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předseda SČMVD

....A LIDÉ UŽ JIM NEBUDOU VĚŘIT!
Celý život jsem byl optimista a dosud jsem přesvědčen,
že odpovědná a kvalitní práce je cestou k dobrému výsledku a pokud je spojena s vysokým nasazením a jsou
za vámi vidět výsledky, lidé okolo vás si vás budou
vážit. Velká většina z nás si tento fakt uvědomuje, ale
zdaleka ne každý se jím řídí, a to ani ti, u kterých to
jejich pracovní nebo společenská pozice předpokládá
a vyžaduje.
Život mě naučil živit se nikoli jenom prací, ale zejména
jejími výsledky a v tom je hodně, opravdu hodně velký rozdíl. Před sedmi lety jsem předal řízení mé firmy
mladším a rozhodl se jít pracovat do Prahy a uplatnit
při jednání s politiky a státní správou své zkušenosti ve
prospěch výrobního družstevnictví, průmyslu a našeho
hospodářství. Už v roce 2012 jsem předložil vládě a následně všem dalším vládám Projekt restrukturalizace
hospodářství České republiky, jehož hlavním záměrem
byla realizace opatření, která vyvedou český průmysl
a české hospodářství ze závislosti na nerentabilní práci
ve mzdě a nerentabilní výrobě komponent a zajistí posílení vlastního produktu a vyšší přidané hodnoty. Až
v lednu 2019 se podařilo na úrovni vlády schválit Strategii rozvoje a konkurenceschopnosti ČR 2019–2030, kterou zastřešuje ministr průmyslu Karel Havlíček a která
je cestou, jak snížit závislost našeho hospodářství na
zahraničním kapitálu a jak posílit naši ekonomiku. Při
pomyšlení, jak dlouho trvalo, než se doslova existenční
opatření dostalo na úroveň vládou schválené koncepce,
a kolik koncepcí hospodářské politiky, elektronizace,
zdravotnictví, školství, sociální důchodové politiky
a řady dalších skončilo za uplynulých sedm let v zásuvkách ministerstev bez realizace, mne však trochu mrazí.
Proč?
Dovolte alespoň jeden hodně aktuální, a přitom velmi
citlivý příklad. V České republice zatím nebylo zpracováno
zákonem podložené systémové řešení zajištění integrace
invalidních občanů do pracovního procesu a pracovní rehabilitace. Protože náš svaz sdružuje mezi 210 výrobními
družstvy 42 velkých zaměstnavatelů invalidních občanů,
předložili jsme v tomto směru Ministerstvu práce a sociálních věcí řadu návrhů a inspirovali se i na západ od
našich hranic, ale zatím marně. Stát řeší zaměstnanost
invalidů přes jím schválené zaměstnavatele, kterým alespoň částečně vyrovnává ztrátu způsobenou nižší výkoností invalidních pracovníků. Zaměstnavatelé invalidů
jsou však povinni i pracovníkovi, který má například výkon na úrovni 25 procent standardu, vyplatit minimální
mzdu a pokud je tato mzda politickým rozhodnutím zvýšena, je zde konsenzus, že zvyšuje stát i příspěvek zaměstnavatelům invalidů. Mimochodem státu se cca 60 procent
vyplaceného příspěvku do státní pokladny následně vrací,
protože firmy zaměstnávající invalidy nejsou na trhu nijak chráněny, pohybují se v běžném konkurenčním pro-

středí a platí veškeré
daně jako zdravé firmy.
Protože k 1. lednu 2019
byla opět zvýšena minimální mzda, schválila vláda, tripartita
a projednal sociální výbor Parlamentu, že alespoň částečně zaměstnavatelům invalidů vzniklou ztrátu
vyrovná a zvýší jim příspěvek o 800,- Kč. Je to neuvěřitelné, ale přesto všechno toto opatření Parlament neschválil
pod vlivem chaotického jednání o úsporách a přesvědčení,
že když jde o tak zvaný přílepek k zákonu, tak ho neschválí, i kdyby obsahoval cokoli bohulibého.
Musím říci, že naši poslanci jsou často připraveni
rozhodovat o věcech, o kterých téměř nic nevědí a snaha vědět je u řady z nich minimální, proto se občas
rozhodovací proces sveze na jednodušší preferování
formalit před obsahem. Víme to léta, a proto jsme pro
ně zorganizovali o zaměstnávání invalidů odbornou
konferenci. Konference proběhla v historické síni
Senátu a bylo pozváno všech 200 poslanců. Přišli tři,
z toho dva za Pirátskou stranu, jejíž poslanci shodou
okolností návrh příspěvku schválili, ale většina ostatních včetně ANO a KSČM bohužel nikoliv. Následně
si mnozí uvědomili, co svým chybným rozhodnutím
mohou způsobit, protože nikdo z nich jistě nechce hromadné propouštění z řad 50 tisíc invalidních zaměstnanců, jejichž pracovní rehabilitace je na příspěvku
státu závislá. O možných dopadech a nutné nápravě
jsem osobně i dopisy informoval premiéra a ministryni financí. Díky senátorům se snad podaří vše napravit
a o detailech vás budu prostřednictvím sdělovacích
prostředků informovat.
Zaměstnávání osob se ztíženou pracovní schopností
šetří státu nemalé prostředky a invalidé chtějí svou
prací zlepšit nejen svou sociální situaci a být platnými
členy společnosti, ale podporují tak i ekonomiku země.
Na druhé straně znám řadu politiků a státních zaměstnanců, jejichž „práce“ dlouhá léta nepřinesla společnosti vůbec nic, dokonce znám řadu těch, jejichž práce
přinesla škody, a přesto jim státní rozpočet dopřává vysoké platy z daní pracujících, včetně pracujících invalidů. Jsem rád, že někteří poslanci a zejména senátoři si
tuto nespravedlnost uvědomili snad včas a natolik, že se
zasadili o nápravu, a věřím, že se náprava podaří a Parlament v co nejbližší době příspěvek zaměstnavatelům
invalidů napodruhé schválí.
Vážení čtenáři, dovolte, abych článek uzavřel výzvou
k našim politikům: Politici, kteří ztrácí kontakt s realitou a ztrácí schopnost vnímat názory a potřeby občanů,
přichází o svůj kredit do té míry, že i kdyby vymysleli
cokoli skutečně geniálního, tak už jim lidé nebudou věřit. Přeji našim politikům, aby jim občané věřili a vážili
si jich. Samo to ale nepřijde.
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Výrobní družstva představila
na Amperu řadu novinek
Ve dnech 17. – 20. března se na brněnském výstavišti uskutečnila největší a nejprestižnější událost
v oborech elektro, IT, řízení a automatizace v ČR - veletrh Amper. Na akci se prezentovalo 649 firem
z 26 zemí, veletrh navštívilo 43,7 tisíce návštěvníků. Mezi vystavovateli nechyběla ani výrobní družstva –
ve společné expozici pod hlavičkou SČMVD vystavovala družstva KOOPERATIVA Uhlířské Janovice,
OBZOR Zlín a OTAVA Písek, v samostatných stáncích Lidokov Boskovice a Elektro Bečov.
KOOPERATIVA Uhlířské Janovice na Amper přivezla několik nových výrobků. Jedním z nich jsou stožáry „štíhlá linie“ s integrovaným LED svítidlem. Bylo
představeno i svítidlo s řízením modré složky světla,
které je vyrobeno v souladu s trendem snižování světelného smogu a tzv. zdravého svícení.
Další novinkou, kterou Kooperativa předvedla na
veletrhu, je smart stožár. Tento výrobek je přímo
„nabitý“ technologiemi. Jedná se o inteligentní LED
osvětlení, které díky čidlu pohybu a funkci automatického tlumení jasu snižuje energetickou i finanční
náročnost svého provozu. Dále je stožár osazen environmentálním modulem – devět nezávislých senzorů
měří kvalitu vzduchu, teplotu, vlhkost, tlak, světlo
a prachové částice. V ovzduší měří koncentrace oxidu
uhelnatého, oxidu siřičitého, ozónu a oxidu dusičitého. Nechybí ani bezpečnostní kamera s dálkovým

ovládáním, která umožňuje nepřetržitý monitoring
sledované oblasti. Integrovaný WIFI hotspot zajistí
non-stop připojení k internetu až 60 klientů najednou. Součástí stožáru je i dobíjecí stanice pro elektromobily nebo elektrokola. Integrovaný informační
display slouží k řízení, nastavení a prezentaci jednotlivých funkcionalit stožáru, poskytuje dopravní
informace, komerční i nekomerční sdělení. Automatický řídicí systém umožňuje provozovateli sběr dat,
jejich vyhodnocení a přenos do řídícího centra. Smart
stožár lze podle přání zákazníka individuálně vybavit
na míru dle požadovaných funkcí. O tento výrobek
v současné době projevilo zájem několik měst a obcí
v ČR i několik soukromých osob. Využití produktu
bude narůstat v souvislosti s nárůstem počtu elektromobilů.

4
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Pozornost zákazníků na stánku nejvíce poutaly
nabíjecí sloupky určené pro elektromobilitu. Jedná
se o dva typy výrobků – menší slouží pro nabíjení
jednoho vozidla, k dispozici je i přípojka 220 V, větší
může nabíjet více vozidel současně, obsahuje ovládací
display. Zásuvka typu Mennekes, kterou jsou sloupky
osazeny, je standardem u většiny evropských elektromobilů. Sloupek může být na přání zákazníka
vybaven platebním terminálem, další variantou je
umístění mincovníku nebo platba mobilním telefonem. Menší provedení je vhodné pro soukromé osoby, k umístění na firemních parkovištích nebo např.
u supermarketů. Druhý typ je vhodný pro veřejná
prostranství v městech a obcích.
Dalším novým výrobkem je stožár se solárním panelem. Integrovaná baterie je v průběhu dne nabíjena
pomocí solárního panelu, který má svůj elektromotor umožňující jeho natáčení pro maximální využití
slunečního svitu. Soumrakové čidlo sepne po setmění veřejné osvětlení osazené LED svítidlem. Největší
využití tohoto stožáru je v místech, kde není zavedena elektřina nebo kde není možné provést výkopové
práce pro její přivedení.
Výrobce domovní a průmyslové elektroinstalace
výrobní družstvo OBZOR Zlín představilo na veletrhu Amper několik novinek. Hlavními byly originální
betonový materiál na rámečcích vypínačů či zásuvek,
přepínač tří světel a LED stmívač. Návštěvníky stánku na první pohled upoutal maxi model vypínače
modelové řady RETRO s opravdovým betonovým rámečkem o hmotnosti 50 kg a průměru 70 centimetrů.
„Betonové rámečky vypínačů a zásuvek jsou vyrobené ze speciální směsi s přítomností polyvinylalkoholových vláken, která dodávají výrobku vyšší pevnost.
K celkové atraktivitě rámečků přispívá i charakteristická porézní struktura betonové směsi,“ uvedla
Ing. Martina Obadalová, vedoucí marketingu zlínského Obzoru a dodala: „Cesta k optimální betonové
směsi a jejímu preciznímu zpracování do relativně

malých rozměrů byla dosti náročná; i proto jsme stále jediným českým výrobcem, který beton využívá
pro rámečky domovních vypínačů.“ Industriální beton je dostupný hned ve dvou designových řadách DECENTE a RETRO.
Přepínač tří světel zvládá - jak již je z názvu patrné
- ovládat hned tři světla najednou. Umožňuje postupné rozsvěcení světel ve třech různých elektrických
okruzích. Stačí otáčet středovou kličkou. LED stmívač umožňuje regulaci jasu osvětlení v domácnosti.
S tímto stmívačem lze ovládat intenzitu jak osvětlení
s LED zdrojem, tak i klasických žárovek se žhavým
vláknem. Stačí otáčet středovým ovladačem.

5/2019
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Kromě zmíněných novinek připomněl OBZOR stálice svého sortimentu – kompletní přehled designových
řad DECENTE, ELEGANT a RETRO v rozmanitých
materiálových provedeních a taktéž vačkové spínače.
Vedoucí obchodního útvaru družstva OTAVA Písek
Josef Habart považuje veletrh Amper za velmi dobrý
způsob, jak se představit potenciálním partnerům,
ukázat své schopnosti a technologické možnosti. „Na
letošním veletrhu jsme vystavovali naše kabelové
svazky, solenoidní a toroidní cívky a příklady montáží malých celků pro elektrotechnické a průmyslové
firmy. Představili jsme zde videoklip „Vyrábíme a pomáháme“, aby se nezapomnělo na naše hlavní poslá-

ní. Tím je vytváření pracovních míst pro občany se
zdravotním handicapem. V současné době zaměstnáváme více než 500 zaměstnanců, z toho je téměř
60 procent zdravotně znevýhodněných. Jsem velmi
rád, že se nám daří pokračovat v tradici, která existuje již od roku 1952, a zároveň družstvo udržovat
v moderní kondici.“ Své působení na veletržní akci
hodnotili zástupci družstva pozitivně, setkali se tu
s řadou svých odběratelů i dodavatelů, získali mnoho
nových užitečných kontaktů.

