit s hospodářským výsledkem,
kterým je zisk či ztráta. Odpověď na tuto otázku souvisí jak s účelem, k němuž je družstvo založeno, tak
i s právy a povinnostmi člena ve vztahu k družstvu,
neboť pro každého člena je důležité vědět, co může
z důvodu své účasti v družstvu vzhledem k dosaženému hospodářskému výsledku od družstva očekávat.
K tomu, aby družstvo mohlo naplňovat provozováním své činnosti účel, k němuž je založeno, musí
mít potřebný majetek. Musí být tedy schopno čelit
výkyvům v hodnotě svého majetku, k nimž dochází
vždy při vypořádání každé majetkové účasti člena
při zániku jeho členství v družstvu, pokud pokles
hodnoty majetku v důsledku tohoto vypořádání
není vyrovnán novým členským vkladem, stejně tak
jako i dopadům do družstvem provozované činnosti

Rozhodovat o rozdělení zisku, a tedy také o výši zisku, který bude použit na tvorbu a doplnění rezervního fondu, stejně tak jako o použití rezervního fondu,
svěřuje zákon o obchodních korporacích výlučně do
působnosti členské schůze.
V souvislosti s právní úpravou vypořádacího podílu
tento zákon předpokládá, že stanovy družstva určí,
zda a v jakém rozsahu lze rezervní fond rozdělit za
trvání družstva mezi členy, a tedy použít při výpočtu vypořádacího podílu, na jehož vyplacení vzniká
právo, pokud při zániku členství člena v družstvu
nenabývá jeho družstevní podíl převodem nebo
přechodem družstevního podílu jiná osoba. Výše
vypořádacího podílu se podle úpravy v zákoně zjišťuje, neurčují-li stanovy jiný způsob jeho výpočtu,
z vlastního kapitálu družstva. Pokud je v družstvu
zřízen rezervní fond a je určeno, v jakém rozsahu ne-
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lze tento fond za trvání družstva rozdělit mezi členy,
snižuje se vlastní kapitál družstva při výpočtu vypořádacího podílu prováděného postupem podle zákona v tomto rozsahu. Důsledkem tohoto postupu je,
že část prostředků družstva, která by jinak sloužila
k vyplacení vypořádacího podílu, zůstává družstvu
a tím je dopad vypořádání zaniklého družstevního
podílu dosavadního člena do hospodaření družstva
omezen. Obdobnou úlohu mohou mít i jiné fondy
tvořené ze zisku, pokud je družstvo svými stanovami
zřídí a současně ve stanovách určí účel i pravidla jejich tvorby a použití.
K právům člena patří vedle práv, které se týkají
řízení a rozhodování v družstvu, zejména právo podílet se na výhodách poskytovaných družstvem. Pro
plnění povinností ze strany družstva, odpovídajících
tomuto právu člena, je zásadní hospodářský výsledek
družstva, a to nezávisle na tom, v čem tyto výhody
spočívají. Pokud je tímto výsledkem zisk, jde především o to, k čemu bude v další činnosti družstva použit, a zda a v jakém rozsahu bude určen k rozdělení
mezi členy. Fondy zřízené podle stanov ke stanovami
vymezenému účelu a tvořené ze zisku družstva mají
i v tomto směru svůj význam. Rozhodnutí členské
schůze o rozdělení zisku musí být vždy v souladu se
stanovami družstva. Člen může proto důvodně očekávat, jsou-li tyto fondy zřízeny, že zisk družstva
bude rozdělen a použit podle rozhodnutí členské
schůze tak, jak vyplývá z ustanovení stanov vztahujících se k těmto fondům.
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Zisk družstva může být využit také ke zvýšení
dosavadních základních členských vkladů všech
členů na základě rozhodnutí členské schůze o zvýšení základního členského vkladu z vlastních zdrojů
družstva postupem, který vyplývá přímo ze zákona
o obchodních korporacích, a který nevyžaduje žádnou úpravu ve stanovách družstva. Nová výše základního členského vkladu každého člena musí být
stejná. Dojde-li takto ke zvýšení základního členského vkladu, projeví se to v závislosti na způsobu výpočtu vypořádacího podílu především ve výši tohoto
podílu. Osoby ucházející se o přijetí za člena družstva
po tomto zvýšení základního členského vkladu musí
převzít na rozdíl od dosavadních členů vkladovou
povinnost k základnímu členskému vkladu, která již
odpovídá nové výši tohoto vkladu. Je-li družstevní
podíl převoditelný, ovlivňuje zvýšení základního
členského vkladu z vlastních zdrojů družstva příznivě také cenu družstevního podílu při jeho případném
převodu na jiného člena, anebo na jinou osobu, která
dosud není členem družstva. I v této souvislosti je
třeba poukázat na význam fondů tvořených družstvem z jeho zisku, a to vzhledem k účelu, k němuž je
podle stanov družstva každý jednotlivý fond zřízen.
Rezervní fond, stejně tak jako i jiné fondy vytvořené
k jiným účelům než ke zvýšení základního členského
vkladu, zákon o obchodních korporacích nedovoluje
ke zvýšení základního členského vkladu použít.
Členové družstva, anebo někteří z nich, mohou mít
podle stanov také právo na podíl na zisku družstva,

