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Vážené dámy a pánové,
je mi ctí, že vás mohu oslovit 
v  tomto čísle časopisu Výrobní-
ho družstevnictví. Dovolte mi 
vyjádřit své poznatky k  součas-

né situaci kolem podnikání. Naše družstvo Bytprům 
vzniklo již v roce 1920 a od prvopočátku se zabývá HSV 
a  PSV rekonstrukcemi. Abychom mohli plnit zakázky, 
potřebujeme schopné pracovníky. Firmy jednak bojují 
o zakázky, ale bohužel v posledních letech bojují i s ne-
dostatkem zaměstnanců. V té souvislosti se potýkáme 
s nemalými problémy. Jak jistě víte, po roce 1989 se řada 
věcí změnila a s nimi vznikly také problémy v oblasti 
stavebnictví. Ptáte se jaké? Obecně – nejsou lidi, re-
spektive dorost. Po roce 1989 začalo docházet k  úbyt-
ku nových pracovníků z  řad vyučených řemeslníků 
a za téměř 30 let se změnila situace, změnil se systém 
učňovského školství, respektive prakticky vymizelo. 
Není dorost, nejsou učni. Téměř nikdo není ochoten jít 
pracovat rukama, téměř nikdo se nechce učit řemeslu.  
Školy opouští každoročně řada absolventů, ovšem mís-
to potřebných řemeslníků nebo alespoň technických 
odborníků se zaměřením na stavební obory tu máme 
samé budoucí manažery a ředitele „čehokoliv“. Bohužel 
i  současným trendem dbát až přehnaně o  bezpečnost 
vymizelo i vedení dětí k rukodělným činnostem, takže 
když děti dorostou do věku, kdy dříve byl každý malý 
kluk schopen vzít si nářadí a doma něco opravit, dnes 
nedovede kolikrát třicátník ani přitlouci hřebík. Sehnat 
dnes řemeslníka, natož spolehlivého, je dost nadlidský 
úkol. Až skončí naše generace, nebude mít nejspíš kdo 
tyto činnosti převzít. Slogan „řemeslo se dědí z otce na 
syna“, jako tomu tak bylo za první republiky, už dáv-
no neplatí, nyní se stává řemeslník téměř ohroženým 
druhem.

Další věcí, která mě jako předsedu družstva, ale i mé 
kolegy trápí, je cena za odvedenou práci. Žijeme v době 
výběrových řízení, což lze sice ze strany zákazníků 
chápat – chtějí ušetřit, avšak mnohdy dochází k  pa-
radoxu a  sice – je vybírána firma, která je schopna 
poskytnout dodání zakázky za nejnižší cenu. Hlavním 
kritériem tak není kvalitně odvedená práce, reference, 
zkušenosti a  precizní práce zaměstnanců, ale to, aby 
se ušetřilo pár tisíc či stokorun.  Na jedné straně je tu 
projektová dokumentace, kterou vypracuje projektant 
na vysoce odborné úrovni, na druhé straně, ba přímo 
hraně, pak stojí požadavek na zhotovení díla za nej-
nižší možnou cenu. Pokud tak některé firmy skutečně 
pracují a vezmou takové zakázky, aby zachovaly chod 
firmy a  uživily své zaměstnance, pak dochází samo-
zřejmě i  k  negativním aspektům a  sice, že je potřeba 
někde ušetřit. Z  jednoho pohledu se dá ušetřit na po-

čtu kvalitních zaměstnanců, potažmo na prodloužení 
termínu realizace, ze druhého přijmout více pracovní-
ků s nižší odborností – a v neposlední řadě ušetřit na 
materiálu, na komponentech, které se do stavby budují. 
Takto my to v družstvu rozhodně dělat nechceme. Sna-
žíme se najít zdravý kompromis a  stojíme si vždy za 
poctivě odvedenou prací i za cenu, že nedosáhneme na 
některé zakázky.

Letos je to již 50 let, co jsem vstoupil do družstva 
Bytprům jako učeň. V našem družstvu jsem se vyučil 
zámečníkem a  zůstal jsem mu věrný až doposud. Ne-
zlákalo mě soukromé podnikání po revoluci, jako řadu 
mých přátel a  kolegů. Časem jsem sám začal shánět 
zakázky pro družstvo a dostal jsem se do jeho vedení. 
Překlenuli jsme rizikovější období, kdy ostatní podni-
kali, a pak již ve funkci výrobně-obchodního zástupce 
jsem se snažil být vždy loajální vůči družstvu, myslet 
na kvalitu námi odvedené práce, na stabilitu družstva. 
V roce 2003 mě kolegové v družstvu zvolili předsedou. 
V této funkci se snažím všemi silami i nadále odvádět 
dobrou práci a současně motivovat naše zaměstnance, 
a i nadále zachovat tradici družstva Bytprům. Stále se 
věnuji aktivně nejen práci vyplývající z  řízení firmy, 
ale i  některým zakázkám, rád jednám s  projektanty 
i zákazníky a věřím, že je to jedna z cest, jak dosáhnout 
lepších výsledků v hospodaření. Pokud něco nejde, ne-
lze lomit rukama, ale je potřeba dát ruce k dílu a pro-
blém vyřešit. Jde to, pokud máte za sebou skvělý tým 
kvalitních zaměstnanců. Mně se povedlo vytvořit dob-
rý pracovní kolektiv a využívám tento prostor součas-
ně k poděkování kolegům za to, že společnými silami 
vše zvládáme. V neposlední řadě, ač je to osobního rázu, 
je skvělé mít i dobré rodinné zázemí, kdy moje rodina 
má pro mé pracovní aktivity i v době volna pochopení 
a tímto bych jim rád poděkoval za podporu.

Rád bych ještě závěrem zmínil výhody, které jako 
družstvo máme – je to podpora Svazu českých a morav-
ských výrobních družstev. Je dobrý pocit vědět, že máme 
v zádech oporu, i když samozřejmě to hlavní, ten směr 
vpřed, kudy jdeme, je na nás, na družstvu. Proč ale ne-
využít zajímavých služeb, které svaz nabízí. Zúčastňu-
jeme se pravidelně akcí pořádaných svazem, mimo jiné 
různých školení. V době, kdy řada firem bojuje s řadou 
byrokratických požadavků a aktuálních novinek,máme 
možnost dozvědět se spoustu pro nás potřebných in-
formací. Doporučuji sledovat nabídku svazu a využívat 
všech jím poskytovaných služeb – ušetří nám to jako 
družstvům spoustu peněz a nervů. Hlavně pro mladší 
družstva, která nemají zatím tolik zkušeností, jsou tyto 
služby cenným přínosem. Dalšími akcemi, které jsou 
pro družstva velmi cenné, je možnost setkávat se pra-
videlně na celorepublikových poradách. Blíží se valné 
shromáždění v Nymburku a těším se, že budu mít mož-
nost opět se svými družstevními kolegy při formálním 
i neformálním setkání pohovořit a vyměnit si vzájemně 
zkušenosti.

www.bytprum.eu
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Výrobní družstva na veletrhu STYL
Mezinárodního veletrhu módy STYL, který se konal ve dnech 16. – 18. února v Brně, se tradičně zúčast-
nila výrobní družstva  MODĚVA Konice a MODELA Pardubice. Nabídku družstevních výrobců doplnila 
DITA Tábor, STYL Studená a VKUS Frýdek-Místek. Družstva vystavovala ve společné expozici pod zášti-
tou Svazu českých a moravských výrobních družstev

Oděvní družstvo MODĚVA Konice na veletrhu před-
stavilo novou kolekci zimních plášťů a  pelerín pro 
zimní sezónu 2019/2020. Modely byly vyrobeny z vel-
mi kvalitních vlněných materiálů s vysokým podílem 

kašmíru doplněných přírodní kožešinou a  dalšími 
zajímavými módními prvky. Družstvo se svými mo-
dely zapojilo i  do módních přehlídek na centrálním 
předváděcím mole. Pro přehlídky bylo u  dámských 

oděvů zvoleno barevné provedení v  ostře červené 
barvě v  kombinaci s  černou, modely byly doplněny 
přírodní kožešinou z lišky, použita byla i kombinace 
vlny a proševu.

Na stánku družstva byla kromě kolekce vlněných 
plášťů prezentována i  sportovní kolekce dámských 
i pánských péřových bund zhotovených ze syntetic-
kých materiálů. Tyto produkty jsou určeny pro spor-
tovní i další outdoorové aktivity.

Dále bylo na stánku družstva možné objednávat 
i  volnočasové péřové výrobky z  kolekce brněnské 
návrhářky Jany Berg. Tato kolekce byla poprvé před-
vedena na veletrhu Styl v srpnu 2018.

Výrobní družstvo MODELA Pardubice přivezlo na 
veletrh svou novou kolekci dámských oděvů pro se-
zónu jaro/léto 2019 vhodných pro denní nošení i pro 
společenské události. Vybírat bylo možné z řady krát-
kých i  dlouhých šatů, sukní, halenek a  kalhot. Byl 
zaznamenán velký zájem o  letní šaty v  maxi délce. 
Zákaznice zaujaly také kombinace halenky a  sukně 
ušitých ze stejného materiálu. Tyto oděvy lze nosit 
buď jako komplet – vytváří efekt šatů, nebo ve spoje-

Zleva: Ing. Leo Doseděl (předseda Moděva Konice), Bc. Lenka 
Pajchlová, Ing. Iveta Prokopová, Ing. Ivana Dosedělová, Ph.D. 

(vedoucí pracovní skupiny - Sektorová rada TOK)
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ní s jednobarevným topem, sukní či kalhotami. Tím 
se rozšiřuje množství variant nošení.

V  kolekci Modely samozřejmě nechyběly ani oblí-
bené pouzdrové šaty určené ke společenským příle-
žitostem. K šatům byly nabízeny i kabátky v barevně 
sladěném odstínu.

DITA Tábor představila na veletrhu novou kolekci 
dětského oblečení a textilu pro sezonu jaro/léto 2019. 
V nové kolekci nabízí širokou škálu oblečení jako kla-
sické body s krátkým rukávkem, body šatičky, krátké 
overaly, trička a  kraťasy, ale také nově i  pyžámka 
s krátkým a dlouhým rukávem. Oblečení je vyrobeno 
z  tenkého funkčního termoregulačního materiálu 
Outlast®, který se jako jediný z funkčních materiálů 
váže na bavlnu, čímž je vhodný pro citlivou pokož-
ku dětí. Kromě široké škály oblečení ve velikostech 
50–164 družstvo dále vyrábí také výbavy do postýlek 
a  kočárků. Novinkou pro aktuální sezonu je mul-
tifunkční zavinovačka z  materiálu Outlast®, která 

může zároveň sloužit jako dečka 
do sedačky nebo kočárku. DITA 
je jediným výrobcem v České re-
publice, který má licenci na výro-
bu oblečení z materiálu Outlast®.

Výrobní družstvo knoflíkářů 
STYL Studená se na veletrhu 
představilo jako výrobce knoflí-
ků, spon a galanterních doplňků 
určených pro zhotovitele oděvů 
i  pro obchodníky s  galanterním 
zbožím. Nabídka knoflíků je širo-
ká, co se týče použitých materiá-
lů i různého provedení. Zákazníci 
mohou vybírat z  široké škály 
vzorů i  barev, družstvo vyrábí 
knoflíky plastové, polyesterové, 
kovové, z přírodní perletě, paro-
ží, zdobené la-

serem, gravírované, matované, 
leštěné, lakované a řadu dalších.