Výrobním programem družstva Lidokov Boskovice
je výroba bytových svítidel, rozvaděčových zámků,
závěsů a klíčů pro použití zejména v energetice do
rozvodových skříní, ale i v jiných odvětvích.
Na letošní veletrh Amper přišli zástupci družstva
v oblasti svítidel s novinkou, která splňuje požadavky kladené na chytrou domácnost. Nabídku rozšířili
o svítidla s čipem Casambi, který umožňuje svítidla
bezdrátově ovládat. Systém Casambi využívá bluetooth, aplikace je uživatelem nainstalována do mobilního telefonu, tabletu či chytrých hodinek, umožňuje
vytvářet sítě svítidel, ovládat jak jednotlivá svítidla
samostatně, tak i skupiny svítidel. Lze je takto zapínat, vypínat, regulovat intenzitu a teplotu, časově je
ovládat a to vše i vzdáleně. Zavedené inteligentního
bezdrátového osvětlení nevyžaduje žádnou novou
kabeláž, čip je zabudován přímo do svítidla. Systém
nevyžaduje centrální řízení, jeho uplatnění je zcela

6
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V oblasti klíčů určených pro rozvaděčové zámky
a systémy družstvo představilo doplnění oblíbeného klíče Kombi o dvě magnetické hlavičky T9 a DB5,
čímž se značně rozšířila oblast jeho použití.
Družstvo Lidokov na veletrhu prezentovalo i služby
v oblasti kooperací - obrábění kovů, povrchové úpravy a montážní práce, které provádí podle požadavků
zákazníků.

tů. Další prezentovanou novinkou byly univerzální
řádové svorky typu ETB, které se vyznačují velkým
rozsahem připojitelných vodičů. V neposlední řadě
byly zákazníkům předvedeny i nové barevné variace
již známých ekvipotenciálních svorkovnic EPS 4.

propagace, výstavy, veletrhy

univerzální - lze ho využívat jak v rodinných domech, tak i ve firmách.

Družstvo se také zapojilo do společné marketingové hry pro návštěvníky, kterou organizovala firma
EPLAN Data Portal, Hra měla za cíl zákazníky nejen

Při plánování letošní účasti na veletrhu Amper se ve
výrobním družstvu Elektro Bečov rozhodli pro jinou
dispozici své expozice. Zvolili stánek rohový a otevřený. Vedoucí obchodního oddělení Ing. Eva Kodýtková
nám sdělila: „Podařilo se nám tím expozici prosvětlit,
odlehčit a zákazníky více nalákat k prohlédnutí našich
produktů. Stánek byl opět koncipován v našich barvách
- modré a bílé, ale novinkou byl nový vzhled našeho
loga, kde jsme k již známé značce Elektro přidali i místo,
odkud náš podnik pochází a tím je město Bečov. Tak si
nás i všichni zákazníci pamatují, jako Elektro Bečov.“
Zástupci družstva na veletrhu prezentovali již známé šroubové svorky, zemnicí prvky a stožárové výzbroje. Jako novinku představili i bezšroubové svorky
PYK s novou technologií push-in, které u zákazníků
vzbudily velký zájem, a to především dostatečně
velkou variabilitou prvků a ucelenou řadou produk-

pobavit, ale zároveň je seznámit s firmami, které
jsou do projektu EPLAN zařazeny. (Jedná se o databázi produktů mnoha výrobců, které jsou k dispozici
pro sestavování projektové dokumentace bez nutnosti překreslování). Návštěvníci sbírali samolepky
u partnerských firem a za vyplněnou hrací kartu
dostali dárek v podobě Rubikovy kostky.
Tento ročník veletrhu hodnotí družstvo Elektro Bečov jako velmi úspěšný. Potvrdilo se, že rozhodnutí
změnit vzhled stánku bylo správné, stoupl počet návštěvníků expozice i zájem o výrobky družstva.
Příští ročník veletrhu Amper se uskuteční v termínu 17. – 20. března 2020. Věřme, že družstva přijdou
opět s řadou nových produktů.
Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková

www.amper.cz
5/2019
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DŘEVODÍLO Rousínov,
výrobní družstvo
Pokud máte vlastní firmu, restauraci, hotel či nějaký prostor, který chcete zařídit originálním
nábytkem ve stylu luxusního designu podle Vašich představ, oslovte družstvo DŘEVODÍLO
Rousínov. Stačí mít jen konkrétní představu anebo si nechat poradit u odborníků. Družstvo je
výrobcem kvalitního nábytku a dřevěných výrobků, které vyrábí již od roku 1945. V současné
době se o vysokou kvalitu výroby stará kolem 50 zkušených odborníků, kteří využívají více než
60 stanovišť v moderně vybavených prostorách o rozloze více než čtyři tisíce metrů čtverečních
a klientům dokáží vyhovět i v jejich nejnáročnějších požadavcích. Družstvo se specializuje
na komplexní dodávky interiérů pro domácnosti i firmy, zakázkový nábytek se špičkovým
řemeslným zpracováním a sériovou produkci dřevěných výrobků.

ROZHOVOR
Michal Navrátil
předseda družstva

Pane předsedo, vaše družstvo prošlo v posledním
období řadou změn, seznamte nás s aktuální činností
družstva…
Je pravda, že za posledních pět let prošla firma řadou zásadních změn. Z tradiční výrobní firmy se
stala moderní společnost plná technologií a inovací.
Soustřeďujeme se zejména na digitalizaci výroby,
zavádění nejmodernějších technologií, jako je např.
pětiosé obrábění, a celkově se přibližujeme Průmyslu
4.0. Tým se rozšířil na necelých 50 odborníků.
Na jaké interiéry se především zaměřujete?
Jak říká náš zahraniční claim - we can make woodever,
neboli umíme dřevokoliv. Zaměřujeme se na interiéry
s přidanou hodnotou. Luxusní nemovitosti, speciální
prostory, veřejné prostory, ale i běžné interiéry. Mezi
aktuálními zakázkami jsou privátní interiéry, obchodní prostory, zlatnictví, nákupní centra, interiérová dětská hřiště a v hojné míře i kancelářské prostory.
Jaké služby zákazníkům nabízíte?
Kromě výroby kvalitního nábytku a dodávky komplexních interiérů se nově zaměřujeme i na samot-
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ný návrh. Jako zajímavé odvětví jsme vyhodnotili
malometrážní bydlení, které je ve velkých městech
trendem. Proto jsme prostřednictvím naší sesterské
firmy MOODEN otevřeli v Praze showroom na 27 m 2.
Na tomto prostoru jsme vytvořili multifunkční bydlení, které obsahuje kuchyň, jídelní stůl pro 4 lidi,
obývací pokoj, 4 postele a 2 pracovní místa. Projekt
má úspěch, už teď realizujeme v tomto duchu desítky
bytů a do budoucna plánujeme projekt rozšířit i do
velkých zahraničních měst.
Dá se tedy říci, že zákazník přijde a jste mu schopni
poskytnout „službu na klíč“, tedy od projektu až po
výrobu a instalaci nábytku?
Přesně tak.

Nábytek z družstva DŘEVODÍLO Rousínov byl vždy
velmi kvalitní – můžete přiblížit některé konkrétní
činnosti související právě s výstupní kontrolou? Jak
to přesně probíhá?
Výroba nábytku v DŘEVODÍLE začíná už v konstrukčním oddělení. Našich šest konstruktérů digitálně zaměří prostor a vymodeluje nábytek ve 3D.
Díky tomu si už v software ověříme funkčnost i řeše-

i tvarovaný, lakovaný, dýhovaný a masivní. Součástí
našich dodávek je v hojné míře i železo, čalounění,
osvětlení a další interiérové prvky.

Pracujete také v oblasti Průmyslu 4.0?
Ano, Průmysl 4.0 je klíčovým bodem rozvoje celé
firmy, do kterého vkládám velké prostředky. Je to
budoucnost. Už dnes se nám podařilo díky silnému
konstrukčnímu týmu a novým technologiím výrazně zefektivnit výrobu a posunout ji o mílový krok
vpřed. Stále ale nejsme na konci.

Vyrábíte také například komponenty pro jinou firmu?
Ano, v rámci sériové produkce vyrábíme i komponenty pro jiné firmy. Jedná se především o malosériovou
produkci (stovky až tisíce kusů) zejména v komerční
oblasti.

Jak vnímáte problém s nedostatkem kvalifikovaným
zaměstnanců?
Problém samozřejmě vnímáme, ale ani v tomto směru nejsme pasivní. V rámci našeho projektu Fandíme
řemeslu jsme ve spolupráci ISŠ Slavkov u Brna připravili stipendijní program, kterým motivujeme žáky
ke studiu v našem oboru. Věnujeme se žákům již od
základní školy, následně je finančně i hmotně motivujeme v rámci učňovského oboru truhlář.
Tento projekt zaznamenal výrazný úspěch. V 1.
ročníku je letos více jak
25 žáků a po několika
dlouhých letech mají
vlastní třídu. Těším se,
že za pár let bude na
trhu znovu dostatek
kvalifikovaných řemeslníků.
Každá zakázka je v případě atypického nábytku jistě zajímavá – ale
můžete zmínit nějaké
konkrétní
zakázky?
Mám na mysli například opravdu originální
interiér či interiér pro známou osobnost a podobně.
Opravdu hrdí jsme na zakázku, kdy jsme realizovali
dvě funkcionalistické vily poblíž Brna. Objem prací
i důraz na kvalitu byl obrovský a vzniklo opravdu
krásné bydlení. Tento projekt, evropského charakteru, bude bojovat za prestižní ocenění v oblasti
interiéru. Zajímavá zakázka je i Hotel Toman na
brněnském náměstí Svobody. Každé patro hotelu je
v jiném brněnském stylu (motorkářské, vězeňské,
funkcionalistické…). Tento projekt byl opravdovou
výzvou a taktéž dal prostor pro ukázku našich kvalit.
Rámcově se dá říct, že každý projekt, který realizujeme, je v něčem unikátní a krásný.
Jaké technické parametry při výrobě jste schopni
zajistit?
Jak jsem zmiňoval dříve, nejsme specializovaní jen
na jeden typ výroby. Vyrábíme běžný nábytek, ale

Spolupracujete s řetězci?
Ne, ani to nemáme v plánu.
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ní celého interiéru. Máme tak stoprocentní jistotu, že
vše funguje tak jak má. Výroba i montáž pak probíhá
velmi snadno.

Kdo je vaším zákazníkem?
Zákaznické portfolio je široké. Od koncových zákazníků vybavující byty a rodinné domy, přes developery až po firemní klientelu typu kanceláře, obchody
a veřejné prostory.
Jaké jsou aktuální trendy v oblasti interiéru, potažmo nábytku, a jaká je vize pro nejbližší období?
Jako náš hlavní bod v oblasti dodávky interiéru vnímám design a kvalitu zpracování. To jsou oblasti, na
kterých intenzivně pracujeme a snažíme se neustále
zlepšovat.
Dost firem a jejich obchodních partnerů či koncových zákazníků se setkává na veletrzích – vystavujete na nějakém z nich, případně na kterém?
Dlouhodobě se snažíme prosadit v zahraničí. Letos
v září budeme již potřetí vystavovat v Londýně na
veletrhu London design fair. Bude to vyvrcholení naší
dlouholeté angažovanosti v rámci uskupení United
Crafts of Bohemia, a jelikož jsme za celý design stánku
a organizaci převzali kuratelu, věřím i v úspěch této
mise. Vystavovali jsme ale i v České republice, konkrétně projekt MOODEN jste mohli v březnu potkat
na For Interior v Praze. Všechny čtenáře samozřejmě
zvu i na náš showroom v pražské Michli, kde se mohou
přesvědčit, že na 27 metrech čtverečních se dá žít.
Rozhovor připravil Tomáš Holanec.
Foto: archiv družstva Dřevodílo
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Spektra Praha oslavila třicetileté výročí
V unikátních prostorách profesního domu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze na
Malostranském náměstí oslavilo třicetileté výročí družstvo nevidomých Spektra Praha. Slavnostní den
probíhal formou konference s tématem Historie a současnost asistivních technologií v České republice.
V rámci konference vystoupil předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev JUDr. Rostislav
Dvořák a předal předsedovi družstva Jiřímu Rezlerovi pamětní list za významnou podporu výrobního
družstevnictví.

JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD)

Konferenci zahájil a řídil RNDr. Břetislav Verner,
CSc. z družstva Spektra. Během slavnostního odpoledne vystoupil i jako řečník s tématem „S asistivními
technologiemi od roku 1989 do roku 2019“. V rámci
odpoledne vystoupili dále Jim Pors, Vispero, USA
(Začátky a současnost technologií pro zpřístupnění
černotisku osobám se zrakovým postižením), doc.
Lea Květoňová, Ph.D., PdF UK (Asistivní technologie
ve vzdělávání osob se zdravotním postižením), PhDr.
Václav Trojan, Syntea Software Group, a.s. (První
specializované pracoviště pro podporu vysokoškolských studentů založené na UK v roce 1992), Bjorn
Lofstedt, Braille Index, Švédsko (Současné možnosti
braillského tisku), Jaroslaw Urbanski, Harpo, Polsko
(Reliéfní grafika a spolupráce s družstvem Spektra),
Kaveh Vefagh, Tobii Dynavox, Švédsko (Ovládání IT
zařízení pohledem, pomoc lidem s poškozenou motorikou) a další.
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Jiří Rezler (předseda VD Spektra Praha)
Jim Pors (Vispero)
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Družstvo Spektra Praha je výrobcem pomůcek pro slabozrakost,
nevidomost, mentální postižení,
tělesný handicap a kombinované
vady. Speciální pomůcky pro slabozraké a nevidomé pomáhají překonávat informační bariéry. Zvětšují
text či jej přečtou syntetickým hlasem, zpřístupňují počítače, telefony a další zařízení moderní
komunikace. Spektra nabízí mj.
také vstupní diagnostiku, během
které doporučí vhodnou pomůcku,
s ohledem na diagnózu a účel použití, případně i schopnosti zájemce.
Spektra poskytuje i poradenství
– odborně vyškolení pracovníci
družstva poradí zákazníkům při
výběru pomůcek, zákazník se může
seznámit podrobně s vlastnosti jednotlivých přístrojů a má možnost si
při osobní návštěvě jednotlivé pomůcky vyzkoušet či porovnat. Katalog jednotlivých kompenzačních
pomůcek pak obsahuje přesné specifikace a slouží k výběru těm, kteří
se s daným zařízením již seznámili
a rozhodují se, který typ zakoupí.
Družstvo zároveň nabízí poraden-

Björn Lofsted (Braille Index)

ství, jak čerpat příspěvky na zakoupení kompenzační
pomůcky.
Text a foto: Jana Henychová

www.spektra.eu
5/2019
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Módní značky Vývoj Třešť a E.daniely
společně na přehlídkovém molu
Spojením dvou předních oděvních značek pro ženy a pro muže vznikla společná módní přehlídka.
Modely značek E.daniely pro dámy a Vývoj pro muže bylo možno vidět 4. dubna od 18.00 a 20.00
hodin v budově České národní banky v Praze. Milovníci luxusní módy si mohli užít příležitost
vychutnat si dámské a pánské módní trendy pro nadcházející sezónu.
unii už od roku 1931. Vývoj sází na zlaté české ruce,
na nejmodernější technologie a na sehraný tým zaměstnanců. Exportuje módu do Švýcarska, Anglie,
Skotska, Rakouska a Německa, ale s hrdostí a patriotizmem obléká hlavně české muže. Zákazník má
dokonalý servis od A do Z - od návrhu modelu až po
konečné ušití módního kousku.
E.daniely je přední česká značka dámské módy, založená v roce 1991. Již prvními modely stala významnou
součástí české módní scény. Kolekce získaly ocenění
na řadě výstav a veletrhů v Čechách i zahraničí. Modely E.daniely nosí mnoho významných dam a také
české miss, včetně Aleny Šeredové na Miss World.
Vývoj Třešť představuje módu z českých dílen pro
muže světového formátu. Patří mezi přední výrobce
originálních oděvů v České republice i v Evropské
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Zdroj: Vývoj Třešť
Text: Jana Henychová
Foto: archiv družstva Vývoj Třešť
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Předsedou Družstevní Asociace ČR
byl zvolen JUDr. Rostislav Dvořák
Na 24. valném shromáždění Družstevní Asociace
ČR (DA ČR), které se konalo 27. března v Praze, byl
delegáty zvolen novým předsedou představenstva
JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD. Volba
předsedy představenstva DA ČR vychází z principu pravidelného střídání předsedů jednotlivých členských družstevních svazů v jednoletých
funkčních obdobích. JUDr. Dvořák se vedení DA
ČR ujal na funkční období od 1. dubna 2019 do 31.
března 2020. Funkce předsedy představenstva DA
ČR je neuvolněná.
„Mým záměrem je prohloubit, v kontextu historie
a úspěchů mezinárodního družstevního hnutí, informovanost veřejnosti, státní správu a politickou reprezentaci nevyjímaje, o výsledcích, pozici, potřebách
a aktuálních problémech českých družstev,“ zdůraznil
JUDr. Dvořák priority svého funkčního období.
DA ČR je národní družstevní centrálou, která reprezentuje české a moravské družstevnictví v České
republice i na mezinárodní úrovni. Vedle výrobních
družstev sdružuje také družstva bytová, spotřební a zemědělská. DA ČR je členem Mezinárodního
družstevního svazu (ICA), nejvýznamnější světové
družstevní organizace, a má zastoupení v pracovních

komisích Legislativní rady vlády a v odborných komisích vládních a státních orgánů.
Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: archiv SČMVD

Muzeum družstevnictví se znovu
zapojí do Pražské muzejní noci
V sobotu 8. června se uskuteční 16. ročník Pražské muzejní noci, která jako v předchozích letech
zdarma nebo za symbolické vstupné otevře široké
veřejnosti desítky pražských muzeí, galerií a dalších kulturních institucí. Zájemci budou moci vybírat z bohaté nabídky významných i méně známých
míst a podruhé mohou nahlédnout také do Muzea
družstevnictví v historické budově Družstevní
Asociace ČR v Praze na Těšnově.
Muzeum družstevnictví bylo založeno v roce 1980
a patří mezi malá a úzce specializovaná pražská
muzea. Stálou muzejní expozici tvoří 300 exponátů,
např. archivní dokumenty, fotografie, tiskoviny, brožury a hmotné exponáty, které názorně představují
vývoj družstevnictví v České republice v kontextu
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Pražská muzejní noc začíná v 19 hodin, návštěvníci
budou moci využít speciální muzejní autobusové linky Dopravního podniku hlavního města Prahy, jež je
dopraví mezi jednotlivými objekty.

V letošním roce se mohou návštěvníci muzea těšit
především na prohlídku stálou expozicí dějin českého družstevnictví zaměřenou na historii, tradici
i současnosti českého výrobního, bytového, spotřebního a zemědělského družstevnictví, komentovanou
vedoucím muzea Mgr. Pavlem Černým. Chystány jsou
také workshopy, přednášky nebo malá ochutnávka.
Pro účastníky budou připraveny časopisy a propagační materiály Družstevní Asociace ČR a jejích členských svazů.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Archiv SČMVD

rubrika manažerů družstev

politických, hospodářských, sociálních i kulturních
dějin. Významnou součást a dokumentační zázemí
muzea tvoří knihovna, která schraňuje tři tisíce dokumentů a publikací s tematikou družstevnictví.

Kontakt:
Muzeum družstevnictví
Mgr. Pavel Černý, vedoucí muzea
Těšnov 5, Praha 1
tel.: 224 805 165, mob.: 608 515 271
e-mail: cerny@dacr.cz

Regionální porady SČMVD
V průběhu měsíce dubna 2019 se uskutečnily regionální porady SČMVD v Hradci Králové, Ostravě,
Brně, Praze, Plzni, Českých Budějovicích a Ústí nad
Labem.

Praha

Zástupci členských výrobních družstev měli jako
každoročně možnost seznámit se s aktuálními informacemi týkajícími se činnosti jednotlivých odborů
svazu a službami, které svaz svým členským družstvům poskytuje. V rámci následných diskuzí byl vyhrazen prostor pro podněty a připomínky zástupců
výrobních družstev jak k předneseným informacím,
tak k činnosti svazu.
(-jh-)
Foto: Jana Henychová, Milan Plaček
Ostrava
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Zahraniční manažeři:

Chceme jasnou vizi,
kde bude ČR za 20 a více let
Česká manažerská asociace uspořádala společně
s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a obchodními komorami konferenci a debatu se zahraničními manažery o jejich názoru na pozici ČR ve světě
a podmínkách podnikání v ČR. Diskusí se jako
červená nit neslo téma vize ČR a důvěry vůči státu.
Zahraniční manažeři působící v České republice
vyzývají stát a jeho instituce, aby jasně definoval vizi,
kde chce Česká republika být za 20 a více let a jaké
prostředí pro investice a podnikání tu bude v příštích desetiletích. Je to základ budování důvěry mezi
podnikatelskou sférou a investory a českým státem,
domnívají se zahraniční manažeři, kteří se sešli
v Černínském paláci 3. dubna na konferenci a panelové diskusi s názvem The Czech Republic as part of
the global economy: Challenges ahead.

Ve dvou panelech, za účasti téměř 150 zahraničních
manažerů a hostů, včetně deseti velvyslanců, diskutovalo se zástupci státní správy pět ředitelů a majitelů úspěšných podniků. „Základ důvěry v moderním
státě je to, že v zemi existují jasné zákony a jejich
jasná aplikace,“ uvedl výkonný ředitel Laufen CZ Luis
Sergio Castro.
Součástí budování důvěry zahraniční manažer –
stát je podle řečníků trvalé zlepšování kvality služeb
vůči podnikům. „Za hlavní úkol považuji budování
důvěry. Definovat služby tak, aby pomohly firmám.
Vidět firmy jako klienty, aby hodnotily služby, které
ministerstvo poskytuje,“ uvedl náměstek Martin Tlapa s poukazem na konferenci jako součást dialogu se
zahraničními manažery a budování vzájemné důvěry.

Setkání organizovala Česká manažerská asociace
(ČMA) ve spolupráci s ministerstvem zahraničí a obchodními komorami. Ministra zahraničních věcí
Tomáše Petříčka, který mu poskytl záštitu, ale z důvodů pracovní cesty v cizině se ho nemohl zúčastnit,
zastoupil jako hostitel náměstek Martin Tlapa.
Záměr akce objasnil v úvodu prezident ČMA Pavel
Kafka: „Vnímáme jako zcela nezbytné vést diskusi
o budoucím vývoji a pozici české ekonomiky v globálních rozbouřených vodách a možnostech zlepšení
prostředí v ČR pro zahraniční manažery“.
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O cestách vytváření důvěry hovořil předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky ČMZRB Jiří Jirásek či výkonný
ředitel pro Strukturované financování Komerční
banky Fabien Simon. K tématu uvedl další řečník,
majitel Karlovarských minerálních vod Alessandro Pasquale: „Vůči byznysu by stát a jeho instituce
měly být ještě otevřenější a flexibilnější“.
Z diskuse vyplynulo, že efektivita a investice s přidanou hodnotou jsou základ úspěchu ČR v globálním
světě a v konkurenceschopnosti. A dále, ČR je pro zahraniční manažery atraktivní teritorium, které by se
mělo zkvalitňovat. Mzdová očekávání rostou, do budoucna bude rozhodovat růst produktivity a investice do ní. Velkou konkurenční výhodou jsou lidé, ale

„Potřebujeme vzdělané lidi. Proto jsme sami otevřeli vzdělávací centrum. Je důležité, aby byznys a školy
spolupracovaly,“ připomněl generální ředitel BROSE CZ Niclas Pfüller jak mnohé firmy řeší situaci na
trhu práce. Jeho názor podpořil náměstek ministra
průmyslu a obchodu ČR Ivan Pilný s poukazem na
nutnou kooperaci a nezbytnou změnu školského systému. K tématu se vyslovili i Jiří Jirásek a další řečníci
s poukazem na potřebu strukturálních reforem ve
vzdělávacím systému, který by více sledoval ekonomické potřeby společnosti a vývojové trendy. O zastaralosti školského systému hovořil také generální

O ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACI

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním
je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury
vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí,
většinou v 15 regionálních a odborných klubech. Je
vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER
ROKU. Je spoluzakladatelem české pobočky České
podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD).
Spolupracuje s Evropskou asociací manažerů, která
sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.

rubrika manažerů družstev

školský systém není schopen reagovat na požadavky
doby, takže podnikům problémy činí najít lidi s potřebnou kvalifikací.

adership Institute. Pepper de Callier je moderátor
a coach evropského formátu, v roce 2015 byl oceněn
titulem TOP Corporate Leadership Coach in Europe.

