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Dita Tábor vystavovala na veletrhu FOR KIDS



Výrobní družstva na veletrhu Reklama



Prodejní akce na SČMVD

reportáž z družstva


JIHOKÁMEN, výrobní družstvo Písek



Granát Turnov otevřel novou pražskou prodejnu



HERKULES slaví 50. narozeniny



POUTNÍK FEST

rubrika manažerů družstev


Manažer roku 2018



Kooperační prodejní akce „Družstva družstvům“



Firma roku a Živnostník roku 2019
Sedm doporučených postupů americké konzultační firmy
McKinsey & Company pro celoživotní vzdělávání a zaměstnatelnost
Poslanci schválili spuštění plně funkční eNeschopenky




právní okénko


Členství ve voleném orgánu družstva podle stanov

sociální odpovědnost


Ergotep Proseč – ISP21

z Bruselu


Tvorba budoucnosti vysokoškolského vzdělávání



Bezpečnostní unie: Evropská komise vítá konečné přijetí nového Evropského
informačního systému rejstříku trestů o odsouzeních státních příslušníků třetích
zemí

zajímavost


Školení pracovníků nebo teambuilding? Aneb… Všechno už tu někdy bylo.

družstevní výrobky


Auto Dispo – Renault Megane Grandtour



KDS Sedlčany



Templářské sklepy Čejkovice – Vášeň pro růžové
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slovo úvodem

Ing. Emil Beber
člen Kontrolní komise SČMVD
předseda VD Kovobel Domažlice
Vážené kolegyně a kolegové,
vážím si příležitosti opět po delší době uvést letošní
červnové číslo našeho časopisu. Protože jsme dodavatelé a výrobci dvou zcela odlišných, na sobě nezávislých, strojírenských produktů, chtěl bych vám
představit naši podnikatelskou filosofii.
Už více než 50 let vyrábíme a dodáváme technologická zařízení pro chov drůbeže, zejména pro kuřice, nosnice a rodičovské chovy, která i exportujeme
většinou do sousedních zemí a ve spolupráci s anglickými obchodními partnery i do zámoří. V České
republice je v současné době v dodávkách technologických zařízení pro chov nosnic situace taková, že
i když byla do konce roku 2012 povinnost všechna
používaná zařízení vyměnit nebo upravit podle evropské legislativy, je aktuálně vytvářen obchodními
řetězci a různými „zelenými iniciativami“ nátlak
k další změně, a to vyloučit do konce roku 2025 vejce
z tzv. obohacených klecí z nabídky řetězců. Související změna technologií výroby vajec by podle odborného odhadu stála nejméně šest miliard korun.
Přitom je prokázáno, že konzumní vejce z klecí jsou
nejméně povrchově kontaminovaná a tedy jsou pro
spotřebitele nejbezpečnější. Takže spotřebitel nespotřebitel – chceme mít údajně „šťastnější“ nosnice
v neklecových chovech. Dosud nebylo prokázáno,
že nosnice v neklecových chovech mají lepší pohodu. Podle odborných analýz jsou v těchto chovech
vykazovány vyšší úhyny než v chovech klecových
zejména jako následek kanibalismu. A protože mnohé drůbežářské podniky v současné době hospodaří
„na hraně“ a nejedná se o legislativní opatření, není
v současnosti vůbec zřejmé, jakým způsobem by byla
výměna technologií s obohacenými klecemi za jiné
technologie financována. Výroba vajec v neklecových technologických zařízeních je nákladově náročnější a vyšší cena by se projevila především v cenách
pro konečné spotřebitele.
Už 20 let vyrábíme a dodáváme skládací skladovací
kontejnery KOVOBEL, nejdříve do německy mluvících zemí, potom téměř do celé Evropy a následně i do
„třetích“ zemí do zámoří, zejména do oblasti Střední
a Jižní Ameriky, které mají podepsané obchodní dohody s EU. V úzké spolupráci se zahraničními kancelářemi agentury na podporu exportu CzechTrade
vyhledáváme potencionální obchodní partnery