Vlasta Pilná (Modela Pardubice)



p
ro

p
ag

ac
e,

 v
ýs

ta
vy

, 
ve

le
tr

h
y

www.bvv.cz 

Výrobní družstvo VKUS 
Frýdek-Místek je tradič-
ním českým výrobcem 
firemního, pracovního 
a  sportovního oblečení, 
ložního prádla a doplňků 
pro použití v  řemeslné, 
průmyslové a  zeměděl-
ské výrobě, ve staveb-
nictví, v  potravinářství, 
v  obchodních zařízeních 
a  službách. Na veletrhu 
STYL se družstvo před-
stavilo jako výrobce pra-
covních oděvů. Ty splňují 
požadavky na standartní 
funkčnost a  variabilitu 
použití v  různých pra-
covních odvětvích. VKUS 
vyhoví požadavkům zá-
kazníků, co se týče střihu, 
barevného řešení i použi-
tého materiálu.

Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová
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www.modeva.cz
Foto: BVV
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Veletrh Spielwarenmesse otevřel 
své brány po sedmdesáté
Nechce se tomu ani věřit, jak dlouhou tradici tento veletrh má, ale je tomu tak. Veletrh Spielwarenmesse 
otevřel letos své brány již po sedmdesáté, uskutečnil se ve dnech ve dnech 30. ledna - 3. února. Celkem  
21 společností nevynechalo ani jeden ročník. Jejich loajalita byla oceněna na zvláštním ceremoniálu.

K  dlouholetým vystavovatelům na Spielwarenme-
sse patří i  Moravská ústředna, která zde měla letos 
svůj stánek již po padesáté. U příležitosti tohoto ku-
latého jubilea převzala předsedkyně družstva Jana 
Malá diplom od výkonného ředitele Spielwarenmesse 
eG Ernsta Kicka.

Spielwarenmesse je největším 
veletrhem na světě v  oblasti hra-
ček a potřeb pro zájmové aktivity 
a  volný čas dětí. Družstevní my-
šlenka spojuje lidi, kteří svých 
cílů dosáhnou společné lépe než 
samostatně. V  roce 1950 se proto 

Stánek družstva Moravská ústředna Brno - zprava:  
Jana Malá (předsedkyně družstva), Blahoslav Dobeš 
(obchodní ředitel), Kamila Fasorová, Věra Macíková
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na principu svépomoci, samosprávy a vědomí vlastní 
zodpovědnosti spojilo 46 výrobců hraček a  založili 
družstvo Spielwarenmesse eG pro organizování ně-
meckého odborného veletrhu hraček. V  této právní 
formě funguje pořadatel veletrhů dodnes, kdy se 
počet jeho členů rozšířil na 200. Kromě veletrhu hra-
ček v Norimberku organizuje veletrhy hraček v Číně, 
v Indii a Rusku a veletrh psacích a kancelářských po-
třeb v Norimberku.  

Veletrhu Spielwarenmesse se pravidelně účastní 
kolem 2,9 tisíce vystavovatelů z téměř 70 zemí světa. 
Na Spielwarenmesse pravidelně přijíždí 71 tisíc od-
borných návštěvníků z celého světa. 

Ve společné expozici pod hlavičkou SČMVD v hale 
12.0 stánku D-01 se společně prezentovala družstva 
Tvar Klatovy, Směr Praha a Detecha Nové Město nad 
Metují. Stánek se nacházel na výhodném rohovém 
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místě přímo proti vchodu do haly od metra. Pro stav-
bu expozice jsme v tomto roce vybrali jinou realizač-
ní firmu, která předložila nový návrh řešení stánku. 
Stánek působil odlehčeně, byl dobře prostorově vy-
řešen, na stavbu byly použity velmi kvalitní a zcela 
nové stavební dílce. 

Tvar Klatovy, který se zaměřuje na výrobu nábyt-
ku pro mateřské školy, jako tradičně vybavil stánek 
nábytkem své výroby včetně stolů a židlí. Na modu-
lární sestavě byly demonstrovány všechny nabízené 
barvy. Hlavním záměrem účasti Tvaru na veletrhu 
bylo osobní setkání se stávajícími zákazníky. Šlo o to, 
projednat spolupráci v  roce 2019 a  zjistit aktuální 
požadavky. V  neposlední řadě bylo cílem účasti zá-
stupců družstva na veletrhu i  zmapování situace 
na trhu. Stánek navštívili i noví zájemci, zajímali se 
především o masivní bukové židle. V tomto segmentu 
je registrována převyšující poptávka nad kapacitní 
nabídkou jednotlivých výrobců.

Směr Praha letos na veletrhu představil šest nových 
modelů letadel. Zákazníci uvítali rozšíření nabídky, 
o novinky měli zájem, vyhovuje jim poměr kvalita/
cena. Od roku 2016 přichází Směr každý rok na trh 
s novinkami, což má pozitivní dopad i na prodej stá-
vajících modelů. Stánek Směru na veletrhu navštívili 
jednak stálí zákazníci, se kterými má zástupce Smě-
ru možnost setkat se právě jen na tomto veletrhu, 
nabídka modelů oslovila i  nové zájemce. Během let 
se vytvořilo přátelství mezi konečnými spotřebiteli 
a zástupci družstva, modeláři navštěvují stánek Smě-
ru a přinášejí i sestavené modely.
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Michal Štrobl (Směr Praha)
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Detecha Nové Město nad Metují na veletrhu prezen-
tovala značku Jelení lůj®.  Cílem účasti bylo poohléd-
nout se po možnosti smluvní výroby nebo výroby 
privátních značek pro potenciální zákazníky. Vý-
robků Jelení lůj je více než 30 druhů, v Norimberku 
byla prezentována část z nich určená jak dětem, tak 
dospělým. Značka Jelení lůj® není za hranicemi ČR 
známá, proto družstvo nabízí možnost výroby tohoto 

výrobku pod jakoukoliv značkou. Zástupci družstva 
zaznamenali na veletrhu zájem především o tradiční 
verzi receptury, zákazníky z východní Evropy oslovi-
ly varianty s ovocem a ochucením.

Moravská ústředna Brno přivezla s sebou  na veletrh 
do Norimberku novou kolekci textilních a plyšových 
hraček, dárků, bytových doplňků a  nádobí pro děti 
podpořenou novým katalogem. Do všech kategorií 
výrobků zařadila řadu novinek.

Mezi kornouty, které se vyznačují třemi funkcemi 
v jednou produktu – postava funguje jako maňásek, 
kornout umožňuje zasunutí postavičky do kornoutu, 
v neposlední řadě slouží jako kapsička na dárek, byly 
nově zařazeny kornouty s  velkými hlavami. Mezi 
šitými maňásky pro nejmenší i lepenými, které jsou 
vhodné pro hraní divadla pro děti od 3 let, se objevila 
řada nových postaviček. V  kolekci Krtečka přibyla 
například další provedení ve velikosti 27 cm, byla 
rozšířena řada zákrčníků o  menší velikost, objevily 
se válečkové polštářky, nová jsou trička z  bavlny 
s větším obrázkem.

Družstvo na veletrhu prezentovalo též kolekci mo-
hérových medvídků s konstrukcí pohyblivých konče-
tin. Jedná se o limitovanou číslovanou sérii v dárkové 
krabičce.

Rozsah výroby Moravské ústředny je ohromný. Kro-
mě dvou tisíc katalogových výrobků, které výrobce 
musí držet skladem a zajistit jejich okamžité dodání, 
vyrábí družstvo hračky na zakázku podle přání od-
běratele pod jeho značkou. 

Příští veletrh Spielwarenmesse se bude konat v ter-
mínu 29. ledna - 2. února 2020. Věříme, že výrobní 
družstva budou mít v  tomto velice konkurenčním 
prostředí opět co nabídnout.

Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková

www.spielwarenmesse.de 

Vpravo: Lucie Peterová  
(Detecha Nové Město nad Metují)
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Česká marketingová společnost (ČMS) zveřejnila 
výsledky tradičního výzkumu postojů české ve-
řejnosti k  reklamě, v  letošním roce proběhlo již 
36. šetření. K zadavatelům vedle ČMS patřily také 
POPAI CE a České sdružení pro značkové výrobky 
(ČSZV). Průzkum obdobně jako v předchozích le-
tech realizovala výzkumná agentura ppm factum 
research, poprvé prostřednictvím statistického 
šetření CAWI omnibus, které je zaměřeno na in-
ternetovou populaci. 

Základní výzkumné otázky zůstávají stejné, postup-
ně jsou však zařazována aktuální témata odpovídající 
vývoji a významu reklamy nejen jako součásti marke-
tingového mixu, ale také jako důležitému společen-
skému jevu. Výzkum proběhl na statistickém vzorku 
1.000 dotázaných z cílové skupiny starších 15 let.

Z  hlediska přesycenosti reklamou dotazovaným 
stále nejvíce vadí reklama v  komerčních televizích, 
a to zejména na TV Nova. Oproti průzkumu v roce 2018 
poklesla přesycenost reklamou v novinách, význam-
ně naopak narostla v případě internetu a sociálních 
sítí. Výsledky mohly být ovlivněny letošní metodou 
šetření zaměřenou na on-line populaci, která vyu-
žívá spíše internet než klasická média. Osloveným 
dále vadí letáky v  poštovních schránkách, billboar-
dy a reklama v historických centrech. Benevolentně 
vnímají lidé reklamu v  místě prodeje, negativně se 
proti jednotlivým typům reklamy vymezuje pouze  
12 až 34 procent účastníků šetření, přičemž ochut-
návky a prezentace v místě prodeje zákazníci vítají.

Nejvíce jsou reklamou obtěžováni zejména starší 
lidé, z  regionálního pohledu jsou rozdílné postoje 
obyvatel Prahy, podle kterých je již příliš mnoho 
venkovní reklamy a komerčních ploch v historických 
centrech měst. Užitečnost reklamy nejvíce shledávají 

Češi a reklama 2019
ženy, mladí a  lidé se základním vzděláním. Nákup 
na základě reklamy v  letošním šetření přiznalo 36 
procent dotázaných, což nevybočuje z dlouhodobých 
hodnot měřených od roku 1994. Stále méně lidí je 
však přesvědčeno, že reklama pomáhá orientovat se 
v nabídce zboží a služeb. S tím souvisí rostoucí nega-
tivní vnímání manipulativní funkce reklamy a jejího 
vlivu na podporu zbytečného konzumu. 

Výzkum se jako v předchozích letech věnoval také 
otázce kontroverzních témat v  reklamě, mezi která 
patří reklamy na cigarety, alkohol, nezdravé potra-
viny nebo volně prodejné léky. K zákazu reklamy se 
ukazují rozdíly z  hlediska věkových skupin, mladší 
lidé jsou v  tomto směru většinou tolerantnější. Na 
rozdíl od předchozích průzkumů nebyly tentokrát 
zařazeny erotické motivy. „V  letošním šetření jsme 
nekladli otázku týkající se sexuálních motivů v  re-
klamě, ale z minulých šetření víme, že v tomto směru 
jsou Češi velmi tolerantní,“ uvedla doc. PhDr. Jitka 
Vysekalová, PhD., prezidentka ČMS.

Do šetření se po dlouhé době vrátila otázka, jaká by 
měla vlastně reklama měla být. „Tuto otázku jsme po-
kládali od poloviny 90. let až do roku 2007 a protože se 
odpovědi řadu let neměnily, v  posledních letech jsme 
ji vynechali. Lidé stále od 90. let preferovali reklamu 
pravdivou, důvěryhodnou, srozumitelnou, která jim 
podá informace o výrobku. Pokud to navíc bude vtip-
ným a zajímavým způsobem, o to lépe. Zajímalo nás, zda 
se za posledních 12 let pohled a požadavky na reklamu 
změnily. Na změnu by mohl mít vliv i  letošní výběro-
vý soubor – online populace. Jak vidíme z  výsledků, 
neměl,“ uvedla doc. Vysekalová. A  jakou reklamu by 
si tedy spotřebitelé přáli? Především takovou, která 
podává pravdivé informace srozumitelnou, případně 
i originální formou. Reklamu slušnou, nevtíravou, ne-
využívající násilí a zároveň originální.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Zdroj: Česká marketingová společnost
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Součástí České manažerská asociace (ČMA) je řada 
profesních a  regionálních klubů. Jedním z  nich 
je tzv. S-klub, jehož členy jsou zejména bývalí, ale 
i činní význační manažeři v seniorském věku. Čle-
nové tohoto klubu se pravidelně scházejí jednou 
měsíčně, aby se seznámili s činností ČMA, vyslechli 
přednášku z  různých oblastí managementu, sdě-
lili své zkušenosti k  přenesenému tématu a  v  ne-
poslední řadě i  se osobně setkali k  neformálním 
rozhovorům. Pro ještě činné manažery to může být 
i inspirativní pro jejich činnost

Setkání v  únoru 2019 bylo věnováno oblasti druž-
stevnictví. Přednášku k tomuto tématu si připravila 
paní doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc., členka Výkon-
ného výboru EAPN ČR, i členka S-klubu ČMA.