ředitel a majitel softwarové firmy FUTEQ Branislav
Ballay.
Diskuse se zaměřila i na vize v oblasti nových technologií a umělé inteligence a podporu start-upů. Vyjádřil
se k ní ředitel Divize zahraničních aktivit CzechInvest
Petr Heczko, Jiří Jirásek ČMZRB či Ivan Pilný s tím že
robotika a umělá inteligence je budoucností ČR. Branislav Ballay ocenil pak snahy státu a jeho institucí,
včetně agentury CzechInvest, podporovat start-upy,
přál by si však jednotnou informační linku a výraznější informační kampaň vůči start-upům.

Konference je součástí nové politiky ČMA, která
klade akcent na spolupráci se zahraničními manažery vzhledem k tomu, že v květnu asociace vstoupí
do rodiny Evropské asociace manažerů CEC, sdružující milion členů. V pátek 12. dubna zavítá do Prahy
na pozvání ČMA prezident CEC Ludger Ramme, aby
zde podepsal s prezidentem Světové podnikatelské
rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD) Peterem Bakkerem dohodu o spolupráci. ČMA je spoluzakladatelem
pobočky WBCSD České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD), kde rozvíjí zahraniční kontakty. Peter Bakker přijíždí do ČR vůbec poprvé na
pozvání CBCSD.
Letos v rámci ČMA vzniknul Mezinárodní manažerský klub MMK a v soutěži MANAŽER ROKU, jejímž
je asociace vyhlašovatelem, se v letošním 26. ročníku
poprvé objevila kategorie Zahraniční manažer.

Diskusi v anglickém jazyce moderovat Pepper de
Callier, zakladatel a výkonný ředitel Prague Le-

Text: PhDr. Milan Mostýn
Foto: archiv ČMA

www.cma.cz
5/2019
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Průzkum sítě LinkedIn,
o jaké dovednosti mají společnosti
každý rok největší zájem
Pokud se budeme dotazovat na dovednosti, které
podniky nejvíce poptávají, síť LinkedIn v průběhu
několika posledních let sledovala, o jaké dovednosti
mají společnosti každý rok největší zájem a zveřejnila svá zjištění pro rok 2019. Tým sítě LinkedIn
na svých webových stránkách shromáždil data
o dovednostech, které jsou vysoce poptávané a nedostatečně zastoupené, a sestavil z přibližně 50 000
různých dovedností seznam nejžádanějších dovedností. Tento seznam obsahuje následující sociální
dovednosti a odborné dovednosti.

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

Sociální dovednosti, které podniky nejvíce vyhledávají, se v průběhu let příliš nemění, s postupující
digitalizací našeho světa však jejich význam narůstá
1. Kreativita: přestože počítače a umělá inteligence
toho zvládnou mnoho, kreativita zůstává ceněnou
lidskou vlastností.
2. Schopnost přesvědčit: jen málo produktů se prodává samo. Podniky proto najímají zaměstnance, kteří dokážou spotřebitele přimět k nákupu.
3. Spolupráce: týmová práce je jádrem každého
úspěšného podnikání a špičkové projekty vyžadují co
nejzkušenější týmové hráče.
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4. Adaptabilita: náš moderní svět se rychle mění
a dařit se v něm bude tomu, kdo se dokáže efektivně
přizpůsobit novým prostředím, technikám a technologiím.

ODBORNÉ DOVEDNOSTI

Není překvapením, že seznamu vévodí dovednosti
týkající se technologií a digitální sféry, několik tradičnějších se však na něj také dostalo:
Cloud computing: v dnešní době se zdá být vše propojeno s cloudem, související dovednosti jsou proto
pro zaměstnavatele zvláště atraktivní.
Umělá inteligence: umělá inteligence se stala nedílnou součástí našich životů a tento trend bude podle
všeho pokračovat.
Analytické uvažování: jsme obklopeni daty. Schopnost tato data vzájemně propojovat a využívat při
přijímání rozhodnutí je zaměstnavateli velmi ceněná.
Řízení lidských zdrojů: být schopen vést lidi a co
nejlépe využívat jejich potenciálu sice není žádná
nová dovednost, na důležitosti však neztrácí.
Zaměření na uživatelskou zkušenost neboli UX design: vzhledem k rostoucím očekáváním spotřebitelů
a sílící konkurenci jsou velmi žádaní pracovníci, kteří dovedou zvýšit spokojenost uživatelů s produktem.

Vývoj mobilních aplikací: aplikace jsou v dnešním
světě, který se stále větší měrou opírá o technologie,
i nadále vzkvétajícím moderním odvětvím.
Produkování videonahrávek: odvětví výroby
videonahrávek prosperuje a společnosti neustále
vyhlížejí dostupné zaměstnance se znalostmi nejnovějších technik v oboru.
Schopnost vedení v oblasti prodeje: prodeje přinášejí zisky, což z této dovednosti činí tu nejzásadnější
pro každou obchodní společnost.
Překládání: díky technologiím mohou společnosti
snadno oslovit potenciální zákazníky po celém světě.
Efektivní komunikace s nimi však vyžaduje dovednosti překladatele.
Produkování audionahrávek: vzrůstající popularita
audioknih a jiných forem zvukové komunikace vede
k rostoucí poptávce po pracovnících, kteří je umí produkovat.
Zpracování přirozeného jazyka (NLP): přestože
jsou počítače stále sofistikovanější, i nadále potřebují
pomoc s porozuměním lidským jazykům. A zde přicházejí vhod dovednosti v oblasti zpracování přirozeného jazyka.
Vědecké programování: pokud umíte efektivně řešit problémy v oblasti velkých objemů dat, společnosti vás přivítají s otevřenou náručí.
Vývoj her: herní průmysl se za posledních pár desetiletí zavedl jako mnohem tradičnější odvětví, které
vytváří nové příležitosti.
Marketing v sociálních médiích: dokud budou sociální média populárním způsobem, jakým společnosti
oslovují své potenciální zákazníky, pracovníci se souvisejícími dovednostmi budou velmi žádaní.

rubrika manažerů družstev

Animace: popularita videí a návrat GIF souborů
zařadil dovednosti v oblasti animace na seznam 25
nejžádanějších.
Obchodní analýza: pro společnosti, které usilují
o zlepšení svých systémů a zvýšení zisků, jsou analytici stále cennějšími pracovníky.
Žurnalistika: rostoucí počet společností hledá pracovníky, kteří dokážou vytvářet atraktivní texty.
Digitální marketing: vzestup digitalizace provází
také rostoucí význam digitálního marketingu –
a souběžně roste poptávka po souvisejících dovednostech.
Průmyslový design: elegantní, účinný a praktický
design je žádaný již řadu desetiletí.
Konkurenční strategie: V době rostoucí konkurence společnosti potřebují pracovníky, kteří jim mohou
pomoci udržet si náskok před rivaly.
Systémy zákaznických služeb: řada přešlapů významných firem v oblasti zákaznických služeb v roce
2018 utvrdila význam kvalitního systému zaměřeného na kontakt se zákazníky.
Testování softwaru: není nic horšího, než když firma uvede na trh nový produkt, který je plný chyb.
Pracovník na testování softwaru je k nezaplacení.
Datová věda: obrovský objem informací, který je
dnes k dispozici, a nutnost jejich vyhodnocování jsou
důvodem, proč na tomto seznamu figurují dovednosti, jako je datová věda.
Počítačová grafika: moderní spotřebitelé očekávají
špičkovou počítačovou grafiku na každém kroku,
což ze zaměstnanců s dovednostmi v této oblasti činí
cenné posily pro všechny zaměstnavatele.
Korporátní komunikace: stejně jako v případě systémů zákaznických služeb nešťastná neobratnost
velkých firem v oblasti styku s veřejností v roce 2018
ukázala, jak jsou pro společnosti důležití zaměstnanci, kteří dokáží efektivně komunikovat.
Zdroj: EURES – Evropský portál pracovní mobility
(-vr-)

https://ec.europa.eu/eures/public/cs
5/2019
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Mezinárodní konference v Praze
Osoby se zdravotním postižením na trhu práce

V Praze se 4. dubna uskutečnila v důstojných prostorách Emauzského kláštera mezinárodní konference zaměřená na klíčové články systému podpory
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Mimo
jiné se zúčastnili zástupci Evropského hospodářského
a sociálního výboru z Francie, Lotyšska, Itálie a České
republiky, zástupkyně BFI-BBRZ Gruppe z Rakouska.
Konferenci pořádala Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených (AZZP). Konference se zúčastnil
také předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák.

PaedDr. Alena Gajdůšková
Gunta Anča

Konference se uskutečnila pod záštitou předsedkyně výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR Ing. Radky Maxové, spoluorganizátory byly
KZPS ČR, AZZP ČR a SČMVD v rámci aktivit sociálního dialogu.
Téměř 130 účastníků konference v úvodu pozdravili čelní představitelé sněmovny, KZPS, AZZP ČR,
SČMVD a EHSV v Bruselu.
V úvodních vystoupeních českých i zahraničních
zástupců k tématům, jako je:
• práce osob se zdravotním postižením na pomezí
sociálních služeb a skutečného trhu práce,
• systém organizace služeb zaměstnanosti a praktická podpora zaměstnavatelů na volném trhu
práce,
• v ýznam a přínos zachování stávajícího systému
kvót (povinného podílu zaměstnaných OZP),
se hovořilo i o širších souvislostech nebo o aktuálním problému kompenzace růstu minimální mzdy
s dopadem na pracovní místa OZP s velmi nízkým
pracovním potenciálem.
V navazujícím diskusním panelu vyjádřili své názory k těmto i dalším tématům zástupci zahraničí
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Maria Egger

Ing. Karel Rychtář

Mgr. Václav Krása

Zleva: Helena Plachá, Ing. Vilma Baudišová

JUDr. Jiří Vaňásek

zaměstnaných OZP) až do doby, kdy bude v systému
nahrazen jinou formou, více pozitivní, motivace zaměstnavatelů.

(Gunta Anča, Lotyšsko; Maria Egger, BFI-BBRZ, Rakousko) i naši zástupci JUDr. Jiří Vaňásek (MPSV ČR),
Renata Čekalová (SENZA družstvo Prostějov) a Petr
Hanuš (UZS ČR). Odpověděli i na některé dotazy a náměty z pléna.

V závěru hovořil Ing. Karel Rychtář (SČMVD, AZZP)
zejména o nutnosti získat pro systémové řešení větší
politickou podporu, i když téma a jeho obsah není
atraktivní pro většinu politické reprezentace. Na rozdíl od systémů sociální pomoci a dávek jsou investice
do podpory zaměstnávání OZP z větší části návratné,
a to dlouhodobě. Je potřeba vytvořit oboustranně
prostupný systém podpory, navazující na procesy
rehabilitace, zatím se spíš prohlubuje propast mezi
sociálními službami, zaměstnavateli na „chráněném“
trhu práce a volným pracovním trhem.