Jestliže je hospodářským výsledkem činnosti družstva ztráta, je z hlediska práv a povinností člena
družstva významné, z jakých zdrojů bude hrazena.
S výjimkou případů, ve kterých stanovy družstva určují, že člen má povinnost podle rozhodnutí členské
schůze přispět splněním své uhrazovací povinnosti
na úhradu ztráty družstva, člen není povinen z důvodu svého členství nic družstvu vzhledem ke zjištěné
ztrátě hradit. Obdobně jako právní předpisy neurčují,
jak má družstvo rozdělit a použít zisk, nestanoví ani
způsob, jakým má být uhrazena v družstvu ztráta.
K úhradě ztráty může družstvo použít zejména nerozdělený zisk z minulých let. Pokud je v družstvu
zřízen rezervní fond, lze ztrátu hradit především
z tohoto fondu. Jestliže družstvo zřídilo stanovami
také další fondy tvořené ze zisku, je na stanovách, aby
určily zda, a v jakém rozsahu může být ztráta z těchto fondů hrazena, anebo že k úhradě ztráty budou
použity jiné zdroje. Obdobně jako o rozdělení zisku
rozhoduje také o úhradě ztráty vždy členská schůze,
a to v souladu s pravidly o způsobu úhrady ztráty
vyplývajícími ze stanov družstva, obsahují-li stanovy úpravu i v tomto směru. Určení způsobu úhrady
ztráty družstva se bezprostředně dotýká práv člena,
neboť v závislosti na uplatněném způsobu této úhrady se mění výše zdrojů, které může družstvo použít
k rozdělení mezi členy a k uspokojení jejich práv vyplývajících z členství v družstvu, a to včetně práva
člena na vypořádací podíl.

Ztrátu družstva je možné hradit rovněž snížením
základního členského vkladu postupem podle zákona
o obchodních korporacích, který nevyžaduje žádnou
úpravu ve stanovách družstva. O snížení základního
členského vkladu rozhoduje členská schůze. Základní členský vklad se snižuje za účelem úhrady ztráty
v rozsahu určeném jejím rozhodnutím každému členu stejně. Důsledkem tohoto rozhodnutí je snížení
základního kapitálu družstva o součet částek, o něž
se všem členům družstva jejich základní členské
vklady snížily. Snížení základního členského vkladu
ovlivňuje vzhledem ke způsobu výpočtu, který je
v družstvu uplatňován, výši vypořádacího podílu,
a má rovněž nepříznivý vliv na cenu družstevního
podílu, je-li převoditelný, a pokud člen případně převádí tento podíl na někoho jiného.

právní okénko

který členská schůze určí k rozdělení mezi členy.
Vzhledem k tomuto případnému právu člena podle
stanov je významné, jaká část zisku bude použita
k rozdělení na podíly na zisku vyplácené členům,
stejně tak jako i to, zda a v jaké výši zisk družstvo
použije také k jinému účelu. Je zřejmé, že je v zájmu
zachování činnosti družstva použít zisk vždy především k úhradě případné ztráty minulých let a k tvorbě nezbytných rezerv. Obdobně jako ujednání stanov
ohledně fondů tvořených ze zisku, jsou-li stanovami
zřízeny, mohou významně přispět k právní jistotě
člena, pokud jde o jeho právo na podíl na zisku, i další případná pravidla týkající se rozdělení a použití
zisku obsažená ve stanovách družstva, která vymezí
podmínky, za nichž členská schůze určí část zisku
k rozdělení na podíly členů i rozsah, v jakém lze podle
jejího rozhodnutí k tomu zisk družstva použít.