Základní náplní její přenášky bylo objasnit úlohu 
družstevnictví v tržní ekonomice, s jeho postavením 
a  směry v  dnešní společnosti. Zmínila se o  historii 
družstevnictví ve světě a  na našem území. Uvedla, 
že dnešní doba družstevnictví příliš nepřeje. Přitom 
družstevnictví má v Čechách, na Moravě i na Sloven-
sku velkou a dlouho tradici, patřící mezi první v Ev-
ropě. 

Paní docentka nastínila podmínky pro fungování 
družstevnictví, politické, ekonomické a  lidského 
potencionálu. Sdělila zajímavé informace o  historii 
družstevnictví v Evropě a o jeho formách ve vyspě-
lých zemích.

Dále uvedla zajímavé informace o historii družstev-
nictví u  nás, o  jejich představitelích i  o  úspěšných 
družstvech, zejména v době rozkvětu družstevnictví 
v první polovině 20. století. Také ale o jeho postavení 
po válce v  socialistické ekonomice, kdy družstev-
nictví sloužilo často jako propagace komunistického 
režimu a jeho úspěchů.

Družstevnictví a výzvy pro dnešek
Na závěr přednášky uvedla informace o současném 

stavu a  postavení družstevnictví u  nás. Uvedla, že 
i v dnešní době by mělo mít družstevnictví oprávně-
ný podíl na ekonomice země, je to forma sebeobra-
ny občanů země a  že by se mělo o  tom více mluvit 
a  navázat na bohaté tradice družstevnictví u  nás. 
Své vystoupení zakončila heslem, které hlásil jeden 
z nejvýznamnějších osobností družstevnictví v naší 
historii – František Cyril Kampelík: „Co jednomu ne-
možno, všem dohromady snadno“.

Po přednášce se rozvinula bohatá diskuse, v  níž 
někteří členové S-klubu promluvili o svých konkrét-
ních zkušenostech s družstevnictvím. 

Například jeden z nejstarších členů S-klubu, pan 
Ing. Stanislav Hachran, CSc., uvedl poznatky o fun-
gování družstev na vesnicích moravsko-slovenského 
pomezí za první republiky, kdy družstva fungovala 
na principu vzájemné výpomoci mezi občany. Dále 
zmínil i vlastní vzpomínky z období 50. letech, která 
byla spojena se zavedením totality do družstev.

Další diskutující, pan doc. PhDr. Emil Vašíček, CSc. 
upozornil i na jednu z pozitivnějších tváří socialistic-
kého družstevnictví, a to na jejich úlohu vzdělávací, 
kdy jednotlivé družstevní svazy měly svá učňovská 
a vzdělávací instituce – což současnému družstevnic-
tví chybí.

Program týkající se družstevnictví se setkal u členů 
S-klubu s velkým zájmem – vždyť každý z nás se jistě 
s nějakou formou družstevnictví někdy potkal.

Text: Ing. Arnošt Štíhel, člen MSK ČMA
Foto: Rastislav Lukovič
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Dálniční poplatek půjde zaplatit elektronicky. 
Umožní to vládou schválená novela zákona o  po-
zemních komunikacích, která putuje do Poslanec-
ké sněmovny. Možnost platby za používání dálnic 
prostřednictvím internetu či mobilní aplikace má 
začít fungovat od roku 2021. Roční kupon bude 
i nadále stát 1500 korun, horní limit se nezvýší.

„Řidič zaregistruje přes internet nebo v  mobilní 
aplikaci registrační značku vozidla, zaplatí a už ne-
musí lepit známku na čelní sklo. Počítáme i s tím, že 
poplatek půjde uhradit i na vybraných distribučních 
místech, kde si dneska řidiči kupony kupují. Ušetří-
me tím až 100 milionů korun za tisk a distribuci kla-
sických známek,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Od roku 2021 si tak řidiči vozidel do 3,5 tuny bu-
dou moci vybrat mezi on-line platbou a  nákupem 
na prodejním místě, papírové kupony úplně skončí. 

Vláda podpořila zavedení 
elektronických dálničních známek

Prakticky totiž půjde zaregistrovat přes e-shop re-
gistrační značku vozidla, zaplatit dálniční poplatek 
a  jezdit. Kupovat bude možné stejně jako dnes de-
setidenní, měsíční a  roční kupóny. Změna způsobu 
úhrady časového poplatku dálniční poplatek nezvý-
ší, a  tak se počítá nadále s  cenami 310 korun, 440 
korun a  1 500 korun, vláda se rozhodla horní limit 
ceny dálničního poplatku nezvýšit.

Kontrolu zaplacení dálničního poplatku bude 
i  nadále provádět jako doposud celní správa a  po-
licie. Využívat k  tomu bude několik stálých nebo 
mobilních kamer. Platby bude evidovat informační 
systém ve správě Státního fondu dopravní infra-
struktury. Systém Videotolling již používají např. 
na Slovensku, v  Rakousku či Maďarsku, zavedení 
systému chystá také Německo.

Zdroj: MDCR
(-jh-)

14  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  4/2019

www.mdcr.cz

Po dlouhé těžké nemoci zemřel v pondělí 25. března ve věku 69 let  
Ing. Jiří Majer. Poslední rozloučení se konalo 29. března  
v kapli u sv. Anny ve Vyklanticích.
 

Ing. Majer byl dlouholetým předsedou Dřevozpracujícího družstva  
Lukavec a místopředsedou Svazu českých a moravských  
výrobních družstev. 

Upřímnou soustrast pozůstalým…
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bodový systém
Ministerstvo dopravy poslalo do připomínkového 
řízení návrh změn bodového systému v  novele 
zákona o  provozu na pozemních komunikacích. 
Cílem je zjednodušit systém na tři sazby bodů, 
nastavit pevně dané blokové pokuty a reagovat na 
nejčastější prohřešky na silnicích. Návrh nepři-
nese zásadní zpřísňování pokut, v  případě baga-
telních přestupků ministerstvo dopravy naopak 
navrhuje pokutu snížit.  

„Zaměřujeme se na nejčastější prohřešky na silni-
cích, které někdy končí i tragicky. Cílem je postiho-
vat především piráty silnic, kteří ohrožují ostatní. 
Kdo neporušuje pravidla, nemusí se obávat, že od 
policie dostane vysokou 
pokutu a  body na své 
konto. Naopak bagatelní 
přestupky jako špatné 
parkování, zapomenutí 
dokladů nebo nízké pře-
kročení rychlosti je bez 
bodů a  bez drakonických 
pokut,“ uvedl ministr do-
pravy Dan Ťok.

Nová podoba bodového 
systému počítá s  udě-
lováním bodů ve třech 
pásmech 0, 4 a  6 bodů. 
Zavádí se zároveň princip 
dvakrát a  dost, pokud se 
tedy řidič dopustí závaž-
ného přestupku dvakrát, 
přijde na rok o  řidičské 
oprávnění. 

O uloženém počtu bodů 
se řidič okamžitě dozví. Kdo bude chtít, bude moci 
dostat informaci například textovou zprávou.

„U  méně závažných přestupků se pokuty sníží. 
Např. překročení rychlosti o 10 km/h, kdy dnes jsou 
dva body, snižujeme na nulu. Mírnější budou poku-
ty u špatného parkování, zapomenutí dokladů nebo 
nerozsvícených světel. U  těchto přestupků pone-
cháme u blokové pokuty rozpětí nula až 1500 korun, 
aby policisté měli prostor pro to řidiče na přestupek 
upozornit a  u  nejméně závažných řešit domluvou,“ 
dodává ministr Ťok. U  bagatelních přestupků může 

dnes policista na místě uložit až dvoutisícikorunovou 
pokutu.

Návrh zavádí pevně dané pokuty, které policie 
může uložit na místě. Konkrétně za vjetí na železnič-
ní přejezd přes zákaz, překročení rychlosti o 50 km/h 
nebo například projetí křižovatky na červenou bude 
5000 korun na místě a šest bodů. Za držení telefonu 
při řízení nebo nedodržení bezpečné vzdálenosti po-
licista na místě uloží 2500 korunovou pokutu a řidič 
dostane čtyři body. Nepoužití bezpečnostních pásů, 
nepoužití autosedačky, nepřipoutané dítě nebo jízda 
na motocyklu bez přilby přijde na 1500 korun a řidič 
dostane čtyři body.

Novela také navrhuje po britském vzoru zavedení 
tzv. řidičáku na zkoušku. Ze statistik jednotlivých 
zemí EU vyplývá, že řidiči s krátkou praxí jsou čas-
tými viníky dopravních nehod s vážnými následky. 
Začínající řidiči by proto mohli mít po dvouletou 
dobu pouze šestibodovou hranici, po které mohou 
přijít na rok o  řidičský průkaz. Zavedení tohoto 
opatření například v Rakousku snížilo počet nehod 
se zraněním o 19 procent.

Zdroj: MDCR
(-jh-)

Změny v bodovém systému a sankcích
POKUTYBLOKOVÉ POKUTY BODY

Řízení vozidla s > 0,3 ‰  alkoholu v krvi 

Překročení rychlosti o 50 km/h a více (o 40 km/h a více v obci)

Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz

Jízda na červenou

Držení telefonu při řízení

Nepoužití bezpečnostního pásu nebo autosedačky

Špatné parkování

Zapomenuté doklady

Nerozsvícená světla

 -      -   2 500 – 20 000 Kč    7 000 – 25 000 Kč  7   6

  -     5 000 Kč  5 000 - 10 000 Kč    7 000 - 25 000 Kč  5   6

Do 2 500 Kč   5 000 Kč  2 500 - 5 000 Kč    7 000 - 25 000 Kč  7   6
 

Do 2 500 Kč   5 000 Kč  2 500 – 5 000 Kč    7 000 - 25 000 Kč  5   6
  

Do 1 000 Kč   2 500 Kč  1 500 - 2 500 Kč    4 000 - 10 000 Kč  2   4
 

Do 2 000 Kč   1 500 Kč  1 500 - 2 500 Kč    1 500 - 5 000 Kč   3   4

        MÉNĚ ZÁVAŽNÉ PŘESTUPKY

0 - 2 000 Kč   0 - 1 500 Kč 1 500 - 2 500 Kč    1 500 - 5 000 Kč     

0 - 2 000 Kč   0 - 1 500 Kč 1 500 - 2 500 Kč    1 500 - 5 000 Kč     

0 - 2 000 Kč   0 - 1 500 Kč 1 500 - 2 500 Kč    1 500 - 5 000 Kč     
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Protože automatizace umožňující umělou inteligen-
ci pokročila, organizace by měly přijmout  tzv. „ce-
loživotní zaměstnatelnost", která rozšiřuje tradiční 
pojmy o učení a rozvoji a může inspirovat pracov-
níky, aby se běžněji přizpůsobovali rozvíjejícím se 
ekonomikám.