v jednotlivých oblastech, kam je potřeba následně
vycestovat, abychom na místě s vybranými lokálními
firmami projednali možnou spolupráci. V současné
době dodáváme zákazníkům více než devět tisíc kusů
kontejnerů KOVOBEL za rok a jsme největšími výrobci tohoto sortimentu v Evropě a pravděpodobně i na
světě.
Všem družstevníkům bych chtěl doporučit, aby začali využívat služeb agentury CzechTrade, které jsou
mimořádně cenově výhodné a v případě aktivního
vyhledávání obchodních partnerů v zahraničí přinášejí i velmi dobré výsledky.
A nyní bych chtěl obrátit vaši pozornost k velmi aktuálnímu tématu. V pondělí 17. června 2019 se uskuteční v Nymburku 28. valné shromáždění výrobních
družstev SČMVD, na kterém proběhnou volby do
Představenstva a Kontrolní komise SČMVD. Apeluji
na výrobní družstva, aby si zhodnotila práci a činnost
současných volených orgánů a podle tohoto hodnocení dala své hlasy těm kandidátům, kteří jim při výkonu svých funkcí zaručí řádné hospodaření s majetkem
svazu, efektivně organizovanou poradenskou činnost
a aktivní prosazování zájmů výrobních družstev ve
společenských institucích i orgánech státní správy.
Dovolte mi, abych vám závěrem popřál hodně úspěchů v podnikání a spokojenosti v rodinném životě,
a hlavně co nejlepší výsledky z jednání valného shromáždění SČMVD.

www.kovobel.cz
6/2019
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propagace, výstavy, veletrhy

Dita Tábor vystavovala
na veletrhu FOR KIDS
Ve dnech 4. – 7. dubna se ve veletržním areálu PVA
EXPO Praha uskutečnil veletrh potřeb pro děti FOR
KIDS. Zúčastnila se ho i Dita Tábor, která na svém
stánku představila novou kolekci funkčního oblečení
na jaro a léto 2019. Její značka Little Angel®, která letos
slaví 10 let na trhu, ve výrobcích využívá termoregulační materiál Outlast®. Ten omezuje pocení, když
je horko, chladí, když je naopak zima, hřeje. Z toho

důvodu je vhodný také pro svědivou a ekzematickou
pokožku. Nabídka Dity obsahovala oblečení pro miminka od velikosti 50, dále též oblečení pro nastávající maminky i vše do kočárků a dětských postýlek.
Zákaznice, které vyzkoušely výrobky Dity, oceňují
příjemný materiál i teplotní komfort, který poskytuje. Líbí se jim barevnost kolekce, nápadité střihy
i funkčnost produktů. Do stánku družstva se vracejí
pro další výrobky tak, jak jejich děťátko roste.
Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková

4
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Ve dnech 9. – 11. dubna se na výstavišti PVA EXPO Praha konal veletrh reklamy, polygrafie, obalů
a inovativních technologií REKLAMA, POLYGRAF, OBALY. Mezi vystavovateli se prezentovala
i dvě výrobní družstva, své stánky zde měla VD Brněnská Drutěva a Tvar Pardubice.
Expozice Brněnské Drutěvy nabídla produkty z oblasti kartonážní výroby. Jednalo se o potahovanou
kartonáž, luxusní dárkové obaly, krabičky se saténovou vložkou a vysekávané obaly z kraftových lepenek se sítotiskem. Předmětem nabídky byly též obaly
ze svařovaného plastu.

propagace, výstavy, veletrhy

Výrobní družstva
na veletrhu Reklama

Stánek byl zákazníky veletrhu hojně navštěvován.
Velký zájem byl o luxusní potahovou kartonáž, ale
hlavně o obaly z 3vvl HH lepenek a mikrovlny s povrchovou úpravou kraft, na kterou je možné tisknout
sítotiskem loga či různá reklamní sdělení. Tyto krabice jsou v současné době velkým hitem, protože působí
přírodním dojmem. Dalším velmi žádaným artiklem
družstva byly krabice s magnety v desce.
V souvislosti s omezováním jednorázových plastů
představilo družstvo Tvar Pardubice na veletrhu dvě
novinky. Jednalo se o opakovaně použitelné kelím-