Jestliže stanovy určují, že členská schůze může
uložit členům přispět na úhradu ztráty, lze takové
rozhodnutí přijmout jen při splnění podmínek podle
zákona o obchodních korporacích, k nimž patří také
to, že k úhradě ztráty byl již použit nerozdělený zisk
z minulých let a rezervní fond i jiné fondy, jsou-li
zřízeny, které je možné podle stanov k úhradě ztráty
použít. Proto i zde mají místo případná ustanovení
stanov týkající se fondů družstva tvořených ze zisku.
Změny hodnoty majetku družstva mají pro člena
vzhledem k jeho majetkové účasti i k právům a povinnostem z členství v družstvu, která jsou s ní spojena,
zásadní význam. Zákon o obchodních korporacích
s výjimkou představovanou zvláštní právní úpravou
sociálního družstva pravidla vztahující se ke způsobu rozdělení a použití zisku, ani pravidla týkající se
úhrady ztráty, do výčtu náležitostí, které musí obsahovat stanovy družstva, nezahrnuje. Potřeba zabývat
se ve stanovách těmito pravidly
vyplývá z řešení otázek, které
se ke vzájemným právům a povinnostem člena a družstva
vztahují. Úprava těchto práv
a povinností musí patřit podle
uvedeného zákona k obsahu stanov každého družstva.
Text: JUDr. Miroslav Machala

V dalším čísle naleznete

Veletrhy SPIELWARENMESSE,
STYL a KABO
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Nehlášená práce v EU
Nehlášená práce v tzv. „šedé ekonomice“ představuje přibližně 15 procent celkové evropské
ekonomiky. EU proti tomu provádí opatření prostřednictvím své „evropské platformy
pro boj proti nehlášené práci“. Co ale přesně je nehlášená práce, proč je tato platforma
důležitá a jak vám jako pracovníkovi v EU může pomoci?
CO JE TO VLASTNĚ NEHLÁŠENÁ PRÁCE?

Nehlášená práce je každá práce, která je ve své podstatě legální, avšak není nahlášena příslušným úřadům. Často se neformálně označuje jako „práce za
hotovost na ruku“, přičemž běžně se s ní lze setkat
v odvětvích, jako je stavebnictví, úklid, péče o děti
a stravování a pohostinství.
Čím se zabývá evropská platforma pro boj proti nehlášené práci?
Boj s problematikou nehlášené práce je pro EU prioritou, což je důvodem, proč EU v roce 2016 evropskou
platformu pro boj proti nehlášené práci spustila.

– nemožnost přístupu k důchodům a dávkám v nezaměstnanosti,
– menší jistota zaměstnání a méně příležitostí ke
zvýšení kvalifikace nebo nalezení formálního
pracovního místa.

MOŽNÁ SE ZAPOJUJI DO NEHLÁŠENÉ
PRÁCE. JAK POSTUPOVAT?

Máte-li obavy, že se zapojujete do nehlášené práce,
na webové stránce platformy můžete vyhledat právní
předpisy platné v ČR a přesvědčit se, zda vy a váš zaměstnavatel dodržujete předpisy.
Jestliže se domníváte, že se váš zaměstnavatel nebo
jiná organizace zapojuje do nehlášené práce, můžete
rovněž zjistit, jak to nahlásit příslušným úřadům.
Jednoduše vyberte svou zemi v rozbalovacím seznamu a zobrazí se vám webové stránky a telefonní čísla
jednotlivých národních kontaktních míst.

MÁM POVINNOST KONAT?

Platforma sdružuje organizace z celé EU, včetně
úřadů práce, finančních úřadů a orgánů sociálního zabezpečení, za účelem přeshraniční spolupráce
a výměny informací, znalostí a správných postupů.
Jejím hlavním cílem je transformovat nehlášenou
práci na práci hlášenou a dosáhnout toho, aby byly
pracovní trhy a systémy sociální péče spravedlivé
a účinné. Podpoří to lepší životní a pracovní podmínky občanů v celé EU. Proč musíme bojovat proti
nehlášené práci?
Výplata v hotovosti nebo práce „na černo“ se může
jevit neškodně nebo jako jediná možnost fungování
na složitém trhu práce. Pro pracovníky však může
mít obrovské důsledky a nevýhody.
Pokud se zapojíte do nehlášené práce, může vás čekat následující:
– nízká výplata (často pod úrovní zákonné minimální mzdy),
– nadměrná nebo nepravidelná délka pracovní doby,
–
špatné nebo nebezpečné pracovní podmínky
a nízká kvalita práce,
– neexistence zaměstnaneckých práv, jako např. dovolená a nemocenská,

Motem EU je „nehlášená práce je problém všech“.
Je to proto, že nehlášená práce znamená neuhrazené
daně, což potažmo znamená nedostatek finančních
zdrojů na základní veřejné služby, jako jsou systémy
v oblasti nezaměstnanosti, zdravotnictví a důchodů.
Výsledkem je následný dopad na všechny členy společnosti, zejména ty nejzranitelnější.
Jako občan můžete pomoci nehlášenou práci vymýtit tím, že na ni upozorníte. Můžete také požádat
o radu, jak z nehlášené práce přejít do formálního
pracovního poměru.
Zabraňování nehlášené práci samozřejmě není jen
povinností pracovníků – vyžaduje společné úsilí. Je
nezbytné, aby zaměstnavatelé dodržovali vnitrostátní právní předpisy, zatímco EU poskytuje podporu
jednotlivým členským státům při přijímání opatření
na vládní úrovni.