Vzhledem k tomu, že se roboti a algoritmy na pra-
covišti staly ústředními tématy, pracovníci a  za-
městnavatelé čelí obrovskému problému, jak se s tím 
vypořádat. Automatizace již není otázkou budouc-
nosti. McKinsey Global Institute (MGI) odhaduje, že 
polovina dnešních pracovních činností koordinova-
ných lidmi by mohla být současnými technologiemi 
automatizována.

Na tento přechod je připraveno jen málo organizací 
nebo jednotlivců. Již nyní existuje významná mezera 

mezi dovednostmi, které lidé mají a  dovednostmi, 
které podniky potřebují. A  existující nesoulad do-
vedností je právě tak významný jako ty, které auto-
matizace a umělá inteligence přinese. Demografické 
změny rovněž přispějí k  této výzvě. Očekávaná dél-
ka života se v mnoha zemích zvyšuje spolu s věkem 
odchodu do důchodu. Podle jednoho odhadu by se 
polovina lidí narozených po roce 1997 ve vyspělých 
zemích mohla dožít až 100 let, což znamená, že budou 
pravděpodobně trávit víc let v práci a získávat dlou-
hodobě nové dovednosti. 

Formální učení, které nyní nabízejí společnosti, 
pravděpodobně nestačí na přípravu lidí pro tuto dy-

namickou budoucnost. Místo toho musí společnost 
přijmout novou výzvu. Nestačí pouze myslet či mlu-
vit o rekvalifikaci. Je třeba si uvědomit, že celoživotní 
vzdělávání je také do určité míry problematické. Má 
tendenci přitahovat z  velké části vysoce vzdělané 
a zdá se, že je mnohem méně vzrušující pro ty, kteří 
neradi studují. Zaměstnavatelé, vzdělávací instituce 
a vedoucí představitelé veřejného sektoru musí začít 
řešit celoživotní zaměstnatelnost, pomáhat lidem 
neustále a úspěšně se přizpůsobovat podle toho, jak 
se ekonomika vyvíjí. Přijetí myšlenky celoživotní 
zaměstnatelnosti pomůže pracovníkům zachovat si 
svůj význam a  zajistit, aby zaměstnavatelé měli tok 
kvalifikovaných pracovníků, které potřebují a moh-
li by dokonce zlepšovat jejich udržení tím, že budou 
povzbuzovat  zájem zaměstnanců, pokud jde o jejich 
kariérní vyhlídky a potenciál.

Z  tohoto důvodu McKinsey Global Institute nabízí 
vrcholovým manažerům soubor zásad a postupů, kte-
ré by měly posílit management dialogu a  praktický 
přehled, který je nezbytný k tomu, aby se celoživotní 
zaměstnatelnost stala na pracovišti skutečností. 

Mnoho společností přistupuje k  učení a  rozvoji 
tak, jak tomu bylo před 30 lety. To znamená, že se 
spoléhají na učební kurzy a  mají jednotný přístup 
ke všem. Tak by to nemělo být.  Organizace by měly 
využívat solidního výzkumu založeného na psy-
chologii, sociologii a  pedagogice, který se zabývá 
učením obecně a  zejména vzděláváním dospělých.  
Například:

Od celoživotního vzdělávání  
až po celoživotní zaměstnatelnost
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mulováním parasympatického nervového systému. 
Studijní skupiny mohou proto lidem pomáhat zpra-
covávat nové myšlenky a učit je víc, než kdyby praco-
vali samostatně.

Kurzy odborné přípravy jsou nejúčinnější, pokud 
jsou přizpůsobeny specifickým rolím a identifikova-
ným bodům kariéry, na rozdíl od případů, kdy jsou 
nabízeny v  závislosti na kalendáři, kdy personální 
útvary zajišťují nové vzdělávací iniciativy tak, aby 
vyčerpaly získané finanční zdroje. 

Microlearning prezentující informace v krátkých, 
patnácti až třicetiminutových cyklech – je  účinnější 
metodou než déletrvající cykly. Společnosti mohou 
experimentovat s  digitálními technologiemi, jako 
je virtuální nebo rozšířená realita a využívat jejich 
výhod. Mohou také využívat i  jiné digitální mož-
nosti, jako je autoregulované online učení a  umělá 
inteligence, které přispívají k  větší flexibilitě ško- 
lení.

Údaje mohou také pomoci přizpůsobit a měřit zku-
šenosti s učením.

Co nefunguje? Vyvarujte se takových pojmů, jako 
je "náprava", což znamená, že žák nějakým způsobem 
selhal. Výzkum naznačuje, že strach nebo riziko se-
lhání mohou vypnout nervové dráhy, které jsou pro 
učení rozhodující. Stejně tak by organizace měly pře-
mýšlet o použití hodnocení: testy mohou být stresují-
cí a mohou přispět k odchodu lidí. Nejlepší vzdělávací 
prostředí je takové, které podporuje zaměstnance, ale 
nesmí je stresovat .

Manažeři budou hrát důležitou roli v  postoji spo-
lečnosti k učení. Mohou začít pracovat na celoživotní 

zaměstnatelnosti sdílením toho, co vědí o měnícím se 
pracovním a ekonomickém prostředí. Prvním princi-
pem učení je, že se lidé učí to, co se chtějí učit. Manažer 
tedy musí úkolovat tak, aby inspiroval zaměstnance 
směrem k soustavnému zdokonalování znalostí. 

Několikaleté studium vysoké školy není nezbytné 
pro všechny profesní pracovní pozice, ani není jistým 
ukazatelem schopnosti, nebo zvládnutí dovedností. 
Proto je důležité, aby manažer při přijímání pracov-
níka zvážil a rozpoznal jeho alternativní kvalifikaci 
a i to, jak bude vhodná pro jeho pracovní umístění. 

Vzhledem k  faktu, že vývoj technologií mění pra-
covní místa, vyvstává naléhavá potřeba inovace ve 
vzdělávání a  rozvoji dovedností. Měnícím se náro-
kům na dovednosti lidské pracovní síly je nutné při-
způsobit celý systém vzdělávání, celoživotního učení 
a  rekvalifikace. Z  mikroekonomických dat vyplývá 
rostoucí důležitost technických odborností (tzv. do-
vedností  STEM - Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) a multidisciplinarity. Na významu 
ztrácí dílčí znalosti a  naopak nabývají komplexní 
dovednosti, zejména tzv. dovednosti pro 21. století, 
spolu s informatickým myšlením. Oblast vzdělávání 

bude silně těžit z  nových možností, které přinesou 
technologie umělé inteligence, a to jak v klasické vý-
uce, tak v online vzdělávání a kurzech.

 Současně je třeba vzít úvahu další důležitou vlast-
nost vzdělávání a celoživotního učení : spolu s kompe-
tencí vytvářejí nejen flexibilitu v  zaměstnatelnosti, 
ale i přispívají ke schopnosti nedestruktivního pou-
žívání technologií společností.  

Zdroj: McKinsey Global Institute (MGI)
(-vr-)
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ADAPTAČNÍ  OPATŘENÍ 
Obýváme velmi rozmanitou krajinu, kterou nám 

mohou závidět leckteré větší země. My totiž u  nás 
najdeme od všeho něco. Například stále poměrně 
rozlehlé oblasti s rybníky (dříve jich, ale bylo 180 tisíc 
hektarů, dnes cca 60 tisíc hektarů a s předpokladem 
růstu), hluboké lesy (dnes jich je méně než před sto-
letím) a nádherné hory, k tomu zvlněné pahorkatiny 
a pochopitelně svého času úrodné nížiny. 

Máme zde též stepní oblasti, krasová území, hlu-
boké propasti, jeskyně, životodárné slatiny. Jsme na 
rozhraní dvou oblastí a to Středomořské, kde dochází 
k úbytku srážek a Skandinávské, kde naopak srážek 
bude přibývat. Protože se dostáváme vlivem klima-
tické změny do období tzv. „extremistánu“, můžeme 
po určitou dobu zakusit veliké sucho a určitou dobu 
zase veliké vlhko. Nicméně zeleň je vynikající kom-
penzační „zařízení“ na oba extrémy. 

Na naše území padá stále, v souhrnu, srážek dostatek, 
ale jejich charakteristikou dnes je to, že čím dál více 
intenzivně, ale méně pravidelně.  Dnes cca 30 – 40 pro-
cent srážek přijde ve formě přívalových dešťů, které 
odtékají mimo území ČR, zejména do Německa. Užitek 
pro ČR nula. Během dekády se forma přívalových srá-
žek zvedne až na 80 procent. S tím přece musíme začít 
něco dělat. Již dříve jsem problematiku srážek nazval, 
že chodí „jinak a jindy“ než bylo obvyklé. 

Dnes již nejde o to jaké opatření preferovat, zda há-
jit přírodě blízká opatření či naopak upřednostňovat 
technická opatření. Jde o  to určit si veřejný zájem 
a  z  toho vyplývající priority a  začít konat. Mluvíme 
o půdě a změně způsobu hospodaření, ale menší pro-
stor jsme věnovali významu zeleně obecně, což se 
týká i výrobních družstev. 

KLIMATICKÁ ZMĚNA JAKO ZESILOVAČ  
V  souvislosti s  klimatickou změnou, která má již 

globální charakter a projevuje se vyšší mírou extre-
mit, tedy výkyvy teplot, střídáním sucha a  záplav, 
kdy během 1-2 dní naprší měsíční příděl, který půda 
nezadrží a  pak je sucho, prodloužením vegetační 
doby, respektive časným nástupem jara a  pak znač-
né mrazy i opakované atp. jako v minulých letech. Je 
dobře, že konečně začíná i v ČR debata o možnostech 
jak tuto, dnes již nezvratnou změnu, tlumit. Obecně 
zeleň s tím velmi úzce souvisí. 

 Stát musí svou dotační politikou vytvářet podmínky, 
aby se mohlo dělat to, co je pro retenci vody v krajině 
potřeba. Dělá se to dostatečně?  Podělme se o některé 
poznatky, jak tlumit klimatickou změnu. Ta se bude 
týkat každého, tedy i členů výrobních družstev. Těch 

finančních skupin, co řídí přírodu výhradně finanč-
ně, nehledí na obnovitelné zdroje přírody, zadržování 
vody v přírodě atd., snad bude časem méně. 

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Setkal jsem se s požadavky na klimatizační zařízení 

k  tlumení klimatické změny. Zde je soubor něčeho, 
aniž výrobní, zemědělská a jiná družstva, obce, měs-
ta atp. tuší, že to mohou mít v rukách. Tak tedy čtěte 
pozorně:
•  náklady na pořízení a údržbu zařízení jsou nízké 

a nepřesáhnou řádově stovky korun ročně,
•  náklady na provoz budou v  zásadě nulové a  to 

vzhledem k cenám sluneční energie,
•  bude mít schopnost poměrně velmi rychlé, flexi-

bilní a ve své podstatě automatické regulace,
•  v létě stíní a aktivně chladí okolí, významně zvlh-

čuje prostředí, zejména rychle rostoucí – ty vy-
transpirují až 400 litrů vody za 24 hodin,  

•  celková doba funkce klimatického zařízení je 
srovnatelná s dnešní délkou života člověka,

•  činnost zařízení pracuje nepozorovaně a  tiše, za 
zpěvu ptáků a  neprodukuje žádné škodlivé zplo-
diny,

•  pohlcuje prach, tlumí hluk, váže kysličník uhli-
čitý, který je významný v  souvislosti s  ozonovou 
dírou, která ovlivňuje klima, 

•  klimatické zařízení o průměrném stáří a velikosti 
vyprodukuje tolik potřebný kyslík pro 12 lidí

•  činnost zařízení je nezávislé na dodávce el. ener-
gie, pohání ho totiž slunce, které bude svítit tisíce 
a tisíce let.