Účastníci se mimo jiné shodli na nezbytnosti zachování zákonného systému kvót (povinného podílu

Text: Ing. Karel Rychtář
Foto: Ing. Kateřina Augustová

5/2019
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Předány ceny AZZP ČR za rok 2018
na společenském večeru
Při příležitosti mezinárodní konference na téma
zaměstnávání osob se zdravotním postižením konané dne 4. dubna 2019 se uskutečnil společenský
večer pořádaný Asociací zaměstnavatelů zdravotně
postižených ČR. Úvodem večera vystoupili se zajímavými příspěvky Profesor MUDr. Jan Žaloudík,

Zleva: JUDr. Rostislav Dvořák, Helena Plachá,
Ing. Vilma Baudišová, Ing. Radka Maxová,
Ing. Karel Rychtář

JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD)

senátor a přední český onkolog, ředitel Masarykova
onkologického ústavu v Brně, a Jan Povýšil, přední
paralympionik, medailista z řady plaveckých soutěží
a také úspěšný fotograf.
Po hudebním programu předali zástupci AZZP tradiční ceny za přínos ke společenské odpovědnosti při
pracovním uplatnění OZP za rok 2018:

Uprostřed: Ing. Petr Kostohryz, Ing. Vilma Baudišová

Uprostřed: Ing. Karel Rychtář, Ing. Radka Maxová
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• Ing. Petru Kostohryzovi, předsedovi družstva
OTAVA Písek a dlouholetému funkcionáři asociace,
za dlouholetý přínos k důstojnému a stabilnímu pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením.
Ing. Kostohryz svým manažerským i lidským přístupem dokázal nejen úspěšně rozvíjet jednu z největších českých firem na chráněném trhu práce, věnoval
se i společným zájmům, dlouhou dobu pracoval jako
předseda a člen kontrolní komise AZZP ČR.
• JUDr. Rostislavu Dvořákovi, předsedovi Svazu
českých a moravských výrobních družstev a viceprezidentovi Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů ČR, který se ihned po svém
nástupu do funkce aktivně zapojil do společného úsilí o systémové řešení podpory zaměstnávání OZP. Po
celou dobu aktivně vytváří podmínky pro jednání

sociální odpovědnost
Zleva: Ing. Pavel Pastorek, Ing. Karel Rychtář,
Ing. Petr Kostohryz

Zleva: Ing. Pavel Pastorek, Markéta Vinkelhoferová,
Ing. Karel Rychtář

Poprvé byla cena udělena i velmi významnému zaměstnavateli, oceněna byla společnost Škoda Auto a.s.
Tato společnost je jednou z mála, která již mnoho let
systematicky vytváří podmínky pro uplatnění osob
se zdravotním postižením, ať se jedná o vlastní zaměstnance, kteří získali postižení v průběhu práce ve
firmě, nebo o další uchazeče. Vnitropodnikový systém zdravotně sociálních služeb, výběru vhodných
činností a chráněných dílen a pracovišť je systematicky zdokonalován a rozvíjen. Přístup koncernového
podniku k uplatnění osob se zdravotním postižením
může být příkladem pro další velké zaměstnavatele
na volném trhu práce. Cenu převzala Hana Cejnarová
vedoucí příslušné personální sekce podniku.

na úrovni MPSV ČR, vlády, tripartity i parlamentu
a zúčastňuje se některých jednání. Svým přístupem
podporuje společný postup sociálních partnerů
k hledání optimální podoby legislativních i dalších
pravidel a pro stabilní prostředí přátelské k uplatnění OZP na trhu práce.

Ceny předali společně se zástupci asociace postupně Ing. Radka Maxová, předsedkyně výboru pro sociální politiku PS PČR, MUDr. Peter Koliba, senátor
a místopředseda senátního výboru pro zdravotnictví
a sociální politiku a Jan Wiesner, prezident KZPS ČR
a držitel ocenění v roce 2017.

• Ing. Karlu Rychtářovi, dlouholetému řediteli odboru SČMVD a místopředsedovi AZZP ČR za dlouholetou a odpovědnou práci člověka, který nenápadným
a neokázalým způsobem dokázal vybudovat skvělý
tým spolupracovníků, s nímž již více jak 25 let úspěšně rozvíjí vynikající pozici AZZP a snaží se v rámci
legislativy o systémové řešení zaměstnanosti OZP.

Společenský večer pokračoval neformální diskusí
a také malou nabídkou degustace vín z družstva Templářské sklepy Čejkovice.
Text: Ing. Karel Rychtář
Foto: Martin Šašek

www.azzp.cz
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Účastnit se na řízení a rozhodování v družstvu
je podle zákona o obchodních korporacích právem
každého jeho člena. Tato účast člena se řídí uvedeným zákonem a stanovami družstva. O záležitostech
družstva rozhodují jeho orgány. Rozhodnutí těchto
orgánů představují vůli družstva jako právnické osoby. Účast člena na řízení a rozhodování v družstvu
je proto vždy účastí na jednání a rozhodování jeho
orgánů.
Každý člen má v družstvu ze zákona právo zúčastnit se členské schůze, a to osobně nebo v zastoupení
zmocněncem splňujícím podmínky podle zákona,
kterému udělil ke svému zastupování plnou moc,
a osobně, nebo prostřednictvím uvedeného zmocněnce, vykonávat na členské schůzi své hlasovací
právo. Případy, ve kterých člen nemůže na členské
schůzi hlasovat, vymezuje zákon o obchodních korporacích. Zákon v této souvislosti současně stanoví,
že omezit výkon hlasovacího práva člena na členské
schůzi lze jen v těchto případech, anebo podle jiného
právního předpisu.
Při rozhodování na členské schůzi může člen vedle svých případných vystoupení k projednávaným
otázkám projevit svou vůli zejména při výkonu hlasovacího práva a tím mít při hlasování přímý vliv na
výsledek rozhodování tohoto orgánu. Z hlediska vlivu člena na řízení a rozhodování v družstvu má proto vedle uvedeného práva člena zúčastnit se členské
schůze a práva na ní hlasovat, zásadní význam také
vymezení působnosti tohoto orgánu, stejně tak jako
i to, jaké další orgány jsou v družstvu zřízeny a jakou
mají tyto další orgány působnost, a to zvláště není-li
jejich členem.
Výčet záležitostí, o nichž rozhoduje v družstvu
výlučně členská schůze, stanoví zákon o obchodních korporacích. Tento výčet však není uzavřený,
neboť takto vymezenou působnost členské schůze
zákon umožňuje ve stanovách rozšířit, a to s výjimkou rozhodování o otázkách, které sám svěřuje do
působnosti jiných orgánů družstva. Při zvažování
všech okolností týkajících se uplatňovaní vlivu členů
na činnost družstva je však třeba poukázat na to, že
zákonem vymezenou působnost členské schůze není
nutné stanovami rozšiřovat o rozhodování o záležitostech, o kterých může vzniknout potřeba rozhodovat na členské schůzi teprve v budoucnu. Pro případ,
že taková potřeba nastane, zákon o obchodních kor-

poracích umožňuje, aby si členská schůze svým usnesením vyhradila rozhodování o dalších otázkách,
které tento zákon ani stanovy do její působnosti
nesvěřují, a to rovněž pouze při splnění podmínky,
že nejde o otázky svěřené tímto zákonem do působnosti jiného orgánu družstva. Při úvaze o vymezení
rozsahu působnosti členské schůze ve stanovách
družstva je však třeba současně přihlížet k tomu, že
pokud si členská schůze takto rozhodování o určité
záležitosti vyhradí, zákon o obchodních korporacích
nedovoluje o této záležitosti rozhodovat na téže členské schůzi, nejsou-li na ni přítomni všichni členové
družstva a nevysloví-li všichni z nich souhlas s tím,
že vyhrazená záležitost bude na této členské schůzi
projednávána. Projednání takové záležitosti je při
nesplnění uvedených podmínek tedy možné zařadit
jen na program některé další členské schůze.

právní okénko

Účast člena na řízení a rozhodování
v družstvu podle stanov

Členská schůze je ze zákona nejvyšším orgánem
družstva, který současně volí členy dalších orgánů
zřizovaných v družstvu podle zákona. Hlasováním
při volbě člena voleného orgánu družstva může člen
uplatnit svůj vliv na výběr osob, které budou v družstvu rozhodovat v případech, v nichž není rozhodnutí
přijímáno členskou schůzí. Zásadní význam má to, že
členem voleného orgánu družstva může být vždy jen
člen družstva, a že osoba, která je členem tohoto voleného orgánu musí splňovat nejen podmínky podle
zákona o obchodních korporacích, ale také případné
další podmínky podle stanov.
Statutárním orgánem je v družstvu ze zákona představenstvo s výjimkou družstva, které má méně než
50 členů, a ve kterém stanovy se zřetelem na tuto
okolnost určují, že se představenstvo nezřizuje, a že
statutárním orgánem je předseda družstva. Působnost statutárního orgánu družstva je dána právními
předpisy, a to především zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem. Tomuto orgánu
přísluší zejména obchodní vedení družstva. Uvedený
orgán také musí plnit usnesení členské schůze, nejde-li o usnesení, které je v rozporu s právními předpisy.
Dalším orgánem zřizovaným v družstvu na základě
zákona je kontrolní komise, nejde-li o družstvo mající méně než 50 členů, v němž se tato komise zřídí,
jen určí-li to stanovy. Působnost kontrolní komise
vymezuje zákon o obchodních korporacích s tím, že
tato komise kontroluje veškerou činnost družstva,
projednává stížnosti členů družstva, upozorňuje
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statutární orgán na zjištěné nedostatky, dohlíží na
zjednání nápravy a plní další související úkoly, které
stanoví tento zákon.

vání na členské schůzi s výjimkou zvláštních úprav
vztahujících se k bytovému družstvu a k sociálnímu
družstvu z uvedeného zákona nevyplývají.

Vzhledem k uvedenému je zřejmé, že nejedná-li se
o rozhodování svěřené zákonem nebo stanovami
členské schůzi, popřípadě o rozhodování, které si
členská schůze do své působnosti vyhradila, a nejde-li ani o některou záležitost souvisící s kontrolou činnosti družstva, která patří ze zákona do působnosti
kontrolní komise, rozhoduje v tomto případě vždy
statutární orgán družstva.

Počet hlasů člena při hlasování na členské schůzi
má z hlediska účasti člena na řízení a rozhodování
v družstvu význam nejen při přijímání jejích rozhodnutí, ale také při svolávání členské schůze a při
určování, jaké záležitosti budou na program jejího
jednání zařazeny.

Stanovami je možné zřídit v družstvu na základě
zmocnění obsaženého v zákoně o obchodních korporací i jiné orgány. Vzhledem k donucující povaze
ustanovení tohoto zákona, jimiž se určuje působnost
jednotlivých orgánů družstva, od nichž není dovoleno se odchýlit, lze ve stanovách vymezit působnost
těchto jiných orgánů zřízených v družstvu stanovami jen tak, že do ní budou patřit výlučně záležitosti
nesvěřené tímto zákonem do působnosti jiného z orgánů družstva.
Míra vlivu člena na rozhodnutí přijímaná členskou
schůzí vyplývá z počtu hlasů člena při hlasování na
členské schůzi a z počtu hlasů, který je vyžadován
k přijetí usnesení členské schůze. Každý člen družstva má podle zákona o obchodních korporacích při
hlasování na členské schůzi jeden hlas, neurčí-li stanovy, že má více hlasů. Více než jeden hlas mohou stanovy podle uvedené zákonné úpravy členu přiznat,
nejde-li o rozhodování členské schůze o schválení poskytnutí finanční asistence, o uhrazovací povinnosti,
o zrušení družstva s likvidací, o přeměně družstva,
anebo o vydání dluhopisů. Přijatá úprava ve stanovách se nesmí příčit dobrým mravům. Jiná omezení
pro určení vyššího počtu hlasů člena při rozhodo-
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Kdy se členská schůze svolá vyplývá ze zákona o obchodních korporacích a stanov družstva. Zákon předpokládá, že stanovy určí lhůty, ve kterých se členská
schůze svolává s tím, že členská schůze musí být
svolána nejméně jednou za účetní období, a sám vymezuje další případy, ve kterých je statutární orgán,
případně i jen jeden jeho člen anebo kontrolní komise
či likvidátor družstva povinen členskou schůzi svolat. Statutární orgán družstva je povinen na základě
zákona svolat členskou schůzi rovněž na žádost kontrolní komise a dále také tehdy, požádá-li o to alespoň
10 procent členů družstva, kteří mají nejméně jednu
pětinu všech hlasů. Stanovami je možné určit jiný
počet členů oprávněných požadovat svolání členské
schůze stejně jako i jiný počet k tomu potřebných hlasů těchto členů s tím, že se přitom může jednat vždy
jen o nižší počet oprávněných členů nebo o nižší počet potřebných hlasů, popřípadě o nižší počet oprávněných členů i potřebných hlasů současně. Na žádost
členů, kteří jsou na základě uvedeného oprávněni
požadovat svolání členské schůze, statutární orgán
také podle zákona zařadí jimi určenou záležitost na
program členské schůze.
Při jednání členské schůze se uplatňuje ze zákona
zásada, že záležitosti, které nebyly zařazeny do programu členské schůze uvedeného v pozvánce, lze