KDE NAJDU VÍCE INFORMACÍ?

Abyste o platformě získali více informací, navštivte
webovou stránku platformy: https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=1417&langId=en
Zdroj: Evropská komise
(-vr-)

https://ec.europa.eu
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Erasmus+ v roce 2017:
další rekordní rok
– V roce 2017 vyjel s Erasmem rekordní počet lidí: 800 tisíc = o 10 procent více než v roce 2016,
– nejpopulárnějšími destinacemi byly Španělsko, Německo a Spojené království,
– erasmus nepodporuje jen studenty, vyjelo např. i 160 tisíc učňů, 158 tisíc pracovníků
s mládeží nebo 47 tisíc učitelů,
– výroční zpráva také ukazuje, že se stále víc otevírá lidem ze znevýhodněného prostředí.
Evropská komise koncem ledna zveřejnila výroční
zprávu o programu Erasmus+. Zpráva dokládá, že se
tohoto programu účastní čím dál více lidí, že počet
podporovaných projektů stále roste a že Erasmus+
také posiluje svůj inkluzivní a mezinárodní rozměr.
V roce 2017 Evropská unie investovala do programu Erasmus+ rekordních 2,6 miliardy eur,
což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst
o 13 procent. Díky tomu bylo možné poskytnout mladým lidem více příležitostí než kdy předtím. Údaje
ve zprávě ukazují, že Erasmus+ je na dobré cestě ke
splnění svého cíle, tedy poskytnout v období 2014 až
2020 podporu 3,7 procenta mladých lidí v EU. Zpráva
rovněž zdůrazňuje, že se program stále více otevírá
lidem ze znevýhodněného prostředí a menším organizacím.
Podpora tohoto programu je nejsilnější v historii.
Během úspěšné kampaně v roce 2017, která si připo-

mínala 30 let programu Erasmus, se ve 44 zemích
uskutečnilo 1,9 tisíce akcí, jichž se zúčastnilo přes
750 tisíc lidí. To podtrhuje úlohu programu Erasmus+
a předchozích souvisejících programů jako nástroje,
který mladým lidem pomáhá rozvíjet kompetence
a zažít, co znamená být Evropanem.
Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport
Tibor Navracsics k tomu uvedl: „V roce 2017, kdy jsme
slavili tři desetiletí trvání programu Erasmus, pomáhal tento program opět rozšiřovat horizonty, podporovat kulturní výměny a otevírat nové příležitosti na
poli vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.
Dnes zveřejněná data potvrzují klíčovou úlohu programu Erasmus+ při budování silnější, inkluzivnější
a odolnější Evropy. V rámci nového dlouhodobého
rozpočtu EU chceme pokračovat s ještě rozsáhlejším
a kvalitnějším programem, abychom mohli ještě více
investovat do mladých Evropanů z mnohem širšího
okruhu prostředí.“
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V roce 2017 podpořil program Erasmus+ rekordní počet téměř 800 tisíc lidí, aby mohli studovat,
vzdělávat se nebo vykonávat dobrovolnickou práci
v zahraničí; to je o 10 procent více než v roce 2016.
Financoval také spolupráci mezi vzdělávacími institucemi, mládežnickými organizacemi a podniky.
Celkově se do 22,4 tisíce projektů zapojilo 84,7 tisíce
organizací. Díky programu mohlo více než 400 tisíc
vysokoškolských studentů, stážistů a pracovníků
strávit v akademickém roce 2016/2017 určitou dobu
na studiích či odborné přípravě v zahraničí nebo tam
vyučovat; to zahrnuje asi 34 tisíc grantů pro studenty a pracovníky na obousměrnou mobilitu v oblasti
vzdělávání mezi EU a partnerskými zeměmi celého
světa. Na třech předních místech pomyslného žebříčku zemí, které vyslaly nejvíce studentů, se umístila
Francie, Německo a Španělsko. K nejpopulárnějším
destinacím pak patřilo Španělsko, Německo a Spojené království.
Výroční zpráva znovu zdůrazňuje, že program Erasmus+ je mnohem více než program pro studenty a pracovníky vysokých škol. Nadále totiž nabízel příležitosti
studentům a pracovníkům v oblasti odborné přípravy
(160 tisíc), mladým lidem a pracovníkům s mládeží (158