Tak takové zařízení všichni dobře známe. Je jím 
strom zásobený vodou. Uvádí se, že na strom o prů-
měru 5 metrů dopadá za jasného počasí 120 kW slu-
neční energie. Z této části cca 10 procent je odraženo 
zpět, cca 5 procent se vyzáří ve formě tepla a zhruba 
o  něco větší množství (cca 10 procent) ohřeje půdu. 
Největší část dopadající energie je vložena do proce-
su výparu rostlinnou – do transpirace. Máme tedy 
k dispozici klimatizační zařízení pro tlumení globál-
ní změny, které v nejrůznějších obměnách – od dubu, 
břízy, jabloně až po další stromy – může zdarma příz-
nivě upravovat klima. Za každou molekulu přijatého 
oxidu uhličitého vyloučí strom do ovzduší, stejně 
jako jiné zelené rostliny, molekulu kyslíku.

FYZIOLOGICKÝ STÍN      
Dále při srovnání různých stínů a to stínu stromu 

a stínu přístřešku či slunečníku zjišťujeme podstatný 

Klimatizační zařízení levně  
a v souladu s přírodou
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ření přetváří v chlad a vlhko!  Zatímco pevná překáž-
ka sluneční energii jen pasivně odráží podle barvy 
povrchu více či méně. Přitom například odvodněním, 
odstraňováním zeleně (zejména na velkých plochách) 
aj. se nevědomky zasazujeme o  zesílení klimatické 
změny. Místo, abychom eliminovali klimatickou 
změnu, jdeme ji po roce 1990 naproti. 

Zacházení s vodou a s rostlinami ovlivňujeme klima 
regionu, okrsku, zahrady i  jejího nejbližšího okolí.  
Odvodněním a  odstraněním zeleně na velkých plo-
chách navozujeme zvláště ve městech či v  areálech 
podniků (výrobních družstev) pouštní klima, to 
pak nevyváží žádné technické zařízení. Je to 
proto, že na plochách bez vegetace atp. se 
většina dopadajícího slunečního záření 
přeměňuje na teplo, okolí se přehřívá 
a vysychá. 

ZADRŽENÍ VODY 
V KRAJINĚ     

Vše nasvědčuje tomu, že území 
zasažené suchem se bude neustále 
zvětšovat, četnost výskytu sucha bude 
značná (to co bylo dříve 1x za 
20 let se začíná vyskytovat  
1 x za 4 roky, příp. trvá něko-
lik let v  jednom kuse), s  tím 
se musí dnes již počítat. Srážek bude cca stejné množ-
ství, ale rozložení bude v extrémech, čili půjde o  to 
zadržet vodu v krajině. Bude stále horší doplňování 
podzemních vod, dále bude docházet k oteplování, ke 
zvyšování výparu vody atd., zde má zeleň nezastupi-
telnou roli.  

Území se suchem se bude neustále zvětšovat, voda 
v krajině tedy bude chybět, to je již nezpochybnitelné. 
Zajímavý je pak fenomén malého a velkého vodního 
oběhu. Musíme řešit příčiny problémů, ne následky, 
tak jak to běžně děláme. Jejich řešení je totiž mno-
honásobně dražší a méně účinné. Je třeba realizovat 
opatření na udržení rovnováhy v  přírodě, protože 
tepelné a jiné extremity se stanou normou. 

Dnešní krajina v  tomto ohledu selhává. Musíme 
lépe pochopit klíčové přírodní procesy a posilovat je. 
Zatím víceméně děláme pravý opak. Ti co obhospoda-
řují přírodu, mohou v tomto sehrát ne nepodstatnou 
roli. Protože stále platí mantra, když to vynáší pení-
ze, tak proč bych se zdržovat  ozdravováním krajiny. 
Jsou na to lidé ve svých myslích do budoucna vůbec 
připraveni?  

MENTÁLNÍ ZMĚNA  
Stromy působí jako speciální klimatizační zaříze-

ní, protože z  80 procent dopadající sluneční energií 
spotřebují na chlazení a to posiluje malý vodní oběh. 
I  když to zdánlivě nesouvisí s  adaptačními opatře-
ními na klimatickou změnu, tak na základě dotazů 
podniků, tedy i  výrobních družstev, sděluji, že nej-

většími motory výkonnosti jsou naprosto jednodu-
ché věci, spíše jde o  inspiraci, než o  jakýsi návod či 
nějaké desatero či sedmero. Zde to je: 

1. Určete si priority – zní to až banálně, ale zvolte si 
jedno místo, kam budete zaznamenávat všechny po-
vinnosti. Když je máte všechny pohromadě, vyberte 
z nich ty podstatné - viz podnětná teorie čtyř kvad-
rantů (blíže někdy příště). Nezapomínejte, že umění 
žít někdy spočívá v  umění se správně rozhodnout 
a na co se vykašlat.

2. Plánujte si jen cca 40 procent dne – každý den si 
ze svého seznamu vytáhněte pár věcí, které 

ten den chcete stihnout. Ostatní zbylý 
čas, vyplní neočekávané úkoly, např. 

neplánované schůzky, telefonáty,  
e-maily atd.

3. Věci, které zvládnete do 30 
minut, dělejte hned - viz prokras-
tinace, nemusíte je odfláknout, ale 

nevěnujte jim více času, než je oprav-
du nezbytné. 

4. Vymezte si čas na kaž-
dý úkol – budete mít na to 
celý den, budete to celý den 
dělat, budete řešit i  méně 

podstatné detaily, co nemají zásadní vliv na celkovou 
kvalitu.  S  tím souvisí perfekcionismus – ten není 
o kvalitě či nekvalitě, ale o přiměřenosti, respektive 
nepřiměřenosti. 

5. Poslouchejte své vnitřní hodiny – je třeba rozpo-
znat, kdy máte ten hlavní čas na zásadní, tedy klíčové 
věci a ten je třeba si reservovat. Úkoly zaberou tolik 
času, kolik jim ho dáte.

6. Odstiňte rušivé elementy – vyrušování je pro-
blém co snižuje výkonnost, prostor pro soustředěnou 
práci je jeden z indikátorů dobré firemní kultury.

7. Ukliďte si stůl – vnější nepořádek vyčerpává 
a  může (ale nemusí) způsobit myšlenkový chaos. 
Ten je třeba eliminovat, pokud nám jde o  kvalitní 
výsledky. Pak uklizenost stolu může mít (má) vliv na 
produktivitu. Psychologicky to působí tak jako dlou-
hý seznam úkolů, který vyvolává pocit zoufalství, 
někdy až zmaru. 

Text:  
PhDr. Ing. Jaroslav Šubrt

firemní sociolog,  
Nadace ZET 
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Vypořádacím podílem se v družstvu rozumí peněž-
ní vyjádření hodnoty plnění, které je družstvo povin-
no poskytnout na vypořádání družstevního podílu, 
jestliže členu tento podíl za trvání družstva z důvodu 
zániku jeho členství v  družstvu zanikl. Družstevní 
podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí 
z  členství v  družstvu, tedy účast člena v  družstvu. 
Vypořádací podíl slouží k vypořádání této účasti, po-
kud za podmínek podle právních předpisů a  stanov 
družstva nenabývá při zániku členství člena v druž-
stvu jeho práva a povinnosti, která představují druž-
stevní podíl, někdo jiný, a  to buď převodem anebo 
přechodem tohoto družstevního podílu. 

Převodem anebo přechodem, pokud k němu může 
podle právních předpisů a stanov v družstvu dojít, 
má družstevní podíl možnost nabýt jen osoba, která 
plní podmínky pro vznik členství v družstvu. Z hle-
diska vzniku práva na vypořádací podíl je význam-
né, že družstvo je až na výjimku danou zákonem 
z okruhu případných nabyvatelů družstevního po-
dílu, pokud jde o nabytí jeho vlastního družstevního 
podílu, zákonem vyloučeno. V zákoně o obchodních 
korporacích se k  tomu uvádí, že družstvo nemůže 
nabýt svůj vlastní družstevní podíl, a to s výjimkou 
případu, že se jedná o přeměnu podle jiného právní-
ho předpisu. Zaniká-li tedy za trvání družstva členu 
jeho členství v  družstvu a  družstevní podíl člena 
současně nenabývá jeho nástupce, je s  tímto záni-
kem členství spojen vždy vznik práva na vypořádací 
podíl.

V důsledku vzniku práva na vypořádací podíl vzni-
ká družstvu povinnost určit výši vypořádacího podí-
lu a vypořádací podíl vyplatit.

Způsob určení vypořádacího podílu nepatří podle 
právních předpisů k  nezbytným obsahovým ná-
ležitostem stanov družstva. Způsob výpočtu výše 
vypořádacího podílu je dán zákonem o  obchodních 
korporacích. Musí být uplatněn vždy, kdy ve stano-
vách družstva není uvedeno jiné pravidlo pro určení 
vypořádacího podílu.

Smyslem vlastní úpravy vypořádacího podílu ve 
stanovách je proto uplatnit způsob vymezení tohoto 
podílu, který družstvu s  ohledem na jeho potřeby 
i zájmy členů lépe vyhovuje. Tím není vyloučeno, aby 
stanovy, ve kterých je sledováno pojednat o právech 
a povinnostech člena družstva uceleně, znění zákona 

co do způsobu výpočtu vypořádacího převzaly, po-
případě se od něj odchýlily jen v něčem.

Při výpočtu vypořádacího podílu prováděném 
podle zákona o  obchodních korporacích se vychází 
z výše, v jaké dosavadní člen, jehož vypořádací podíl 
se určuje, splnil svou vkladovou povinnost k  člen-
skému vkladu a  z  celkové výše, v  níž byla vkladová 
povinnost k  členským vkladům splněna všemi čle-
ny, a to vždy podle stavu k poslednímu dni účetního 
období, ve kterém dosavadnímu členu jeho členství 
v družstvu zaniklo. Na základě těchto údajů se stano-
ví poměr splněné vkladové povinnosti dosavadního 
člena vůči splněným vkladovým povinnostem všech 
členů. Vypořádací podíl se pak tímto poměrem vy-
počte z výše vlastního kapitálu družstva.

Zákon o  obchodních korporacích v  této souvislosti 
předpokládá, že v družstvu může být zřízen rezervní 
fond, a že jiný právní předpis anebo stanovy družstva 
určí, v  jakém rozsahu nelze tento fond rozdělit mezi 
členy. Pro případ, že takový rezervní fond v družstvu 
zřízen je, se v  zákoně uvádí, že vypořádací podíl se 
počítá z výše vlastního kapitálu družstva po odečtení 
rezervního fondu v rozsahu, v jakém podle jiného práv-
ního předpisu nebo stanov nelze rezervní fond rozdělit 
mezi členy družstva. Vzhledem k  tomu, že zmíněný 
jiný právní předpis, který by družstvu ukládal zřídit 
rezervní fond a určoval, v  jakém rozsahu nelze tento 
fond rozdělit mezi členy, vydán nebyl, zůstává jen na 
stanovách každého družstva, zda rezervní fond zřídí 
a zda pro účel výpočtu vypořádacího podílu zákonem 
uvažované omezení týkající se tohoto fondu vymezí.

 
Výše vlastního kapitálu družstva se při určování vy-

pořádacího podílu způsobem podle zákona o obchod-
ních korporacích zjišťuje z  účetní závěrky sestavené 
k  poslednímu dni účetního období, v  němž členství 
zaniklo. Současně se však uplatňuje ustanovení tohoto 
zákona, že pokud členství zanikne do 30. června dané-
ho účetního období, vypořádací podíl se určí z vlastní-
ho kapitálu družstva k poslednímu dni předcházejícího 
účetního období, je-li takto zjištěný vypořádací podíl 
vyšší. I od těchto pravidel, pokud jde o den, k němuž 
se sestaví účetní závěrka, kterou se výše vlastního ka-
pitálu pro výpočet vypořádacího podílu zjistí, se může 
družstvo ve svých stanovách odchýlit.