S tím souvisí ustanovení zákona, že není-li členská schůze svolaná na žádost kontrolní komise nebo
uvedených členů družstva oprávněných požadovat
její svolání pro nedostatečný počet přítomných členů
usnášeníschopná, musí ten, kdo členskou schůzi svolal,
svolat náhradní členskou schůzi. Tuto povinnost nemá,
jen když žádost o svolání členské schůze byla kontrolní
komisí anebo těmito oprávněnými členy vzata zpět.
Členové, kteří z hlediska zákona o obchodních
korporacích anebo stanov v potřebném počtu a s potřebným počtem hlasů společně požádali o svolání
členské schůze, mají podle tohoto zákona také další
významné oprávnění, a to pro krajní případ, že osoby
nebo orgán družstva, který měl ze zákona povinnost
členskou schůzi svolat poté, co marně uplynula lhůta
daná zákonem pro její svolání statutárním orgánem
družstva, tuto svou povinnost nesplní. Na základě
zákona může v tomto výjimečném případě svolat
členskou schůzi a činit všechny úkony s tím spojené
osoba zmocněná k tomu písemně všemi členy, kteří
o svolání členské schůze požádali.
Pro posouzení otázky, zda je členská schůze schopna
se usnášet, je vedle počtu přítomných členů a počtu

jejich hlasů rozhodující, co je zařazeno na pořad jejího
jednání uvedený v pozvánce, kterou byla svolána, přičemž k přítomnosti a k hlasům členů, kteří nemohou
z důvodu podle zákona vykonávat hlasovací právo, se
nepřihlíží. Jestliže má být přijato usnesení přijímané
hlasováním, při kterém má ze zákona vzhledem k záležitosti, o níž se tímto usnesením rozhoduje, každý
člen jen jeden hlas, je k tomu, aby členská schůze byla
schopna se usnášet, zákonem vyžadována přítomnost
alespoň dvou třetin všech členů družstva. Stanovy
mohou pro posuzování schopnosti členské schůze se
usnášet určit buď pro všechna tato rozhodování, anebo jen pro některá z nich, požadavek vyššího počtu
přítomných členů s tím, že otázka, zda je členská schůze se schopna usnášet, se pak posoudí podle stanov.

právní okénko

projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů
družstva. Pokud členové, kteří jsou ve smyslu uvedeného oprávněni požadovat svolání členské schůze,
doručí svou žádost o zařazení jimi určené záležitosti
na program jejího jednání až po odeslání pozvánky
na členskou schůzi, informuje o tom statutární orgán
členy, kteří jsou na členské schůzi přítomni. Nedojde-li na členské schůzi k projednání této záležitosti
pro nedostatek počtu přítomných členů anebo pro
nevyslovení souhlasu ze strany některého z členů
družstva, povinnost svolat k jejímu projednání novou členskou schůzi tím není dotčena.

V ostatních případech je členská schůze podle zákona o obchodních korporacích schopna se usnášet,
pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů. Musí být tedy splněna podmínka,
že na členské schůzi je přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva, a to spolu s podmínkou, že
součet hlasů přítomných členů je vyšší než polovina
z celkového počtu hlasů všech členů družstva. Stanovy mohou určit pro některé z těchto případů, popřípadě pro všechny z nich, že se vyžaduje vyšší počet
hlasů. Usnášeníschopnost členské schůze se potom
posoudí podle nich.
Jde-li o rozhodování členské schůze, při kterém má
každý člen ze zákona jen jeden hlas, musí být podle
zákona usnesení přijato alespoň dvěma třetinami
přítomných členů. V jiných případech zákon vyžaduje k přijetí usnesení členské schůze souhlas většiny
hlasů přítomných členů. Stanovy mohou určit, že se
usnesení členské schůze přijímá vyšším počtem hlasů, a to jak při rozhodování, při kterém má ze zákona
každý člen jen jeden hlas, tak i v jiných případech.
Počet hlasů, který je potřebný k přijetí usnesení, se
pak řídí úpravou ve stanovách. Odlišné určení počtu
hlasů potřebných k přijetí usnesení členské schůze
ve stanovách se může týkat jen vybraných záležitostí,
a stejně tak může být tento odlišný počet potřebných
hlasů stanoven pro rozdílná rozhodování různě,
avšak nesmí být nižší, než počet hlasů vyžadovaný
zákonem o obchodních korporacích.
V naznačených směrech lze
postavení členů, pokud jde o jejich právo účastnit se na řízení
a rozhodování v družstvu, prostřednictvím
stanov
upravit
a podmínky výkonu tohoto práva
tak přizpůsobit jejich zájmům.
Text: JUDr. Miroslav Machala
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z Bruselu

Evropská konfederace výrobních
družstev CECOP-CICOPA na Dnech
průmyslu EU 2019: výrobní družstva
jsou hybnou silou cirkulární ekonomiky
Jaká je role evropského průmyslu v boji proti změně klimatu? Jsou odvětví, která platí svůj
spravedlivý podíl na podporu udržitelných výrobních procesů? Jaká je úloha evropského průmyslu
v oblasti zvyšování kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců, aby mohli čelit ekologické výzvě?
To byly některé z otázek, které byly řešeny během Dnů průmyslu EU 2019, které uspořádala
Evropská komise v průběhu února roku 2019.
Akce se zúčastnilo velké množství průmyslníků,
vedoucích pracovníků institucí EU, politických činitelů na vysoké úrovni a dalších zainteresovaných
stran. V rámci této velmi významné události týkající
se evropského průmyslu byla Evropská konfederace
výrobních družstev CECOP - CICOPA vybrána mezi
mnoha celoevropskými organizacemi, aby uspořádala zasedání o cirkulární ekonomice.

Jak prohlásila tajemnice CECOP - CICOPA Diana
Dovgan při rozhovoru s Evropskou komisí, největším
přínosem průmyslu EU je podnikatelská rozmanitost. Družstva působící v průmyslu přinášejí přidanou hodnotu nejen v oblasti výrobních procesů, ale
především v oblasti vnitřní správy. Účast CECOP
– CICOPA na Dnech průmyslu 2019 byla dalším potvrzením družstevního modelu jako právoplatného
člena evropské ekonomické dynamiky a uznáním
úlohy, kterou hrají výrobní družstva v cirkulární
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ekonomice. Družstva jsou založená na hodnotách,
vytvářejí hodnoty a přispívají k blahobytu komunit,
v nichž jsou založena: z těchto a i z jiných důvodů plní
výzvy cirkulární ekonomiky tím, že neustále inovují, pokud jde o technologický rozvoj, tak i spolupráci
s partnery.
S cílem představit divákům zasedání konkrétní
příklady demonstrující úlohu výrobních družstev v cyklické ekonomice
vystoupili řečníci z Itálie, Francie,
Španělska a Dánska.
Stefano Baiguera, obchodní ředitel,
zastupoval družstevní organizaci Cooperativa Scalvenzi (Itálie). V 90. letech se ukázalo, že výroba zemědělských strojů, kterou se organizace
zabývala, již není životaschopná
a pracovníci se rozhodli vsadit na
nově vznikající obor: hygienu životního prostředí (zhutňováním
a nakládáním s odpady). Organizace
Cooperativa Scalvenzi dosáhla v roce
2018 obrat 11 milionů EUR a zaměstnává dnes 30 osob, z nichž 20 osob
jsou členy družstva. Družstvo společně se svými partnery z ME Group vytvořilo první elektrický skútr, který
byl kompletně navržen a vyroben v Itálii. Bez obav
čelí výzvám vysoce konkurenčního trhu v této oblasti a klade důraz na environmentální výhody výrobku
(např. téměř nulové emise, žádný hluk, možnost dobíjení baterie všude).
Alban Eraclas, výkonný ředitel organizace Acome
(Francie) hovořil jménem největšího průmyslového družstevního seskupení ve Francii. Organizace
Acome má 1760 zaměstnanců a v roce 2018 dosáhla

Družstevní organizace Mondragon Corporation
představuje jednu z největších obchodních skupin
ve Španělsku. Je mezi deseti prvními společnostmi
s tržním obratem v roce 2018 ve výši 5132 milionů EUR
a 73635 zaměstnanci. Zastupoval ji Julian Gallardo,
manažer pro nový obchodní rozvoj. Organizace aktivně působí ve čtyřech hlavních oblastech: průmysl,
maloobchod, znalosti a finance. Mondragon se zaměřuje na lidi, práci, spolupráci a solidaritu. Díky 128
výrobním závodům rozmístěným po celém světě, je
jejím strategickým přínosem důraz na inovace. Organizace uskutečnila významné investice do výzkumu
a vývoje ve výši 153 milionů EUR. Trvalá udržitelnost
se uskutečňuje díky inovaci produktů, snižování
množství odpadu a surovin atd. Jednou z aktivit skupiny Mondragon týkající se cirkulární ekonomiky je
společná iniciativa družstva Sare Teknika, nadace
Emmaus a podnikatelského sdružení Acede vedoucí
k otevření závodu, který sbírá vyhozené elektrické
spotřebiče, opraví je a znovu je prodává, iniciativa zajistila vytvoření dalších 24 pracovních míst za 3 roky,
především pro osoby ohrožené vyloučením.

Cirkulární ekonomika je koncept, který je integrální součástí udržitelného rozvoje. Zabývá se
způsoby, jak zvyšovat kvalitu životního prostředí
a lidského života pomocí zvyšování efektivity produkce.

z Bruselu

obrat 504 milionů EUR. Je aktivní na trhu kabelů,
drátů a syntetických trubek a v současné době je
přítomna ve Francii, Brazílii, Maroku a Číně. Byla
založená v roce 1932 a velmi výrazně se podílí na trvale udržitelném rozvoji: snižuje produkci odpadu,
zaměřuje se zvláště na lidi a udržitelný rozvoj místní
komunity. Takovým příkladem je výzva „Familles à
énergie positive“, která má za cíl podněcovat rodiny
pracovníků Acome ke snížování spotřeby energie
v domácnostech a iniciativa „Normandie Forêver“,
která předpokládá opětovné zalesňování Normandie
s cílem kompenzovat emise uhlíku.

Balder Johansen, manažer družstevní organizace
LOGIK & CO (Dánsko), představil toto největší stavební družstvo v Dánsku. Je zcela složeno z pracovníků –
členů družstva, kteří získávají stejný plat a využívají
stejných práv na sociální zabezpečení. Uvědomují si
skutečnost, že 40% znečištění v Dánsku vzniká v důsledku výstavby. Organizace LOGIK & CO se pyšní
tím, že poskytuje nová udržitelná řešení, organizace se zaměřuje především na reinvestování zisku za
účelem zlepšení bezpečnosti a zdravého pracovního
prostředí, aby se zabránilo úrazům a opotřebení pracovníků.
Všichni řečníci zdůraznili, že je důležité investovat
do odborné přípravy a zvyšování kvalifikace pracovníků: jedná se o jednu ze základních složek, které
výrobním družstvům umožňují přijmout a uplatnit
inovaci a mít přípravu na nové trhy bez ohrožení stávajících pracovních míst.
Zdroj: Evropská konfederace výrobních
družstev CECOP – CICOPA
(-vr-)

www.cecop.coop
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Koncepce udržitelné práce a význam
motivace v práci
Nadace Eurofound, která je tripartitní agenturou Evropské unie, definovala udržitelnou
práci jako životní a pracovní podmínky, které „podporují lidi při práci a setrvání v práci
během prodlouženého pracovního života“. Ukazatele udržitelné práce proto zachycují dva
aspekty uvedené v této definici: zapojení a setrvání v práci. Současně Eurofound ve své
studii podtrhuje význam motivace v práci.
Motivovaní pracovníci mají vyšší míru angažovanosti, lepší zdraví a jsou schopni pracovat déle.
Zlepšení motivace v práci je proto klíčovým prvkem
při plnění úkolů stárnoucí pracovní síly v Evropě
a zlepšování dlouhodobé konkurenceschopnosti Evropské unie v celosvětovém měřítku. To znamená, že
podpora motivace v práci není jen o osobním nebo
obchodním úspěchu, ale také o úspěchu Evropy.
Stárnutí pracovní síly v Evropě vedlo k opětovnému
zaměření akademických kruhů, ale i tvůrců politik
na koncepci udržitelné práce. Trvale udržitelné práce
se dosahuje, když jsou životní a pracovní podmínky
takové, že podporují lidi v práci po celou dobu pracovního života. Je proto třeba se zabývat a odstraňovat faktory, které odradí pracovníky od práce, nebo
jim znemožní pobyt v pracovním procesu.