vzdělávání zapojilo téměř 21 tisíc znevýhodněných
studentů a pracovníků. To je od roku 2014 celkem
přes 67,5 tisíce účastníků vysokoškolského vzdělávání z řad znevýhodněných osob, včetně téměř dva
tisíce účastníků se zvláštními potřebami.
Program také v roce 2017 prošel určitou proměnou,
aby do něj bylo možné začlenit strategické priority
EU v oblasti digitálních dovedností v oblastech vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, mimo jiné prostřednictvím inovativních učebních plánů a metod
výuky. Například nová mobilní aplikace Erasmus+
byla od svého spuštění v polovině roku 2017 stažena
a nainstalována více než 55 tisíckrát a od roku 2014
využilo online jazykové vzdělávání více než 380 000
lidí, z toho téměř 5,5 tisíce nově příchozích uprchlíků.
Erasmus+ a předchozí související programy patří
k nejúspěšnějším programům EU. Již od roku 1987
nabízejí zejména mladým lidem možnost získat nové
zkušenosti prostřednictvím pobytu v zahraničí.
Aktuální program Erasmus+, jenž probíhá v období
2014–2020, disponuje rozpočtem 14,7 miliardy eur
a příležitost v zahraničí studovat, účastnit se odborné přípravy, získat pracovní zkušenosti a věnovat
se dobrovolnické činnosti poskytne asi 3,7 procenta
mladých lidí v EU. Místní působnost programu se
rozšířila z původních 11 zemí v roce 1987 na dnešních
33 (všech 28 členských států EU a dále Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Norsko, Island
a Lichtenštejnsko). Programu se mohou účastnit také
partnerské země z celého světa.
Na zasedání konaném v listopadu 2017 se vedoucí
představitelé EU dohodli na posílení mobility a výměn, mimo jiné podstatným rozšířením programu
Erasmus+ a jeho inkluzivnosti, aby se mohl zaměřit
na všechny kategorie účastníků vzdělávání.

tisíc) a pracovníkům v rámci vzdělávání dospělých (6,4
tisíce). Také učitelé a zaměstnanci škol (47 tisíc) a jejich
žáci (110 tisíc) mohli využívat výhod projektů spolupráce. Kromě každoročního Evropského týdne sportu
bylo v rámci programu financováno 162 sportovních
projektů včetně deseti neziskových sportovních akcí,
do nichž se zapojilo celkem 930 organizací.
Erasmus+ je také čím dál dostupnější pro ty, jimž
může být ku prospěchu nejvíce: totiž účastníkům
ze znevýhodněného socioekonomického prostředí,
jimž nabízí více příležitostí a poskytuje dodatečné finanční prostředky. V roce 2017 se do činností programu Erasmus+ v oblasti mobility ve vysokoškolském

V květnu 2018 předložila Komise ambiciózní návrh
nové podoby programu Erasmus s cílem zdvojnásobit
jeho prostředky v rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027 na 30 miliard eur. Záměrem je ztrojnásobit počet účastníků na 12 milionů
a zajistit, aby byl tento program ještě více inkluzivní
a přístupný lidem z různých prostředí, jakož i více
mezinárodní.
Program rovněž podpoří úsilí o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025, což je politická priorita EU, která má zajistit, aby studiu, učení
ani výzkumu nestály v cestě hranice.
Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
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Pro důstojnou budoucnost práce
je nezbytný program zaměřený na lidi
Univerzální záruka za práci, sociální ochrana od narození až po stáří a právo na celoživotní
vzdělávání patří mezi doporučení obsažená ve zprávě Globální komise pro budoucnost
práce Mezinárodní organizace práce.
Globální komise Mezinárodní organizace práce
o budoucnosti práce vyzvala vlády, aby se zavázaly
k souboru opatření, která by řešila výzvy způsobené
bezprecedentní transformační změnou ve světě práce.
Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosy a švédský
předseda vlády Stefan Löfven, kteří byli v předsednictví komise nastínili vizi programu orientovaného
na člověka, který je založen na investicích do schopností lidí, institucích práce a slušné a udržitelné práci.
Byla uvedena následující doporučení:
• Univerzální záruka práce, která ochrání základní práva pracovníků, přiměřenou životní mzdu, omezení pracovní
doby a bezpečné a zdravé pracoviště.
• Garantovaná sociální ochrana od narození až po stáří, která podporuje životní potřeby lidí.
• Univerzální nárok na celoživotní učení, který umožní lidem získat dovednosti, rekvalifikovat se a zvyšovat si
kvalifikaci.
• Ř ízení technologických změn za účelem podpory důstojné práce, včetně
systému mezinárodní správy digitálních pracovních platforem.
• Vyšší investice do péče, zelené a venkovské ekonomiky.
• Transformační a měřitelná agenda pro
rovnost žen a mužů.
• Změna obchodních pobídek k podpoře dlouhodobých investic.
Je bezpočet příležitostí, jak zlepšovat kvalitu pracovního života, rozšiřovat výběr pracovních míst,
odstraňovat rozdíly mezi ženami a muži, odvracet
škody způsobené celosvětovou nerovností. Nic z toho
však samo o sobě nemůže fungovat, zdůrazňuje zpráva. Nastiňuje výzvy vyvolané novými technologiemi,
změnou klimatu a demografickými změnami a nabá-