Z uvedeného vyplývá, že pro vymezení vypořádací-
ho podílu je rozhodující řešení otázek, v jakém poměru 

Právo na vypořádací podíl  
podle stanov družstva
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kok výši vlastního kapitálu družstva má být vypořádací 
podíl určen, a v jakém rozsahu se vlastní kapitál druž-
stva při výpočtu výše vypořádacího podílu použije.

Určení poměru výše vypořádacího podílu každého 
z  členů k  výši vlastního kapitálu družstva se bez-
prostředně dotýká práv všech členů družstva, neboť 
tímto poměrem je dán podíl každého z nich na vlast-
ních zdrojích družstva, které je možné na vypořádání 
jejich účasti v  družstvu za trvání družstva rozdělit. 
Vedle údajů o výši splněných vkladových povinností 
členů používaných při výpočtu vypořádacího podílu, 
provádí-li se způsobem podle zákona o  obchodních 
korporacích, je při určování tohoto poměru možné 
vycházet na základě vlastní úpravy přijaté družstvem 
v  jeho stanovách také z  délky členství v  družstvu 
anebo z  jiných údajů vztahujících se k  okolnostem, 
které souvisí s členstvím člena v družstvu.

Neméně významné je i vymezení rozsahu vlastního 
kapitálu družstva, z něhož se vypořádací podíl vypoč-
te. Je zřejmé, že v závislosti na tom, zda družstvo zřídilo 
rezervní fond a určilo, jaká část tohoto fondu nemůže 
být použita k rozdělení mezi členy, je při výpočtu vypo-
řádacího podílu postupem podle zákona o obchodních 
korporacích uvažováno, jak s  možností provést tento 
výpočet z  výše vlastního kapitálu družstva snížené 
o  rezervní fond anebo jen o  stanovami určenou část 
rezervního fondu, tak i s možností vycházet při tomto 
výpočtu z celé výše vlastního kapitálu družstva. Uve-
dené pojetí tedy umožňuje vymezit rozsah vlastního 
kapitálu, ze kterého se vypořádací podíl vypočte, podle 
potřeb družstva prostřednictvím případných ujednání 
jeho stanov o zřízení a použití rezervního fondu.

Obdobnou úlohu mohou mít i  jiné fondy tvořené 
ze zisku, pokud je družstvo stanovami zřídí, neboť 
i v případě těchto fondů lze jejich použití při určová-
ní vypořádacího podílu omezit stejným způsobem, 
s jakým je v zákoně o obchodních korporacích uvažo-
váno u rezervního fondu. Vzhledem k tomu, že tento 
zákon umožňuje zjišťovat výši vypořádacího podílu 
i jinak než jím stanoveným postupem, je samozřejmě 
možné ve stanovách vymezit rozsah vlastního kapi-
tálu, který lze za trvání družstva použít k rozdělení 
mezi členy i jiným způsobem.

Při hledání vhodného způsobu určení vypořádacího 
podílu jde vždy o vyvažování zájmu člena na tom, aby 
mu byl vyplacen vypořádací podíl, který odpovídá 
jak účelu, k němuž je družstvo založeno, tak i význa-
mu členského vkladu, jímž se podílel za trvání svého 
členství na základním kapitálu družstva, se zájmem 
družstva zachovat svou dosavadní činnost a  dále ji 
rozvíjet. S ohledem na obecnou právní úpravu vypo-
řádacího podílu v zákoně o obchodních korporacích, 
která se vztahuje ke všem obchodním korporacím 
a tedy i k družstvu, je možné za vhodnou považovat 

takovou úpravu ve stanovách, která vedle toho, že 
přihlíží, jak se  člen podílel svým členským vkladem 
na základním kapitálu družstva, také vychází ze sku-
tečné hodnoty majetku družstva snížené o výši jeho 
dluhů v době, kdy právo na určení výše vypořádacího 
podílu z  důvodu zániku členství člena v  družstvu 
vzniklo, a nevede k vyplacení vypořádacího podílu, 
kterým je plnění jiných závazků družstva vzhledem 
k jeho pokračující činnosti ohrožováno. Výběr vhod-
ného způsobu určení vypořádacího podílu je z  hle-
diska zákona zcela věcí družstva, přijatá úprava ve 
stanovách však nesmí odporovat dobrým mravům.

Zákon o obchodních korporacích určuje také splat-
nost vypořádacího podílu. Lhůta, v  níž se vypořá-
dací podíl vyplatí, proto nemusí být ve stanovách 
uvedena, pokud družstvo nemá zájem uplatnit pro 
vyplacení vypořádacího podílu jinou lhůtu, než která 
vyplývá ze zákona. 

Je zřejmé, že na rozhodování o  tom, jaká lhůta má 
být v  družstvu pro vyplacení vypořádacího podílu 
stanovena, má vliv jak způsob, kterým se v družstvu 
vypořádací podíl určuje, tak i schopnost družstva vy-
pořádací podíl s ohledem na prostředky, které k tomu 
má, vyplatit. Ve stanovách je uvedeným zákonem do-
voleno určit lhůtu, v  níž družstvo vypořádací podíl 
vyplatí, nejvýše v délce dvou let ode dne zániku člen-
ství člena v družstvu. Není-li taková lhůta stanovami 
dána, je podle zákona o obchodních korporacích vypo-
řádací podíl, s výjimkou vypořádacího podílu vylou-
čeného člena, splatný vždy uplynutím tří měsíců ode 
dne, kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše. Jde-li 
však o vypořádací podíl vyloučeného člena a ze stanov 
nevyplývá jiná lhůta, musí být vypořádací podíl podle 
tohoto zákona vyplacen ve lhůtě jednoho roku poté, 
kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše, nebo kdy 
nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo ří-
zení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení 
člena z družstva skončeno.

Vypořádací podíl se podle zákona o  obchodních 
korporacích vyplácí v penězích. Pro úplnost je nutné 
zmínit, že uvedený zákon umožňuje i  v  tomto se od 
něj odchýlit, a to, pokud jiný způsob vyplacení vypo-
řádacího podílu určí stanovy družstva.

Popsaná obecná právní úprava 
vypořádacího podílu v  zákoně 
o  obchodních korporacích se ne-
uplatňuje plně v  bytovém druž-
stvu, sociálním družstvu, a ani ve 
spořitelním a úvěrním družstvu. 
Na uvedená družstva dopadá 
vzhledem k  účelu, k  němuž jsou 
založena, v  tomto směru zvláštní 
právní úprava.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Technologický rozvoj a globalizace mění i svět práce. Pro zaměstnance a zaměstnavatele 
je důležité, aby věděli, které dovednosti jsou žádané – a  o  které takový zájem není – 
v určitých zemích a povoláních. A právě to přináší databáze Skills for Jobs (Dovednosti 
pro pracovní místa). 

CO JE DATABÁZE SKILLS FOR JOBS?
Databáze Skills for Jobs, kterou v roce 2017 spustila 

organizace OECD, poskytuje informace o  žádaných 
i nepříliš žádaných dovednostech ve 40 zemích a rov-
něž o nevyváženosti kvalifikací.

Zaměřuje se na kognitivní, sociální a  fyzické do-
vednosti a  pomůže vám porozumět tomu, kterých 
dovedností se nedostává a  kterých je nadbytek – ať 
už jste uchazeč o zaměstnání, který chce optimalizo-
vat své dovednosti, nebo zaměstnavatel, který hledá 
kvalifikované pracovníky.

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ?
Pokud jste pracovník s dovednostmi, kterých je na 

pracovním trhu nadbytek, může se stát, že nakonec 
budete muset přijmout zaměstnání v  oblasti, která 
neodpovídá vaší specializaci nebo úrovni vašeho 
vzdělání, což může vést k vaší nespokojenosti. Stejně 
tak pokud nedisponujete dovednostmi, které jsou ne-
zbytné pro vámi zvolenou profesi, můžete mít obtíže 
s nalezením uspokojujícího zaměstnání.

Pokud jako zaměstnavatel nebudete sledovat nej-
novější informace o  dovednostech, může se stát, že 
budete mít problém obsadit volná pracovní místa, 
nebo možná riskujete, že budete zaostávat v  oblasti 
využívání nových technologií.

Databáze Skills for Jobs vám může pomoci lépe po-
rozumět otázce nevyváženosti kvalifikací a  tomu, 
jak mohou rozdíly v  oblasti dostupnosti dovedností 
uškodit či prospět vám nebo vašemu podniku.

 
PO KTERÝCH PRACOVNÍCH MÍSTECH 
A DOVEDNOSTECH JE TEDY POPTÁVKA 
A KTERÝCH JE NADBYTEK?

V  zemích OECD (k  nimž patří 21 členských států 
EU) lze více než pět z  deseti pracovních míst, která 
se obtížně obsazují, nalézt ve vysoce kvalifikovaných 
povoláních. Oproti tomu méně než jedno z  deseti 
pracovních míst, která se obtížně obsazují, najdeme 
v  profesích nevyžadujících vysokou úroveň kvalifi-
kace.

Co se týče jednotlivých odvětví, povolání vyka-
zující nejvyšší úroveň nedostatku pracovních sil se 
nacházejí v  oblasti vzdělávání, informatiky a  zdra-
votnictví. Mezi odvětví, kde nabídka zvláště výrazně 
převyšuje poptávku, patří velkoobchod, maloobchod 
a stavebnictví, kde panuje kombinace nadbytečného 
počtu pracovníků a nízké poptávky.

Znalost počítačů a  elektroniky (například progra-
mování) je na špičce seznamu dovedností, po kterých 
je vysoká poptávka, a  za nimi následují schopnost 
úsudku a rozhodování a také komunikace a verbální 
schopnosti související s řešením problémů.

JAKÝ MÁ NEVYVÁŽENOST KVALIFIKACÍ 
DOPAD NA PRACOVNÍKY?

V průměru více než třetina (36 %) pracovníků v ze-
mích OECD má buď nadbytečnou (17  %) nebo nedo-
statečnou (19 %) kvalifikaci pro své zaměstnání, což 
odráží slabou poptávku po dovednostech a nedosta-
tečnou nabídku kvalifikovaných pracovníků.

Skills for Jobs
Jak nejlépe využít databáci OECD
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Zastoupení Evropské komise v  ČR zveřejnilo ná-
rodní zprávu k nejnovějšímu standardnímu Euroba-
rometru – průzkumu veřejného mínění mapujícímu 
aktuální postoje Čechů v otázkách evropské integra-
ce. Letošní průzkum s pořadovým číslem 90 se kromě 

postojů vůči EU zaměřil na vnímání médií a důvěru 
vůči nim. Probíhal od 8. do 22.  listopadu 2018 a  zú-
častnilo se ho 1001 osob.

HODNOCENÍ SOUČASNÉ SITUACE
Celkem 84 % české populace deklaruje spokojenost 

se svým životem. To je o 4 %. méně než v roce 2017, 
nicméně se tím neliší od průměru EU28.

Nadprůměrně spokojeni jsou Češi se stavem české 
ekonomiky. Téměř 70 % ji hodnotí pozitivně. Větší 
spokojenost se stavem národních ekonomik deklaru-
jí jen Němci a severské země.

Za největší problémy české ekonomiky označují 
rostoucí ceny a inflaci (41 %) a důchody (24 %).

Situaci evropské ekonomiky považuje za dobrou  
54 % české populace. To je více než evropský průměr 
(49 %), ale méně než v roce 2017, kdy ji za dobrou ozna-
čovalo 61 % Čechů. Jako hlavní problémy na evropské 
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Pokud jde o  stav domácí ekonomiky, jsou Češi jedni z  nejspokojenějších národů.  
Média podezírají z  politických a  komerčních tlaků, mírně klesla i  jejich důvěra 
v sociální média.