Radka Holá (obchodní
oddělení, Brněnská
Drutěva)

6/2019

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

5

propagace, výstavy, veletrhy

Kromě těchto novinek prezentovalo družstvo návštěvníkům pestrou nabídku svých tradičních plastových výrobků, jako jsou klickboxy, šejkry, hrníčky,
vratný kelímek „popcup“ o objemu 500 ml, kosmetické dózy a další výrobky vhodné pro reklamní
účely nebo jako dárky na podporu prodeje. Družstvo
vychází vstříc i těm zákazníkům, kteří požadují zhotovení vlastního produktu na zakázku, a to od jeho
vývoje, zhotovení nástrojů až po samotnou výrobu
a dekoraci potisky včetně nejnovější technologie IML
a dopravu na místo určení. Všechny výrobky mají
vysokou užitnou hodnotu, jsou vyráběny ze zdravotně nezávadného materiálu v široké škále barevných
odstínů, jsou recyklovatelné, tudíž šetrné k životnímu prostředí.

ky na kávu o objemu 250 ml a 400 ml, které budou
uvedeny na trh ve 2. pololetí 2019, a vratný kelímek
„popcup“ o objemu 300 ml.

6
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Zástupci obou družstev byli se svou účastí na veletrhu velmi spokojeni, získali mnoho nových kontaktů a účast na veletrhu Reklama doporučují i dalším
družstvům. Řadu produktů lze
použít jako nosič reklamního
sdělení či dárkový předmět,
trh reklamních předmětů je
otevřen novým nápadům a nabídkám.
Text a foto:
Ing. Lenka Bartoničková

Dne 17. dubna se v budově SČMVD v Praze uskutečnila jarní prodejní akce. Záměrem bylo
umožnit zájemcům zakoupit družstevní výrobky, současně též přispět ke zvýšení povědomí
o družstevnictví a propagovat výrobní družstva a jejich produkty.

propagace, výstavy, veletrhy

Prodejní akce na SČMVD

Ing. Jitka Lukášová (předsedkyně
VD Vkus Klatovy)

Akce se zúčastnilo devět výrobních družstev se svými výrobky.
Modela Pardubice přivezla svou
novou kolekci dámských šatů,
sukní, halenek, kalhot a kabátků
na sezónu jaro/léto. Vkus Klatovy

Vlasta Pilná (Modela Pardubice)

6/2019
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propagace, výstavy, veletrhy
potěšil nabídkou dámských halenek, dále též pyžam a nočních
košil. Dita Tábor nabízela oblečení
pro nejmenší, juniory i dospělé,
dále vše do kočárků a dětských
postýlek. Výrobky družstva zn.
Little Angel® s termoregulačním
materiálem Outlast® reagují na
teplotu těla a omezují pocení.

8
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Směr Praha nabídku textilu
a oděvů doplnil plastovými hračkami a modely a stavebnicemi
z cihliček. Zástupci Vřídla Karlovy
Vary, tradičního výrobce Karlovarské kosmetiky® zákazníky
seznámili s pleťovou kosmetikou,
poskytovali informace k produktům vlasové a tělové péče a péče

káva z Fair&Bio pražírny. Nováčkem akce se stali zástupci družstva Horizont z Jihlavy, kteří měli
úspěch s nabídkou přílohových
a zavářkových těstovin.