dá ke kolektivní globální reakci. Umělá inteligence,
automatizace a robotika povedou ke ztrátě pracovních míst, protože dovednosti jsou často zastaralé.
Nicméně technologický pokrok, společně s ekologizací ekonomik, však také vytvoří miliony pracovních
míst - pokud budou nové příležitosti využity.
Svět práce prochází velkými změnami, vytváří
mnoho příležitostí pro lepší práci, nicméně vlády,

odborové organizace a zaměstnavatelé musí společně
pracovat, aby se ekonomiky a trhy práce více začleňovaly. Zpráva rovněž zdůrazňuje jedinečnou úlohu,
kterou musí Mezinárodní organizace práce sehrát
v rozvoji a poskytování "ekonomické agendy zaměřené na člověka" v mezinárodním systému a vyzývá
organizaci, aby se naléhavě věnovala provádění doporučení zprávy.
Zdroj: Mezinárodní organizace práce
(-vr-)

www.ilo.org
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Po stopách valašského
Čokoládového království
Máte rádi čokoládu? A kdo by neměl? Čokoládu
kvalitní a lahodnou. Čokoládu ve všech podobách
– hořkou i horkou, mléčnou, bílou, tekutou i ve formě pralinek, zlomků nebo figurek, které zaujmou
především děti. Některé mohou také posloužit jako
vtipný dárek i pro dospělé jubilanty. Ručně vyrobené čokoládové pralinky s klasickými i netypickými
náplněmi. Už ty názvy nás lákají – levandulová, mátová, s marcipánem, s rakytníkem, s povidly, s chilli,
se slaným karamelem nebo s oříšky a nepřeberné
množství dalších. Mezi nejzajímavější výrobky patří
místní specialita "Ubelský mls" - višeň ve slivovici,
marcipánu, potažená hořkou čokoládou - pralinka,
která v roce 2009 získala ocenění Perla Zlínska. Zdroj
těchto dobrot, výrobnu společnosti Chocolaterie
Chapeau najdete v samém srdci Bolkova Valašského
království – u Vizovic v obci Ublo. Společnost se snaží
o to, aby svým zákazníkům nabízela čerstvé, precizně
zpracované výrobky. Náplně do pralinek si v čokolá-

Čokoládovna Vizovce

Buchlovice

dovně míchají podle starých belgických, francouzských, ale převážně vlastních receptur. Pralinky si
zde můžete zakoupit i v dárkovém balení.

Galerie obrazů - čokoládovna Vizovce
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Ale vás bude jistě zajímat, kde můžete všechny ty
dobroty ochutnat. A to je právě to pohádkové nebo
snad královské - protože všechny jejich čokoládovny
jsou umístěny v nádherném prostředí zámeckých
parků nebo v případě Luhačovic, v lázeňském parku.
Ve všech jejich prodejnách si můžete zakoupit nejen
čokoládové dobroty, ale i posedět v příjemném pro-

cestování, kultura & společnost

1945 tomuto rodu patřil. Zaměřuje se na prezentaci
lidové řemeslné výroby a výstavy vánočních ozdob.
V galerii Mariette dnes najdete užitnou autorskou keramiku i keramické zboží rodinných dílen s dlouhou
tradicí, výrobky řezbářů, štípané holubičky, panenky
z kukuřičného šustí, pleteninu z proutí i orobince, vizovické pečivo a hlavně - české skleněné ručně vyráběné vánoční ozdoby. V galerii Mariette jsou Vánoce
celý rok!

středí a vybrat si ze široké nabídky kávy, koktejlů
a pohárů.
Místa, kde najdete stopy Čokoládového království
jsou čokoládovny jsou Vizovice, Kroměříž, Buchlovice, Valtice, Luhačovice a Zlín – ZOO Lešná. Vydejme
se tedy za nimi.