Eurobarometr

www.ec.europa.eu

Pokud jste absolventem humanitního nebo umě-
leckého oboru, s  nejvyšší pravděpodobností získáte 
pracovní místo, které neodpovídá vaší specializaci, 
a jenom o něco lépe na tom jsou absolventi přírodo-
vědných a  zemědělských oborů. Naopak pokud jste 
absolventem v  oblasti společenských věd, obchodu, 
práv, zdravotnictví nebo dobrých životních podmí-
nek, máte větší šanci, že budete pracovat ve vámi 
zvoleném studijním oboru.

JAK MI MŮŽE DATABÁZE SKILLS FOR 
JOBS POMOCI?

Databáze nabízí celou řadu funkcí. Jestliže zvažu-
jete změnu profesní dráhy, nástroj Changing career? 
(Chcete změnit profesní dráhu?) vám umožní porov-
nat vaše stávající zaměstnání se zaměstnáním, které 
si přejete získat, a  pomůže vám určit pět hlavních 
dovedností, schopností a znalostí, které byste mohli 
potřebovat.

Funkce Skills imbalances (Nevyváženost kvalifi-
kací) ukazuje, po kterých dovednostech je poptávka 

a  kterých je nadbytek ve 40  zemích. Po kliknutí na 
dovednost se vám zobrazí definice a podrobné údaje 
o souvisejících povoláních. Rovněž je možné srovná-
vat výsledky z  různých zemí a  v  případě některých 
zemí i z jednotlivých regionů.

Část Press & publications (Tisk a  publikace) je ob-
zvláště užitečná pro zaměstnavatele, jelikož obsahuje 
přehled rozdílů v  oblasti vyváženosti dovedností 
v  každé ze 40 zemí, který dává stručnou představu 
o  situacích v  jednotlivých státech. Může vám jako 
taková pomoci lépe využívat dovednosti, kterými 
disponuje pracovní síla ve vaší zemi.

Více informací naleznete na odkazu: https://www.
oecdskillsforjobsdatabase.org/index.php#FR/_

Zdroj: Evropská komise
(-vr-)
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www.evropska-unie.cz

V dalším čísle naleznete

Veletrh Amper

úrovni vidí nadále přistěhovalectví (58 %) a  terori-
smus (42 %), tento podíl však od roku 2015 setrvale 
klesá.

CO PRO ČECHY ZNAMENÁ EU
Češi si s  EU nejčastěji spojují svobodu cestování, 

studia a práce (46 %) a také mír (30 %). Ekonomickou 
prosperitu spojuje s EU 18 % Čechů, a to zejména ti 
v  mladším středním věku, s  vyšším socioekono-
mickým statusem a  vyšší důvěrou k  EU. Tyto sku-
piny uvádějí ekonomickou prosperitu ve více než  
30 %. 

Celkem 57 % Čechů se domnívá, že EU má v rámci 
světové ekonomiky dostatečný vliv a nástroje na to, 
aby dokázala chránit své ekonomické zájmy, což je 
méně než průměr EU (64 %).

Z negativních konotací jmenují Češi nejčastěji byro-
kracii (41 %), plýtvání penězi (38 %) a nedostatečnou 
kontrolu hranic (37 %).

VNÍMÁNÍ MÉDIÍ
Největší důvěru Češi mají v rozhlas (62 %) a televi-

zi (52 %), což odpovídá průměru EU. Došlo zde však 
k  mírnému poklesu (u  rozhlasu o  2 %, u  televize  
o 4 %). 

Celých 64 % Čechů má za to, že sdělovací prostředky 
jsou ovlivňovány politickými či  komerčními tlaky. 
Pouze 25 % Čechů (oproti 42 % průměru EU) věří, že 
média poskytují informace neovlivněné těmito tlaky. 

Oproti minulému roku stoupla opatrnost Čechů 
vůči sociálním médiím. Zatímco v roce 2016 je ozna-
čovalo za nedůvěryhodné 37 %, v současné době už je 
to 44 %. I tak u nás mají sociální sítě a internet vyšší 
důvěru než je průměr EU (25 % vs. 19 %). 

Zmiňovaná národní zpráva je součástí tzv. stan-
dardního Eurobarometru – celoevropského prů-
zkumu, který od roku 1973 pravidelně analyzuje 
názorové klima v členských a kandidátských zemích 
EU. Autorem národní zprávy pro Českou republiku je 
Vojtěch Hündl. 

Celoevropské výsledky průzkumu veřejného míně-
ní Eurobarometr č. 90 a národní zprávy z ostatních 
členských států EU naleznete na odkazu http://ec.eu-
ropa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/
Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/
yearFrom/1974/yearTo/2018/surveyKy/2215 .

Více informací o výzkumech a archiv jednotlivých 
zpráv je k  dispozici na http://ec.europa.eu/COMM-
FrontOffice/publicopinion/index.cfm 

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)
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Evropská komise a vnitrostátní orgány pro ochranu 
spotřebitele nedávno zveřejnily výsledky celoevrop-
ské kontroly 560 stránek elektronických obchodníků, 
na nichž se nabízí celá škála zboží, služeb a digitální-
ho obsahu, mezi něž patří oblečení či obuv, počítačo-
vé programy nebo vstupenky. Přibližně 60  procent 
těchto stránek vykazovalo nesrovnalosti, pokud jde 
o  dodržování spotřebitelských pravidel EU, přede-
vším v souvislosti s tím, jak jsou prezentovány ceny 
a zvláštní nabídky.

„Nákupy na internetu přinášejí spotřebitelům řadu 
možností. Jenže nabídka více než poloviny interne-
tových stránek vykazuje nesrovnalosti, zejména co 
se týče toho, jak jsou inzerovány ceny a slevy. S tím 

je třeba skoncovat, jelikož to často vede ke zmatení 
spotřebitelů, kteří pak zaplatí vyšší cenu, než pů-
vodně hodlali,“ uvedla komisařka pro spravedlnost, 
spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová. Podle 
jejích slov je tak vysoký počet internetových stránek 
s uvedenými problémy hrozivý a pevně doufá, že to 
není úmyslné. „Obchodníci, kteří prodávají on-line, 
musí plně dodržovat pravidla EU pro spotřebitele. 
Vnitrostátní orgány pro  ochranu spotřebitele nyní 
s  pomocí Komise podniknou nezbytné kroky, aby 
takovým nepoctivým obchodním praktikám zame-
zily,“ upřesnila.

Orgány pro ochranu spotřebitele měly u  více než 
31  procent internetových stránek nabízejících slevy 
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Zkontrolované internetové stránky pro spotřebitele v celé EU ukazují, že se řada spotřebitelů 
při nákupu na internetu setkává s nejasnými informacemi o cenách a slevách.

Nakupování přes internet 
Komise a orgány pro ochranu spotřebitele požadují,  
aby byly poskytovány jasné informace o cenách a slevách
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podezření, že zvláštní nabídky ve skutečnosti nejsou 
tak výhodné, nebo zjistily, že cena po slevě byla vy-
počtena nejasně.

Na 211 internetových stránkách byla konečná platba 
vyšší než původní nabízená cena. Celkem 39 procent 
těchto obchodníků neuvádělo náležité informace 
o dodatečných nezbytných nákladech za dodání, pla-
tební metody, rezervační poplatky a  další podobné 
příplatky. Spotřebitelské právo EU ukládá 
obchodníkům povinnost uvádět 
ceny včetně všech povinných 
nákladů, a  pokud tyto náklady 
nelze vypočítat předem, musí být 
na nutnost jejich zaplacení zákazník 
přinejmenším jasně upozorněn.

DALŠÍ NESROVNALOSTI 
TÝKAJÍCÍ SE POŽADAVKŮ 
NA INFORMACE:

U  59 procent z  560 kontrolovaných interne-
tových stránek obchodníci zanedbali povinnost 
poskytnout snadno dostupný odkaz na  platformu 
pro řešení sporů on-line (https://ec.europa.eu/con-
sumers/odr/main/?event=main.trader.register), což 
je podle právních předpisů EU jejich povinnost. Tato 
platforma umožňuje spotřebitelům a  obchodníkům 
řešit spory, aniž by se museli obracet na soud.

Na téměř 30 procentech internetových stránek byly 
zjištěny nesrovnalosti v  souvislosti s  tím, jak byly 
prezentovány informace o právu spotřebitele na od-
stoupení od kupní smlouvy. Podle právních předpisů 
EU musí být spotřebitelé při nákupu on-line jasně in-
formováni o svém právu na odstoupení od smlouvy.

Orgány pro ochranu spotřebitele zajistí, aby dotče-
ní obchodníci plně dodržovali předpisy, a to v přípa-
dě nutnosti za využití vnitrostátních donucovacích 
postupů.

 
Díky právním předpisům EU má každý spotřebi-

tel v  EU právo obdržet  před uskutečněním nákupu 
přes internet  od obchodníka jasné, správné a  kom-
pletní klíčové informace  o  zboží nebo službě. Tyto 
informace musí zahrnovat takové aspekty, jako jsou 
charakteristiky produktu, cena včetně daní, náklady 
na dodání a existence práva na odstoupení od kupní 
smlouvy či zrušení objednávky.

Komise každoročně koordinuje kontrolu interne-
tových stránek s pomocí sítě pro spolupráci v oblasti 
ochrany spotřebitele. Tato síť sdružuje vnitrostátní 
orgány pro ochranu spotřebitele 30 zemí (28 člen-
ských států EU, Norsko a Island), jež odpovídají za vy-
máhání předpisů EU na ochranu spotřebitele v Unii.

Zmíněnou kontrolu provedly v listopadu 2018 orgá-
ny pro ochranu spotřebitele ve 24 členských státech 
EU, v  Norsku a  na Islandu. Součástí celoevropské 
kontrolní akce (tzv. sweep) zaměřené na interneto-
vé stránky je řada souběžných kontrol prováděných 
orgány pro ochranu spotřebitelů v různých zemích. 
Tyto kontroly ukazují, zda obchodníci dodržují práv-
ní předpisy EU na ochranu spotřebitele. Pokud kon-
troly odhalí možné porušení spotřebitelského práva 
EU, obrátí se orgány pro ochranu spotřebitele na pří-
slušné společnosti a požádají je o nápravu. Předchozí 
kontrolní akce se zaměřily na letecké společnosti 
(2007), mobilní obsah (2008), elektroniku (2009), vstu-
penky a jízdenky nakupované on-line (2010), spotře-
bitelské úvěry (2011), digitální obsah (2012), cestovní 
služby (2013), záruky na elektroniku (2014), směrnici 
o  právech spotřebitelů (2015), srovnávací nástroje 
v cestovním sektoru (2016) a telekomunikační a jiné 
digitální služby (2017). Více informací lze nalézt na 
odkazu https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-
-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/
sweeps_en

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)
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Přemýšlíte o tom, jak zařídit neobyčejný výlet pro 
lidi s pohybovými potížemi? Jste firma, která zaměst-
nává pracovníky se zdravotním postižením a chcete 
zajistit svým méně pohyblivým kolegům pohodlný 
pohyb po zámeckém parku nebo projížďku po histo-
rických a zajímavých místech města Kroměříž? Nebo 
třeba chcete svým starším příbuzným udělat radost 
a ukázat jim malebné scenerie a romantická zákoutí 
v Podzámecké zahradě? 

Není to tak velký problém, jak byste si možná 
mysleli. Můžete totiž využít pozvání ke komento-
vané projížďce turistickým vláčkem Podzámeckou 
zahradou a  historickým centrem města Kroměříž, 

Historické město Kroměříž 
a Podzámecká zahrada  
z pohodlných sedadel vláčku

které bývá též označováno jako „Hanácké 
Athény". Stanoviště vláčků najdete v  Pod-
zámecké zahradě u zadní části zámku, kde 
je označeno poutačem HISTORY TOUR. 
Vyjížďka začíná od tohoto nástupiště pod 
zámeckými schody u Sala terreny, ale také 
je možné se předem objednat a  dohodnout 
i jiné nástupní místo, které bude návštěvní-
kům lépe vyhovovat. Při objednávce skupin 
návštěvníků se můžete domluvit i na změ-
ně trasy, takže vás mohou zavézt třeba až 
ke Květné zahradě. Projížďky vláčkem jsou 
koncipovány buď jako samostatné vyjížďky 
nebo mohou navazovat. 