Granát Turnov návštěvníky
a především návštěvnice akce
potěšil kolekcí stříbrných granátových šperků, stříbrných šperků
bez kamene i skla s českým granátem. Prostor před jednací místností, provoněla čerstvě pražená

Zájem o kvalitní české výrobky
trvá, zákazníci se mohou těšit na
další prodejní akci zase na podzim,
akce je naplánována na středu 13.
listopadu. Všichni zájemci jsou
vítáni!
Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová

propagace, výstavy, veletrhy

o nohy a ruce. DUP Pelhřimov
zájemcům poskytl možnost vybrat
si z nabídky etuí a kosmetických
kufříků a zakoupit manikúrní nástroje či celé manikúry.

Alena Miksová (vlevo) s kolegyní
(Horizont Brno, provozovna Jihlava)

Stánek DUP Pelhřimov navštívil
také předseda VD HLS Plzeň
Vladimír Babnič.

6/2019
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reportáž z družstva

JIHOKÁMEN, výrobní družstvo Písek
Krása přírodního kamene do našich domácností a zahrad
Existuje nepřeberné množství výrobků i vzorů, avšak jedna z mála cest, jak vlastnit originální
design, je využít přírodního materiálu. Jen příroda dokáže vytvořit skutečná původní díla bez vlivu
člověka. Pojďte se s námi podívat do družstva JIHOKÁMEN. Kamenictví bylo založeno již v roce
1951. Od té doby se tu zabývají zpracováním přírodního kamene. V počátcích existence družstva
byl přírodní kámen zpracováván hlavně pro výrobu žulové dlažby, na obrubníky, masivní schody
a stavební kámen. V průběhu let, s rostoucími zkušenostmi a růstem odbornosti pracovníků, došlo
ke změně – družstvo se zaměřuje na výrobky vyžadující přesnější opracování a větší množství
kvalifikované kamenické práce.

ROZHOVOR
Jan Kovář
předseda družstva
JIHOKÁMEN Písek
Pane předsedo, přibližte našim čtenářům činnost
vašeho družstva…
Vyrábíme zejména kamenné dekorační prvky, kamenné obklady, kuchyňské desky, koupelnové desky,
parapety, krby, náhrobní kameny, ale třeba i obrubníky, květináče, koryta a mnoho dalších výrobků.
Materiálem je žula původem z tuzemska i z dovozu.
Kromě zdejší provozovny v Písku máme ještě provozovny Přílepov, Velenovy a Kvášňovice. V písecké
provozovně se specializujeme na výrobky z ušlechtilého kamene, jako jsou například zmiňované kuchyňské desky a parapety. V ostatních provozovnách
se zaměřujeme na hrubou výrobu – jsou to převážně
obrubníky, kamenná futra a podobně.
Podle dostupných informací jste těžili také ve vlastním lomu. Můžete nám o tom povědět více?
Ještě do minulého roku jsme měli vlastní lom, ale
těžba se bohužel vzhledem k rostoucím nákladům
přestala vyplácet. Lom byl poblíž obce Velenovy.
Vznikaly problémy – místní obyvatelé nechtěli tolerovat hluk související s odvozem materiálu kamiony. Do toho zasáhly i personální změny a prakticky
nemožnost sehnat na tuto práci další zaměstnance.
Celkově se nám to ekonomicky nevyplatilo a neslo
to spoustu problémů, kubík vlastního materiálu nás
vyšel dráž, než kdybychom ho nakupovali. Takže lom
sice stále máme, ale už v něm netěžíme, budeme ho
v nejbližších týdnech předávat zpět obci. Ložisko je
v zájmu státu, musí se vytěžit. Pokud se obec dohodne
s nějakou větší firmou, jsou schopni ho vytěžit třeba
během roku, pak dojde k jeho zatopení a již to nebude
obyvatele obce nijak omezovat.