Zámek Buchlovice

Samozřejmě první je Zámecká čokoládovna umístěná v předzámčí Státního zámku Vizovice. Můžete si
sednout k některému ze stolků přímo u prodejního
pultu s širokým sladkým sortimentem a seznámit se
s minigalerií zajímavých uměleckých děl nebo v relaxační zóně s knihami vybavené zřejmě původními
kousky zámeckého nábytku, kde si můžete připadat
jako zámecká paní. A pak už bez výčitek svědomí, že
jste snad hodně mlsali, můžete vydat energii procházkou hezkým zámeckým parkem s malebným
rybníkem nebo navštívit interiéry zámku či zámecké
kaple. Neměli byste opomenout navštívit ani místní
galerii Mariette. Galerie s tímto názvem – jménem
hraběnky Marietty Stillfriedové – najdete také
v předzámčí státního zámku Vizovice, který do roku

Buchlovice - park

Luhačovice

Čokoládovna Vizovice - pohled z okna

3/2019

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

23

cestování, kultura & společnost

Pokud se rozhodnete ochutnat čokoládové dobroty
v historickém prostředí čokoládovny v Buchlovicích,
nebudete si muset vyčítat sladkosti, protože než do
malebného letohrádku v hloubi zámeckého parku
dojdete, možná se i trošku unavíte. Ovšem ta malebná
zákoutí, která se vám při procházce otevírají, stojí za
to. Potkáváte vzácné staré dřeviny, zajímavě tvarované dřeviny, stromy a keře a v sezóně kvetoucích fuchsií je nezapomenutelná i jejich výstava, kde si nějaký
ten exemplář třeba s netradičně tvarovanými různobarevnými květy můžete koupit. Krásné pohledy na
park a barokní zámek Buchlovice vám připomenou
některou z mnoha pohádek natáčených v tomto kouzelném prostředí.
Arcibiskupský zámek Kroměříž je pojmem sám
o sobě, to by bylo samostatné téma a tak jen připomeneme, že zde a v také nádherném prostředí zámku
Valtice najdete čokoládovny Čokoládového království, kde si můžete odpočinout po náročných prohlídkách zámeckých interiérů nebo úžasných přírodních
scenériích v parcích, které je obklopují.
Trošku jiná atmosféra je v čokoládovně Chocolatérie umístěné přímo v ZOO Lešná u Zlína poblíž
sezónního vstupu do ZOO. Nabízí vnitřní posezení
s venkovní terasou a otevřena je od ledna do prosince
každý den. Děti zde najdou kromě obvyklé nabídky
i celou ZOO vytvořenou z figurek zvířátek, na které
se před okamžikem dívaly v expozicích. Také v tomto
areálu najdete zámek s krásnými interiéry, ale hlavní
cíl návštěvy budou asi zvířata, kterým se v této zoologické zahradě věnuje velká pozornost. Pokud jste
dosud tuto ZOO nenavštívili, měli byste to napravit.
Stojí to za to! Zlínská zoologická zahrada je nejnavště-

Chocolatérie - ZOO Zlín

vovanějším turistickým místem celé Moravy. Zvířata
jsou umístěna tak, aby okolní prostředí co nejlépe vyjadřovalo jejich skutečné životní podmínky. Expozice
jsou tvořeny podle kontinentů a jejich typických oblastí. Najdete tu tropickou halu Yucatan, kde vám nad
hlavou poskakují malé opičky, protože většina zvířat
se zde pohybuje volně. Úžasný zážitek je pohladit si
rejnoka v pavilonu Zátoka rejnoků. Procházíte řadou
interaktivních a průchozích expozic - přímo mezi
ptáky nebo v australské expozici mezi klokany. No, to
prostě musíte vidět a vyzkoušet!
A pak tu máme lázně Luhačovice. Kdo by je neznal?
Ale zastavili jste se už při jejich návštěvě v provozovně Čokoládového království, která se nachází v historické vile Najáda na spojnici pěší
zóny a kolonády? V letních měsících
je pro vás přichystána i zahrádka,
kde se můžete posadit s výhledem na
Jurkovičovy stavby. A až si pochutnáte na skvělé kávě, horké čokoládě
se šlehačkou nebo na některém ze
zmrzlinových pohárů, můžete si pobyt ještě více zpříjemnit procházkou
po kolonádě a ochutnávkou vyvěrajících léčivých pramenů.
Pokud nejste jen klasičtí turisté,
ale máte rádi i gurmánské zážitky
nebo chcete svým dětem poskytnout potěšení z kvalitního mlsání,
vydejte se po stopách valašského
Čokoládového království po moravských zámcích a pamětihodnostech.
Šťastnou cestu a dobrou chuť!