Jeden cestovní okruh vede Podzámeckou 
zahradou, která sama o sobě zahrnuje řadu nádher-
ných pohledů na skupiny vzácných cizokrajných 
i domácích stromů nebo keřů. Projíždíte kolem zají-
mavých architektonických objektů, jako jsou altánky, 
umělá jeskyně nebo zajímavě tvarované zábradlí růz-
ných mostků, které umožňují křižovat i vodní plochy 
v  zahradě. A  protože je to prohlídka komentovaná, 
zároveň se o těchto místech dozvídáte z audio zázna-
mu různé zajímavosti. Můžete si vyslechnout skuteč-
né příběhy jednotlivých míst a obohatit se o znalosti 
z oblasti dendrologie, zahradnictví a krajinářství. Po-
kud vás nějaké místo zvlášť zaujme, řidič vláčku za-
staví a zodpoví vám na zvědavé otázky. Jistě využijete 
i možnosti vyfotit se u nejstaršího stromu v zahradě, 
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který je svými pokroucenými větvemi vrůstajícími 
do půdy a vyrůstajícími zase ze země podivuhodný.

Druhá možnost je projet se historickou částí města 
Kroměříž, kam byste se nedostali autem, jen pěšky, 
a to může být pro mnohé složitější. Navíc vás cestou 
doprovází z  reproduktoru hlas, který představuje 
tehdejšího císařského architekta, kterým byl Gio-
vanni Pietro Tencalla. Ten vás přenese do 17. století, 
do doby biskupa Karla II. a ze svého pohledu popisuje 
historii zajímavých staveb a památek, které aktuálně 

míjíte. Opět není problém zastavit se například u zdi 
poměrně zachovalé židovské čtvrti a podívat se do je-
jích uliček s doplněním výkladu od řidiče vláčku nebo 
se zeptat na to, co vás při projížďce zaujalo. Projedete 
se nejkrásnějšími částmi staré Kroměříže a  ještě se 
dozvíte spoustu zajímavostí.

Třetí variantou je spojit obě projížďky tak, že na 
sebe budou navazovat. Jen musíte doufat v  příznivé 
počasí, protože za deště se nejezdí. Možná jste cesty 
vláčkem využili v  některém jiném městě a  byli jste 
zklamaní, že vás jen dovezl z místa na místo, ale ty-
hle komentované prohlídky jsou úplně něco jiného, 
a proto stojí za to se sem vydat a vidět aspoň některé 
z pamětihodností jednoho z nejkrásnějších historic-
kých měst u nás, jehož Arcibiskupský zámek, Podzá-
mecká a Květná zahrada byly v roce 1998 zapsány na 
listinu světového kulturního dědictví UNESCO.

Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková



Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Uvedená cena platí při využití bonusu při výkupu starého vozidla. Smluvní záruka Renault  
5 let/100 000 km (podle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Více u prodejců Renault. Renault CLIO 
Grandtour: kombinovaná spotřeba 4,0–5,2 (l/100 km), emise CO2 104–118 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních 
předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Renault doporučujeRenault doporučuje

Renault CLIO Grandtour
Rodinný vůz

Od 241 900 Kč 

Stylové a praktické kombi
Zavazadlový prostor 443 l, rádio, klimatizace
5 let záruka Renault

www.autodispo.cz
Tel.: +420 261 711 515, e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz
DISPO Družstvo invalidů
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Netradiční dekorovaní vajec  
a tradičními barvami?  
 Víme, jak na to!

Jednou z hlavních součástí Velikonoc, zejména pro 
děti, je barvení, zdobení a  dekorování vajec. Pokud 
už vás ale klasické techniky barvení vajec omrzely, 
ale na druhou stranu si na složitější dekorování vos-
kem nebo gravírování netroufnete, máme pro vás 
několik variant. Postačí několik základních barev na 
vejce a pár nápadů a uvidíte, že vzniklé dekorace bu-
dou moderní, působivé a hlavně zábavné, stejně jako 
celé tvoření. 

TYPICKÉ BARVENÍ VAJEC S ATYPICKÝM 
VÝSLEDKEM

Zřejmě nejzákladnějším a nejtypičtějším způsobem 
dekorace velikonočních vajec je barvení za pomoci 
barev, které se rozmíchají v  horké vodě s  několika 
lžícemi octa. V rámci této klasiky si naštěstí už dnes 
můžeme vybrat mezi práškovými a tekutými barva-
mi, např. OVO. Jakou variantu barev zvolíte je pocho-
pitelně na vás, ale ze zkušenosti lze doporučit volit 
spíše tekuté barvy, které se vyznačují kvalitnějším 
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y obarvením, vyšší sytostí barev i jednotnosti obarve-
ní, bez nevzhledných skvrn a fleků.

A  jak na atypický design vajec v  rámci klasického 
barevní vajec? Jeden z triků spočívá hned v přípravě 
samotného vejce, před tím, než jej ponoříme do roz-
puštěné horké barvy. Pomoci si můžeme například 
tak, že na vejce umístíme gumičky a  následně bar-
víme. Po zaschnutí barvy gumičky z  vejce sejmeme 
a můžeme se těšit z nápadité dekorace, která vznikla 
právě tím, že se pod umístěné gumičky nedostala 
barva. Snadný a  rychlý nápad, který prakticky nic 
nestojí.

Podobně si můžeme pomoci i  díky tavné pistolce 
a  lepicím páskám. „Vyzkoušejte na odmaštěné bílé 
vajíčko pečlivě nalepit elektrikářskou izolační pásku. 
Je nejvhodnější, kvůli své částečné pružnosti a pev-
nosti. Pak vajíčko obarvěte v připravené OVO barvě 
na vajíčka. Stejný princip platí pro techniku s tavnou 
pistolkou. Na vajíčko pomocí tavné pistolky nakres-
lete různé ornamenty nebo prosté tečky. A pak opět 
obarvěte.“ říká bloggerka Zuzana Staňková. 

Zároveň i  s  běžnými velikonočními barvami mů-
žeme jít s  dobou. Letošním Velikonocům bude totiž 
vévodit módní fialová barva. Tu můžeme už nyní 
u některých výrobců koupit (např. OVO – Druchema) 
nebo si ji namíchat za pomoci červené a modré barvy. 

BARVENÍ VAJEC S EFEKTY
Barvení vajec je však v dnešní době možné i bez roz-

míchávání barev v  horké vodě. Právě tato varianta 
bude nejvíce bavit děti. Jednak jim při tom nehrozí 
žádná nehoda, jako je potřísnění se horkou vodou 
nebo barvou a zašpiněné sebe i celého okolí, a hlavně 
je to správně akční, kreativní a zábavné. A jak na to?

Stačí se vybavit gelovými barvami a  zábava, re-
spektive tvoření může začít. Gelové barvy jsou totiž 
k  dostání ve speciálním tubovém balení, a  navíc je 
k nim přiložen i pár mikrotenových rukavic, čímž je 
vše dáno. Jednoduše odstřihneme hrot tubové uzá-
věru dané barvy, nasadíme přiložené rukavice a na-
kapeme pár kapek dané barvy do rukavic, a hlavně 
vezmeme vejce. To promneme v  rukou a  dokonalý 
a nenapodobitelný design je na světě. Vystačit si tak 
můžeme s jednou barvou, případně barvy mezi sebou 
„mixovat“ a do rukavic si vždy nakapat další novou 
barvu.

Co ale děti nadchne nejví-
ce budou speciální efekty, 
které jsou u barev přilože-
ny. Může to být například 
zlatý nebo stříbrný třpyt 
či červená perleť. Prin-
cip barvení s  efektem je 
stejný jako u  gelových 
barev. A  využít jej mů-
žeme buď samostatně, že 

nám vznikne zlaté, stříbrné 
či perleťové vejce nebo právě efektem dotvořit ještě 
styl obarveného vejce. Velkým hitem, hlavně u hol-
čiček tak může být stříbrný třpyt, kdy se například 
v kombinaci s modrou mohou vytvořit barvu ve sty-
lu oblíbené pohádky Ledové království. Kluci si pro 
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www.druchema.cz

www.druchema.cz    www.mojevelikonoce.cz

změnu mohou vytvořit temně modrou barvu, která 
s příměsí třpytu bude vypadat jak z Hvězdných válek. 
Iniciativě se zkrátka meze nekladou. 

VELIKONOCE JSOU O ZDOBENÍ, (NE)JEN 
VAJEC

Velikonoce jsou jednoznačně o zdobení a dekorová-
ní, ale ne nutně jen vajec. Vyzdobit a přivítat jaro mů-
žeme v  rámci celého našeho bytu. Pomlázky, osivo, 
košíky nebo velikonoční atributy, jako jsou například 
kuřátka, beránci či zajíčci, už patří ke klasice. Zkuste 
si ale letos připravit trochu odlišné dekorace, do kte-
rých můžete zakomponovat i samotná vejce.

S  tím vám pomůže speciální jarní kreativní set 
v designu víl či skřítků, který děti ocení. Mohou nej-
prve vystřihnout ze šablony tělíčko, klobouček nebo 
korunku těchto jarních postaviček a pak už přijde na 

řadu samotná práce s vejci a jejich dekorací. Tentokrát 
však „čistě“ bez barev a rizika jakéhokoli zašpinění.

Stačí si opět připravit horká uvařená vejce, která 
jednoduše oblékneme do speciální smršťovací košilky 
a následně je jen přelijeme horkou vodu, ideálně mezi 
80 – 90° C. Vlivem působení horké vody košilky do-
konale na vejce přilnou a o obličejíky a tělíčka skřítků 
a víl máme postaráno. Pak už je jen stačí posadit do 
stojánku ve tvaru nohou nebo sukýnky a na hlavu = 
vršek vajíčka nasadit čepičku nebo korunku a deko-
race jsou hotovy. A pokud by se nám zalíbily natolik, 
že bychom se rozhodli si je nechat v bytě po celé jaro, 
lze jednoduše vařené vejce nahradit za plastové, které 
je k dostání například v květinářstvích či kreativních 
obchodech a o jarní design máme postaráno. 

Text: Lenka Netušilová
Foto: Druchema

Výrobce: Druchema 
Cena: 45 Kč / 1 set

35 

4/2019  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

 NOVINKA
OVO jarní tvoření – víly a skřítci  
pro jarně velikonoční styl domova

Oblíbená a tradiční velikonoční řada OVO od české 
společnosti Druchema přichází na trh s  jarně veli-
konoční novinkou OVO jarní tvoření - skřítci a víly. 
Originální kreativní sety nechají malé tvůrce sesta-
vit roztomilé skřítky nebo víly za pomoci papírových 
vystřihovánek, smršťovacích košilek OVO a  uvaře-
ného vejce. Každá sada umožňuje sestavit čtyři po-
stavičky, vždy buď čtyři různé víly nebo čtyři různé 
skřítky a  zároveň ještě obsahuje další čtyři košilky 
pro vlastní návrhy. Jednoduchým postupem tak mo-
hou vzniknout rozmanité postavičky, s odlišným ob-
lečením, pokrývkou hlavy a  samozřejmě i  výrazem 
a obličejem, které novým stylem obohatí velikonoční 
i celkovou jarní atmosféru. Ideální jsou také pro spo-
lečné rodinné tvoření. K dostání v supermarketech, 
drogeriích a papírnictvích. 
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