10
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Z jakého materiálu vyrábíte?
Jedná se hlavně o žulové desky. Je to český kámen,
který leštíme. Část materiálu dovážíme také z Itálie.
Co zde momentálně vidíme, je jen část materiálu –
z důvodu omezeného prostoru pro uskladnění.
Když si někdo chce objednat desku na kuchyňskou
linku, jak probíhá realizace?
Desku si u nás většinou objednává koncový zákazník.
Naši pracovníci provedou zaměření a návrh, pokud si
nedodá technické parametry přímo zákazník. Deska
se pak vyrobí a dopraví k zákazníkovi. Jsme schopni
vyrobit i rohovou desku, v podstatě jakýkoliv tvar.
Běžná deska může být dlouhá až do tří metrů, takže
napojení je minimum.
Jakou má kuchyňská deska odolnost?
Pokud si ji někdo úmyslně nerozbije, jedná se v podstatě o desku na celý život. Je extrémně odolná proti
oděru, můžete si na ni položit i vařící hrnec a nic se
jí nestane. Dnes je hodně v módě mít design umělých
kamenů – k dispozici je hodně vzorů, ale stále je to jen
obrázek, tapeta… A je to kolikrát dražší než skutečný

Jednáte tedy s koncovými zákazníky?
V podstatě ano, i když máme i jednoho zákazníka,
pro kterého vyrábíme desky, a ten je poté dopravuje
ke svému zahraničnímu klientovi. Jsou jedni z mála,
coby nekoncový zákazník.

kámen od nás. My nabízíme dodání desky i s výřezy pro dřez a podobně. Drobné škvíry mezi dřezem
a deskou lze pak spojit téměř neviditelným silikonem.
To zní zajímavě – co musí zákazník udělat?
Většinou nám zapůjčí dřez, případně pošle přesné
rozměry desky včetně vyznačení otvorů, které je
nutno vyříznout. Jsme schopni zajistit dřez vyvýšený
ale třeba i prakticky zapuštěný do desky.
Jak dalece je pořízení kuchyňské desky nákladné?
Řada lidí se domnívá, že kamenné výrobky a produkty kamenické práce vůbec jsou finančně nedostupné.
To ale není v žádném případě pravda, pokud náklady
přepočteme na dobu provozu nebo používání daného
výrobku například v porovnání s umělohmotnými
materiály. Z takového srovnání kámen prakticky
vždy vyjde jako vítěz, protože je mnohem trvanlivější
a své vlastnosti si po dlouhou dobu zachovává téměř
beze změny, což u umělých hmot rozhodně neplatí.
Pokud se tedy rozhodnete do kamenného výrobku
investovat, víte, že jeho životnost je téměř neomezená
a nebudete svoji investici muset za tři, pět nebo deset
let opakovat. Kuchyňská deska je vysoká většinou
tři centimetry, což je ideální, aby ji kuchyňská linka
unesla. Při této síle vyjde deska zpravidla kolem třiceti tisíc na celou kuchyň – na běžný metr je to cca 5
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– 6 tisíc korun. Záleží samozřejmě na druhu kamene,
jeho zpracování, délce desky atd. Ještě bych zmínil
materiál – máme k dispozici široký výběr. Pokud
si zákazník přeje speciální odstín, desku si vybere
u firmy, se kterou spolupracujeme, a my pak zakázku
zpracujeme jako jeho přímý dodavatel.