V Evropské unii obavy týkající se udržitelnosti důchodů, hospodářského růstu a nabídky pracovních
sil spustily politické reakce na podporu cílů delšího
pracovního života a pozdějšího odchodu do důchodu. Hlavním cílem politiky Evropské komise v oblasti aktivního stárnutí je pomáhat lidem udržet si
vlastní život tak dlouho, jak jen to je možné a pokud
je to možné, aby přispívali ekonomice i společnosti.
Tohoto cíle bude dosaženo pouze tehdy, budou-li pra-
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covníci v dobrém zdravotním stavu, kvalifikovaní
a zaměstnatelní, zejména když jsou v práci motivováni a současně mají motivaci k tomu, aby pracovali
déle. Kvalita práce a pracovní prostředí jsou proto
klíčovými složkami, které umožňují pracovníkům
zůstat déle na trhu práce.
Zlepšení pracovních podmínek s cílem lépe ochránit
zdraví pracovníků je dlouhodobou záležitostí a bylo
na pořadu jednání již na počátku organizovaných
průmyslových vztahů. Motivace si však nezískala
stejnou míru pozornosti, částečně kvůli své složitosti. Pokud chceme výrazně zvýšit udržitelnost práce,
je třeba tuto skutečnost změnit.
Tradičně se rozlišují dva typy motivace. Na jedné
straně je to vlastní motivace, která vychází z osobního zájmu, požitku nebo potěšení. Na druhé straně je
to vnější motivace, jejíž síla se nachází mimo pracovníka a směřuje k vnějším cílům, jako je uznání, odměna nebo peníze. Motivace v práci, ať už vlastní náplň
práce nebo organizační faktory, jako je uznání dobře
odvedené práce a odpovídající plat, kariérní vyhlídky nebo spravedlnost, představují důležité momenty
pro zaměstnance v různých ohledech. Motivovaní
zaměstnanci mají vyšší úroveň angažovanosti, existuje nižší pravděpodobnost, že jejich práce negativně
ovlivní jejich zdraví,mají kratší dobu pracovní neschopnosti a obecně budou častěji vnímat svou práci
jako udržitelnou. Výsledky výzkumů jasně ukázaly,
že personální postupy zaměřené na rozvoj zaměstnanců jsou spojeny s vyšší motivací, pracovním výkonem a zaměstnatelností pracovníků.
Udržitelná práce je důležitá pro pracovníky všech
věkových kategorií, nejen pro starší generace. Pro
udržení pracovní síly je důležité, aby zaměstnanci
pracovali kvalifikovaně, motivovaně a zdravě, bez
ohledu na věk. Výzkum Eurofoundu z roku 2018
o vyhoření na pracovišti klade zvláštní důraz na tuto
skutečnost, přičemž zdůraznil dlouhodobé dopady
odchodu ze zaměstnání a stresu na kariérní vyhlídky
a schopnost pracovat.

z Bruselu
Motivace je spojena s udržitelnými výsledky práce
ve všech věkových skupinách. Rovněž významnou
úlohu hraje rovnost žen a mužů: ženy jsou na trhu
práce stále znevýhodňovány, mají rušivější pracovní
život (zejména v důsledku péče o děti nebo jiné povinnosti v oblasti péče), a proto mají s větší pravděpodobností celkově méně udržitelnou práci. Obecně
platí, že ženy méně často vidí svou současnou práci
jako udržitelnou a nepředpokládají, že budou schopny pracovat až do 65 let. Také v průměru vykazují
více dnů pracovní neschopnosti než muži. Na druhé
straně je méně pravděpodobné, že budou vykazovat
negativní dopady práce na své zdraví a současně je
jejich celková úroveň vnitřní motivace v práci vyšší.
Je snadné vidět významnou úlohu motivace při
zajišťování udržitelné práce, ale politiky potřebné
k posílení motivace pracovníků v práci jsou o něco
složitější a týkají se širší politiky zaměstnanosti a sociální politiky a dobré praxe na pracovišti a v oblasti
řízení. Zůstat co nejdéle v práci závisí nejen na kvalitě pracovních podmínek, ale také na mnoha dalších

faktorech. Některé, jako je zdraví, formální vzdělávání a příjmy, jsou osobní, jiné jsou institucionální
a makroekonomické, jako je důchodový režim, daňová politika, míra chudoby a struktura zaměstnanosti
podle povolání.
Aby byla práce udržitelnější, nestačí, aby politici
jednoduše zvýšili zákonný věk odchodu do důchodu nebo zavedli bonusové systémy pro společnosti
v závislosti na podílu jejich starších pracovních sil.
Zásadní význam má organizace práce a personální
praxe. Systematické měření motivace na pracovišti
může přispět k vypracování plánů politiky. Udržitelnost práce je sice určena pro pracoviště, ale politická
opatření mohou podpořit osvědčené postupy a eliminovat konflikty mezi pracovním a soukromým životem, které nakonec odčerpávají motivaci a odolnost.
Evropa může v této oblasti projít pozitivní změnou,
musíme být jen motivováni, abychom to dokázali.
Zdroj: www.eurofound.europa.eu
(-vr-)

www.eurofound.europa.eu

V dalším čísle naleznete

MANAŽER ROKU 2018
Prodejní akce SČMVD
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různé

Dávky zdravotně postiženým
a pobyt v nemocnici
aneb když zařehtá úřední šiml
Ohledně příspěvků pro zdravotně postižené osoby
si můžete přečíst řadu článků a často jsou to i stesky
politiků, kolik finančních prostředků se na tuto oblast
vynakládá. Na druhé straně se zase řada z nich zasazuje o to, aby se stát stal tím, kdo zabezpečí těmto lidem
jistotu, že se o ně někdo postará. Že mohou žít důstojný
život, i když si málokdy mohou příliš dovolovat.
Ale teď něco z praktického života. Malý příklad, jak
probíhá řízení ohledně příspěvku na mobilitu nebo
na péči v případě, že jste nuceni pobýt nějakou dobu
v nemocnici nebo v lázních. Pokud se tento pobyt
mimo domov protáhne na déle než jeden kalendářní
měsíc, ztrácíte totiž nárok na výplatu příspěvků za
toto období.
Postup u příspěvku na péči je takový, že máte povinnost do osmi dnů nahlásit nástup do nemocnice
na příslušný úřad práce, a už tady se to začíná komplikovat. Vy se dostavíte, v lepším případě plánovaně,
k hospitalizaci, ale po osmi dnech nevíte, jestli se do
konce měsíce vrátíte. I v případě, že máte naplánován
třeba přesun z nemocnice po operačním zákroku do
lázní a předpokládaná doba je delší než jeden měsíc,
stejně nevíte, jestli vás na několik dní třeba nepustí
domů a tím bude doba hospitalizace přerušena, a tudíž
podmínky pro dávku splníte. Logicky si řeknete: „No
nic, tak to tedy nahlásím, až se vrátím zase domů.“ Je to
sice špatně, ale snad vám pracovnice úřadu „hlavu neutrhne“, naštěstí tam není sankce. V dnešní digitalizované době si řeknete, že po návratu pošlete oznámení
o těchto skutečnostech e-mailem. Uvedete přesně data
vašeho pobytu mimo domov a myslíte si, že jste úkol
splnili. Ale ouha! Jste vyzváni, abyste se dostavili na
příslušnou pobočku Úřadu práce, protože to vše musíte
nahlásit do protokolu a ještě přinést příslušné zdravotní zprávy, které tento váš pobyt dokladují. Citlivé údaje si úřednice zakryje a okopíruje potřebné údaje z vaší
zdravotní dokumentace. Myslíte si, že tím to končí? Ale
kdepak. Teď se teprve rozběhne ta byrokratická mašinerie. U příspěvku na péči vám byl neoprávněně vyplacen příspěvek, který jako přeplatek musíte vrátit.
To je v pořádku, ale k tomu vám musí úřednice doručit
tři dopisy do vlastních rukou – Oznámení o zastavení
výplaty, Oznámení o zahájení řízení ve věci přeplatku
a Rozhodnutí o vzniku a povinnosti vrácení přeplatku.
Probíhá to v řádných zákonných lhůtách, takže i když
přeplatek vrátíte brzy, vše trvá dva až tři měsíce.
U příspěvku na mobilitu vám pracovnice ÚP musí
podle správního řádu poslat doporučeným dopisem
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s modrým pruhem Oznámení o zahájení správního řízení ve věci zastavení výplaty příspěvku. Po
uplynutí zákonné lhůty vám přijde další dopis, a to
Rozhodnutí zastavit výplatu dávky od prvního dne
kalendářního měsíce, kdy jste nesplnili podmínky. Po
uplynutí další zákonné lhůty přijde znovu Oznámení
o zahájení správního řízení, tentokrát ve věci obnovení výplaty a za další dobu to bude Rozhodnutí o obnovení výplaty dávky od prvního dne kalendářního
měsíce, kdy skutečnost, pro kterou byla výplata zastavena, nebude trvat. „Hurá, peníze se mi objeví na
účtu každou chvilku“ řeknete si a čekáte. Od vašeho
oznámení návratu domů tak uplynou cca tři měsíce
a po ty tři měsíce nedostanete z příslušné dávky ani
korunu. Jistě, následně bude zpětně doplacena za období, kdy jste na ni měli nárok, ale je to se zpožděním.
Nejen, že jste v případě, kdy není vaše finanční
situace moc příznivá, v problému - tedy bez peněz,
ale také jste se museli dostavit několikrát na poštu
k osobnímu převzetí dopisů. Možná vás tam musel
někdo zavézt nebo v lepším případě vám byla pošta
doručena doma. To už vůbec nemluvíme o smysluplnosti toho, že příspěvek na mobilitu by v tomto
případě potřeboval někdo z vašich blízkých i po dobu
vašeho pobytu v nemocnici, když vám vozil potřebné
věci, ovoce, zeleninu nebo vás prostě jen přijel psychicky povzbudit. No a pak si ještě spočítejme, kolik
peněz bylo vydáno úřadem na to, aby vše proběhlo
podle zákona. Čtyři dopisy k jedné dávce, tři k druhé,
takže vlastně sedm jednotlivých doporučených dopisů do vlastních rukou, protože každá dávka má trochu
odlišný postup a lhůty se nesešly, stály cca 400,- Kč.
Pokud připočítáme mzdu úřednice a náklady úřadu,
pak to, že zdravotně postižená osoba nemá nárok za
jeden měsíc na příspěvek na mobilitu ve výši 550,- Kč
a na péči 880,- Kč, přijde stát na dost velké peníze.
Taky vás napadlo, že byste se třeba mohli dostavit na
úřad jen jednou a všechny ty písemnosti najednou
přebrat, vzdát se odvolání a urychlit a zjednodušit
tím celý postup? Tak takhle to prý nejde.
Samozřejmě, že pořádek musí být a zákony se musí
dodržovat, ale pak si nestěžujme, že je hodně úředníků. Oni jen dělají svou práci, když máme schváleny
zákony s tak složitými postupy. Logika se vytrácí
a byrokracie jen kvete.
Text: Ing. Štěpánka Tomaštíková
VD Důbrava Valašské Klobouky

Renault CAPTUR
SUV značky Renault

Od 289 900 Kč
5 let záruka Renault
Nové motory TCe 130 GPF a TCe 150 GPF
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. Renault CAPTUR: kombinovaná
spotřeba 4,0–7,7 (l/100 km), emise CO2 111–137 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných
pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
Renault
Renaultdoporučuje
doporučuje

DISPO Družstvo invalidů
Tel.: +420 261 711 515, e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz
www.autodispo.cz

družstevní výrobky

Česko-slovenská spolupráce
v oblasti zasněžování
ORLÍK-KOMPRESORY výrobní družstvo patří již
dlouhá léta k firmám, které si kvalitou svých výrobků, aktivním a férovým přístupem k zákazníkům
vydobyly pevnou pozici na trhu. Kompresory ORLÍK
plní již přes 60 let náročné požadavky zákazníků
v těch nejtvrdších provozních podmínkách.