Chocolatérie - ZOO Zlín
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Text a foto:
Ing. Štěpánka Tomaštíková

Renault TRAFIC
Objem nákladového prostoru až 8,6 m3
Ložná plocha až 4,3 m
Značkové financování 103 % s přeplatkem pouhá 3 %*
*Přeplatek 3 % platí při akontaci 35 % a délce splácení 36 měsíců. Pokud se rozhodnete pro Renault TRAFIC s cenou za 485 900 Kč bez DPH, celkově přeplatíte pouze
17 638 Kč (= 3 % z celkové ceny vozu s DPH). Nabídka se vztahuje pouze na podnikatele a firmy. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI
Financial Services, s.r.o. Renault TRAFIC: spotřeba 5,9–6,9 (l/100 km), emise CO2 155–174 (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, Vrbova 1503/19a, 147 00 Praha 4 - Braník
Tel.: +420 261 711 515, e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz
www.autodispo.cz

družstevní výrobky

Druchema je připravena
na Velikonoce!
Velikonoce jsou sice až v dubnu, ale pražské družstvo Druchema žije Velikonocemi každoročně v několikaměsíčním předstihu. V těchto dnech se dobalily poslední stojany s tradičními barvami a obtisky na
vajíčka a dalšími velikonočními dekoracemi. Čekají
na svou cestu do obchodů, kde v některých je již můžete v těchto dnech vidět.
A proč by si zákazníci měli kupovat právě sortiment
OVO? „Jedná se o tradiční český výrobek, na značku
OVO jsou zákazníci zvyklí. Každý rok navíc chystáme pro naše zákazníky nový typ výrobku či inovaci
obalů. Například u obtisků na vajíčka nebo košilek
inovujeme obrázky. Mezi letošní novinky patří OVO
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smršťovací košilky s designem vítání jara a drátkování. Snažíme se, aby se lidem naše výrobky líbily,“
uvedl Daniel Hartl, manažer marketingu družstva
Druchema Praha, které je mimo jiné výrobcem barev, obtisků a dalších velikonočních dekorací značky
OVO.
Daniel Hartl (manažer marketingu,
Druchema Praha)

družstevní výrobky

NOVINKA - OVO SMRŠŤOVACÍ KOŠILKY VÍTÁNÍ
JARA – VEJCE S LIDOVÝMI TRADICEMI

Oblíbená tradiční řada velikonočních produktů OVO rozšiřuje
svoje portfolio o novinku v duchu lidových tradic, OVO smršťovací
košilky vítání jara. Smršťovací košilky disponují tradičními krásnými kreslenými lidovými motivy v duchu tématu vítání jara. Velikonoční vejce si tak můžeme dekorovat například motivem pletení
pomlázky, velikonočního koledování nebo vynášení zimy. Smršťovací košilky vítání jara navíc zejména dětem skvěle připomenou
staré lidové tradice a pravé kořeny Velikonoc. Smršťovací košilky
OVO navíc ušetří čas a zajistí krásnou kreslenou dekoraci, bez nutnosti přípravy barev a následného zašpinění rukou. Košilky ocení
především ti, kteří chtějí mít tematicky dekorované vejce snadno
a rychle, nebo osoby hledající netradiční způsoby dekorace vajec.
Košilky stačí jen jednoduše navléknout na vejce a následně ponořit do horké vody. Ideální je ponoření na cca tři sekundy do vody
o teplotě 85 - 90°C. Košilka se na základě působení horké vody na
vejci sama smrští, přilne k jeho obvodu a o bezchybnou a originální
dekoraci je postaráno. K dostání v drogeriích a papírnictvích.
Cena: 16 Kč

NOVINKA - OVO SMRŠŤOVACÍ KOŠILKY
DRÁTKOVÁNÍ – DOKONALÁ DEKORACE BEZ PRÁCE

Řada velikonočních produktů OVO uvádí na trh další vychytávku
pro rychlou dekoraci a zdobení velikonočních vajec prakticky bez
práce, OVO smršťovací košilky drátkování. Smršťovací košilky připomínají starou českou rukodělnou tradici, jakou je drátkování vajec. Díky košilkám si ale můžeme dopřát design drátkovaných vajec
během pár okamžiků. Motivy jednotlivých košilek se inspirovaly
starými českými tradicemi a jarem, a tak si lze vybrat mezi motivem
drátkovaných ptáčků vítajících jaro, květinou nebo srdcem. Smršťovací košilky OVO navíc ušetří čas a zajistí dokonalou neokoukanou
dekoraci, bez nutnosti přípravy barev a následného zašpinění rukou.
Košilky ocení především ti, kteří chtějí mít krásně dekorované vejce
snadno a rychle, nebo osoby hledající netradiční způsoby dekorace
vajec. Košilky stačí jen jednoduše navléknout na vejce a následně ponořit do horké vody. Ideální je ponoření cca na 3 sekundy do vody
o teplotě 85° - 90°C. Košilka se na základě působení horké vody na
vejci sama smrští, přilne k jeho obvodu a o bezchybnou a originální
dekoraci je postaráno. K dostání v drogeriích a papírnictvích.
Cena: 16 Kč
Text: Lenka Netušilová, Jana Henychová
Foto: Jana Henychová, archiv družstva Druchema
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