Kolik máte zaměstnanců?
Ve všech provozovnách je nás celkem 16. Zvládáme to,
jak se dá. Prostě nejsou lidi. Když je potřeba, jdu pomáhat s fyzickou prací i já. Třeba tady v Písku zaměstnáváme v trvalém pracovním poměru tři kameníky
a jednoho údržbáře. Přes zimu, kdy je méně práce, se
zabývají údržbou budov a automobilů, provádějí úklid
a další činnosti, na které nemáme čas přes letní měsíce,
kdy se provádějí kamenické práce. Pokud máme nějaké
rozsáhlejší stavební zakázky, využíváme i externích
zahraničních pracovníků. Naši stálí zaměstnanci jsou
Češi. Bohužel prakticky s nulovým výsledkem se setkává naše snaha o získání dalších zaměstnanců z řad lidí
v evidenci pracovních úřadů, ti si chodí jen pro razítko.
Co je vaším stěžejním sortimentem?
Zde v provozovně v Písku vyrábíme nejvíce specifické a unikátní výrobky. Každý výrobek je v podstatě
originál, nikdy nelze vyrobit dvě úplně shodné desky
vzhledem k přírodnímu designu. Každý kámen má
jinou kresbu podle toho, jak ho vytvořila příroda.
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Vyrábíte také dlaždice?
Ano, třeba dlaždice na terasu. Jedná se o velmi odolný
materiál. Dopravíme sem kámen a ten pak rozřežeme
na desky silné, jak potřebujeme. Je to všechno vysloveně zakázková výroba. Na sklad vyrábíme pouze
obrubníky, které jsou určeny pro stálého zákazníka,
který jich od nás bere hodně.
Realizovali jste i nějaké stavební zakázky?
Stavěli jsme například kruhové objezdy, dále i pilíře
mostů. Dříve jsme vyráběli i dlažební kostky, ale od
toho jsme později upustili, neboť to přestalo být výhodné. Pokud si ale zákazník přeje například položit
dlažební kostky, jsme pro něj schopni zajistit kompletní dodávku za pomoci našich obchodních partnerů.
Spolupracujete také s nějakým kuchyňským studiem?
Pokud se na nás obrátí, rádi vyhovíme. Téměř vše se
dá vymyslet a zrealizovat.
A co třeba zahradní dekorace, jako kamenné umyvadlo?
Tam máme bohužel dost konkurenci – hobby řetězce
dovážejí tyto věci z Číny. Stává se, že za námi chodí
zákazníci, že jim výrobek nevyhovuje, abychom jim
ho upravili. Potřebují třeba část uříznout či zaleštit…
Snažíme se pomoci i v tom, ale s ohledem na kvalitu
konkrétního výrobku nelze provést vše. Například
čínský kámen je více porézní než český či italský, takže je potřeba toto při práci s kamenem zohlednit, aby

nedošlo k poškození výrobku. Našim zákazníkům se
snažíme vždy vyhovět – jsme tu už 70 let, zákazníci se
k nám rádi vracejí, poskytujeme jim záruku na naše
výrobky či služby.
Když jsme již u výrobků pro exteriér, tak co třeba
obložení bazénů?
Vyrábíme třeba obložení bazénů na betonovou stěnu
nebo vrchní dlažbu a podobně. Stejně tak vyrábíme
zahradní chodníčky.
Odkud jsou vaši zákazníci?
V prvé řadě se zaměřujeme na regionální zákazníky
v podstatě z celých jižních Čech. Oslovují nás i zákazníci z Prahy, nedávno jsme realizovali zakázku
v Mariánských Lázních. Můžeme přijet kamkoliv, ale

zákazník si musí zvážit, zda se mu to vyplatí, protože
musí zaplatit více za dopravu.
Přeprava tak objemných kamenných kvádrů je jistě
náročná – jakým způsobem probíhá?
Pro nakládku a vykládku kamenů používáme jeřáby.
V loňském roce jsme zakoupili velký nakladač, který
zvedne až 12 tun. Velké kameny se musejí rozrazit.
Každý kámen má svoje léta, stejně jako dřevo. Zkušený
kameník ví, kde do něj bouchnout či ho navrtat, aby se
kámen zlomil v tom správném místě. Transport materiálů není v našem případě nic jednoduchého – když
jedeme na větší montáž, vezeme materiál několika
auty. Jedna deska má kolikrát 300 až 400 kilo. Posunuje se přes kulatinu, abychom nemuseli tak těžké
desky nosit. Naše práce je opravdu velká dřina, jde
o to kámen přepravit, vyrobit z něj výrobek – a pak ho
při transportu nerozbít, neponičit atd.
Zmínil jste i výrobu náhrobních kamenů. Zajišťujete
je včetně nápisů?
Ano. Písmo a případné další grafické detaily se vysekávají ručně dlátkem. Poté se zlatí 24karátovým zlatem nebo stříbrem, eventuálně i černou barvou. Vše
toto provádíme zde u nás.
Jak dalece vaše činnost zatěžuje přírodu z hlediska
ekologie?
Důležité je i ekologické hledisko. Výroba a zejména
pak likvidace materiálů z umělých hmot představuje