Na osvědčené olejové pístové kompresory úspěšně navázaly bezmazné kompresory, které si uchovaly
všechny vynikající vlastnosti,
díky kterým je značka ORLÍK
opakovaně vyhledávána svými
zákazníky.
Specifickým typem kompresorů jsou pístové kompresory
EKA 28 Z a EKA 28-O Z, které
jsou primárně určené pro použití v teplotách pod bodem mrazu
a myšlenka na jejich použití, jako
součásti technologie pro výrobu technického sněhu, se tedy logicky nabízela.
Na tomto základě byla navázána spolupráce mezi společností ORLÍK-KOMPRESORY výrobní
družstvo a slovenskou firmou B-ROLL s.r.o, a to nejprve na úrovni dodavatel/zákazník a posléze, vzhledem k dlouhodobě korektním vztahům, vyústila ve
spojení sil a vznik nové značky NIX.
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Produkty zastřešené značkou NIX pomáhají svým
uživatelům pokrýt potřeby v oblasti zasněžování, ať
již v podobě čtyřstupňových zasněžovacích tyčí PROCELLA I a PROCELLA II nebo pístových kompresorů
EKA 28 Z či EKA 28-O Z.
Zasněžovací tyče PROCELLA konstrukčně vycházejí z osvědčených tyčí řady GORAL, které si za 20
let své existence získaly na českých, slovenských
a polských svazích spousty spokojených zákazníků.
Tříokruhové zasněžovací tyče s regulovatelným výkonem se vyznačují stabilní, ale lehkou konstrukcí,
intuitivním ovládáním a nízkými nároky na letní
skladování. Tyče jsou dodávány s bohatou základní
výbavou v několika variantních provedeních v závislosti na způsobu manipulace. S mobilními podstavci
jsou snadno a rychle použitelné pro zasněžování kritických míst.
Od uvedení značky NIX na trh se naše společnost
soustavně věnuje optimalizaci stávajících systémů zasněžování a zaměřuje se i na vývoj inovativních řešení
pro produkci sněhu, s cílem dosažení vysoké efektivity, šetrného využívání dostupných zdrojů a v neposlední řadě i dalšího usnadnění práce obsluhy.

Kontakt pro ČR
+420 737 231 366
info@nix-zasnezovani.cz
www.nix-zasnezovani.cz

Kontakt pro SR
+421 948 720 514
info@nix-zasnezovanie.sk
www.nix-zasnezovanie.sk

výrobky řady PERTILEX – pro zářivou čistotu vašeho prádla
PERTILEX - BĚLICÍ PROSTŘEDEK NA
SKVRNY A ZAŠLOU ŠPÍNU

družstevní výrobky

Družstvo Důbrava a její značka
vám představuje

Že je vám název PERTILEX povědomý? Ale ovšem,
již řadu let zřejmě používáte prášek Pertilex - bělicí
prostředek na skvrny a zašlou špínu. Tento sypký
prostředek se přidává do prací lázně hlavně u bílých
textilií, aby jim dodal svěžest a zářící bělost. Prádlo
nejen vybělí, ale odstraní i špatně vypratelné skvrny
od trávy, ovoce, vína, kečupu, omáček či tuků. V kombinaci s pracím práškem jej možná s úspěchem využíváte i při praní zašlých záclon.

PERTILEX – ČISTICÍ PROSTŘEDEK
NA SKVRNY A ŠPÍNU PRO BÍLÉ
I STÁLOBAREVNÉ PRÁDLO BEZ CHLÓRU

Znáte jistě také další velmi účinný, tentokrát tekutý
prostředek Pertilex na skvrny s rozprašovačem. Je

PERTILEX NA ZÁCLONY

opravdu nepostradatelný hlavně pro maminky s malými dětmi, jejichž pestrobarevné oblečení se často
ušpiní nějakou tou dobrotou – čokoládou, zmrzlinou,
čerstvým ovocem, ale také při malé nehodě může dojít ke skvrně od trávy nebo krve. Pertilex na skvrny
si umí poradit i s takovými zapeklitými situacemi,
jako jsou vyšívaný ubrus od babičky politý červeným
vínem nebo skvrna od borůvek. Nastříkáte přípravek
na skvrny, necháte chvíli působit a klasicky vyperete
v pračce ve svém oblíbeném prášku. Ohromnou výhodou Pertilexu je to, že stálobarevné oblečení v místě
nanesení nevyšisuje a nepoškodí, protože neobsahuje
bělicí složku na bázi chlóru.

Letos jsme pro vás připravili NOVINKU – třetí přípravek z řady PERTILEX. Tentokrát je to přímo prací
prostředek a je speciálně určený na praní záclon –
Pertilex na záclony. Obsahuje šest enzymů a aktivní
kyslík a je účinný už od 30°C. Záclony nejen vybělí,
ale odstraní i mastnotu, nikotin, prach a zanechá
svěží vůni a sněhobílé záclony. Zabraňuje opětovnému usazování nečistot, proto záclony zůstávají dlouho bílé a čisté. Je vhodný na všechny druhy bílých
záclon ze směsových a syntetických tkanin. U těžko
odstranitelných skvrn nebo zašlých záclon namočte
záclony do připravené lázně a nechejte působit podle
potřeby. Balení 400 g by vám mělo vystačit na 10 pracích dávek.
Pokud tyto výrobky nenajdete v běžné obchodní
síti nebo na e-shopech, neváhejte si objednat přímo
u výrobce.
Důbrava chemické výrobní družstvo
Hřbitovní 97, 766 01 Valašské Klobouky
obchodní oddělení: Sylva Fritschková
tel.: 577 320 641-3
email: fakturace@dubrava.cz nebo info@dubrava.cz
Text: Ing. Štěpánka Tomaštíková
Foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková, Jana Henychová

www.dubrava.cz
5/2019
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dobrým vínem
KAM ZA

A JEDINEČNÝM

PROSTŘEDÍM?

OBJEVTE TEMPLÁŘSKÉ ČEJKOVICE
Víno je oblíbený nápoj, který
se stává stále populárnějším
coby cíl různých výletů a aktivit.
Kdo by nemiloval zpestřit si život sklenkou kvalitního vinného
moku? Po celé republice se koná
mnoho různorodých vinařských
akcí, kde lze ochutnávat, užívat si regionálních pochoutek
a koncertů. Vinařská turistika
a návštěva vinařských akcí slibují v první řadě příjemnou
zábavu a super zážitky. Někdy
dokonce i opravdu unikátní, tak
jako například v Čejkovicích na
hanáckém Slovácku.
Dobrých důvodů, proč si vybrat za
turistický cíl Templářské sklepy Čejkovice, je hned několik. V legendami
opředených sklepech ze 13. století na
vás dýchne středověk. Ve spletitých

chodbách, kde nedohlédnete na druhý konec, vinaři uskladňují své tekuté poklady. V Čejkovicích působil řád
templářských rytířů, ti zde postavili
tvrz a založili vinohrady a vtiskli
tak krajině současný charakter vinařské oblasti. Vystavěli také rozsáhlé
vinné sklepy, jež u nás patří mezi
nejstarší a které do dnešních dnů plní
svou funkci, zrání vína!

UNIKÁTNÍ KÓJE, REKORDNÍ
VINNÁ LÁHEV I HLEDÁNÍ
POKLADU
Kromě vína je v jedinečném historickém sklepení k vidění také unikátní
kóje pro rozsáhlý archív lahvově
zralých vín postavená za druhé
světové války. Bylo zde uloženo například i víno, které se podávalo při
inauguraci prezidenta Václava Havla

v roce 2003. K dalším pokladům
patří v České republice největší
a dosud používaný sud na víno.
Pojme 20 250 litrů moku. Jsou
zde i výroční sudy, které od založení
vinařského družstva vyrábí už v páté
generaci rodina místních bednářů.
V knize TOP rekordů ČR je zapsaná
největší vinná láhev u nás o objemu 200 litrů s největší vinnou
etiketou a korkovým špuntem. Do
knihy se templářští vinaři zapsali
také rekordem Nejvíce lidí, kteří
si připili z jedné láhve vína (530
osob). Láhev i další rekordy včetně
výstavy mapující historii vinařství lze zhlédnout v templářských
sklepích v rámci komentované prohlídky vinařství.
Potvrdit to může na 27 tisíc spokojených návštěvníků, kteří si čejkovické

ČEJKOVICE, SPRÁVNÁ VOLBA!
historické podzemí v loňském roce
prohlédli. Ještě žádnému z nich se
však nepodařilo najít legendární zlatý templářský poklad, který se někde
v Čejkovicích údajně skrývá. Pro samotné Templáře je však zajisté nejhodnotnějším pokladem zisk ocenění
Nejdůvěryhodnější značka ČR
2016, 2017 i 2018 a TOP vinařský
cíl ČR 2018.

SNOUBENÍ VÍNA, JÍDLA,
STŘEDOVĚKÉ I NOVODOBÉ
HISTORIE
Přijeďte navštívit „Největší vinařskou rodinu“ do Čejkovic, což je také
označení čejkovických družstevníků,
kterých je na 360, a společně tak tvoří
jednoho z největších moravských producentů vína. Rádi vás uvidí například
na Čejkovické vinné stezce nebo

v rámci otevřených sklepů, Vinných trhů, Svatomartinských vín
či dětských Peklohrátek ve sklepení. Při komentované prohlídce
spojené s degustací vás provedou
historickým sklepením.
Skvělí lidé a víno, vinohrady a ovocné stromoví, cyklistické a vinné
stezky s otevřenou náruči několika
desítek vinných sklepů, nabídka
bio čajů a koření společnosti Sonnentor, dávná historie,
tvrz se zámkem, celodřevěný větrný mlýn, dům, v němž
vyrůstal malý Tomáš G. Masaryk, známá místa z natáčení seriálu Vinaři, místo
s největší průměrnou teplotou v ČR, to vše jsou Čejkovice
s okolím, to je záruka jedinečného zážitku.

družstevní výrobky

Nová prodejna
Granát, d.u.v., Turnov otevírá novou pražskou prodejnu v Havířské ulici č. 581/3. Od května 2019 se zde
můžete těšit jak na aktuální kolekci „Gentle“, tak i na
kompletní široký sortiment moderního a klasického
šperku s českými granáty. Na období 1. – 15. května
2019 je pro zákazníky připravena 15% sleva na všechny
stříbrné šperky s českými granáty.
Součástí prodejny bude malý výstavní prostor
věnovaný těžbě českého granátu a historii výroby
granátového šperku na Turnovsku. Můžete zde vidět
historické brusičské a zlatnické nářadí a dále historické granátové šperky nebo tzv. čepec zlatohlav zdobený českými granáty. Vystavené exponáty zapůjčilo
Muzeum Českého ráje v Turnově.

www.granat.cz
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družstevní výrobky
Umístění elektroinstalace v koupelně je dáno normou. Dubový MDF rámeček řady DECENTE.

Koupelnové zásuvky bezpečně
Nezbytnými pomocníky v koupelnách jsou elektrické zásuvky… Výrobní družstvo OBZOR však
upozorňuje na jejich umístění, se kterým je spojená
bezpečnost. „Stříkající voda ke koupelně patří, pokud však do její blízkosti umístíte zásuvky, rázem se
užitečné může změnit v nebezpečné,“ říká pan Marek
Beneda, obchodně technický poradce družstva OBZOR, českého výrobce domovních vypínačů a zásuvek, a pokračuje: „Montáž zásuvek v koupelně určují
takzvané koupelnové zóny, což jsou specifická pravidla pro umístění elektroinstalace v koupelnách, daná
normou. Každý přístroj má určeno elektrické krytí,
které se označuje zkratkou IP. Podle hodnot tohoto
krytí se umisťují zásuvky i jiné přístroje do různých
zón.“

Koupelnové
zásuvky budou vždy
bezpečně sloužit, pokud budou umístěny
na vhodném místě
a v bezpečné vzdálenosti, dle stanovených koupelnových
zón. K bezpečnosti
přispívá i použití
proudového chrániče, který se již dnes
v koupelnách po- zásuvka ELEGANT s krytím IP 44 a průvažuje za samozřej- hledným víčkem v odstínu hliník
most.

(ZA)KRYJTE SE IP 44

„Toto krytí chrání přístroj právě proti stříkající
vodě. Disponuje jím například řada ELEGANT, jejíž zásuvky mají kromě toho ještě průhledné víčko
na pružině, které lze jednoduše odklopit nahoru,
samo se poté vrátí do původní polohy,“ informuje pan
Beneda z OBZORU.

OBZOR, výrobní družstvo ZLÍN
Na Slanici 378, 763 02 Zlín
tel.: +420 577 195 111 • fax: +420 577 195 137
email: info@obzor.cz

www.obzor.cz
5/2019
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