významnou zátěž pro životní prostředí, kdežto u produktů z kamenické dílny takový problém v podstatě
vůbec neexistuje.
Jak vás zákazníci najdou?
Najdou nás prostřednictvím internetu nebo na základě referencí. Za 70 let činnosti máme také hodně
stálých zákazníků, lidé z okolí o nás vědí. Pokud by
měl někdo zájem o některý náš produkt či službu, navštivte naše stránky www.jihokamen.cz.
Děkujeme za rozhovor.
Rozhovor připravily Ing. Lenka Bartoničková
a Jana Henychová.
Foto: Jana Henychová

www.jihokamen.cz
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Novou prodejnu slavnostně otevřelo družstvo Granát, d.u.v., Turnov, 29. dubna v Havířské
ulici č. 581/3 v Praze 1. Přestřižením pásky předsedou družstva Ing. Pavlem Tvrzníkem tak byla
zákazníkům družstva dána možnost zakoupit si na dalším místě v Praze luxusní šperky a další
výrobky z nabídky družstva.

reportáž z družstva

Granát Turnov
otevřel novou pražskou prodejnu

Návrh interiéru a konečná realizace prodejny byly
v režii Ing. Dáši Laušmanové (firma Rossy Design
s.r.o.) z Trutnova, se kterou Granát, d.u.v., Turnov realizoval již svoji druhou prodejnu.
V rámci slavnostního otevření proběhla módní přehlídka, na které známé modelky Eliška Bučková, Jitka
Boho a další představily hostům vybranou kolekci
šperků s českými granáty. Završením přehlídky bylo
předvedení modelu, který byl doplněn exkluzivní
zlatou soupravou šperků, osázenou českými granáty
unikátních velikostí. Šaty na přehlídku zapůjčil krejčovský ateliér Styl-Iva - Iva Brabcová, Liberec. Celý
večer moderoval Petr Svoboda z REAS AGENCY.
Prodejna je situována v exklusivní nákupní zóně
Starého Města. V nově zrekonstruovaném luxusním
interiéru zákazníci najdou širokou kolekci klasických
i moderních šperků s českými granáty. V prodejně je
možné zakoupit si také dárkové předměty a výrobky
ze skla s českými granáty. Zkušený personál prodejny poradí s výběrem zlatého či stříbrného šperku, dle
představ zákazníka.

Text: Iveta Beránková
Foto: REAS AGENCY, Martin Schubert

České granáty se na Turnovsku zpracovávají již po
několik staletí. Granát, d.u.v., Turnov navázal v roce
1953 na historii zdejší výroby granátových šperků.
V nové prodejně je instalována malá galerie s expozicí historických granátových šperků, dále např. kamenářský stůl z 19. století, anebo je možné zhlédnout
zde videoprojekce o současné těžbě českých granátů
a o výrobě originálních šperků tradičního výrobce
Granát, d.u.v., Turnov. Jednotlivé exponáty pocházejí
ze sbírek družstva a Muzea Českého ráje v Turnově.
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HERKULES slaví 50. narozeniny
Je to neuvěřitelné, ale legendární lepidlo Herkules slaví v tomto roce již 50 let své existence.
Pět desítek let uplynulo od doby, kdy se kolektiv pracovníků pražského chemického
výrobního družstva Druchema rozhodl vypustit na trh původní český výrobek, který dosáhl
jako jeden z mála známosti a s nímž lepí již několik generací. Herkules je silák stejně jako
jeho řecký jmenovec a co se týče nesmrtelnosti, i ta se zatím jeví jako
reálná – bohem je i pro současné děti. Proč? Čtěte dále… No a takový
padesátník má občas tendenci se vylepšovat a stejně je to i s naším
lepidlem – i ono za poslední léta prožilo několik inovací a redesignu.
O lepidle a nejen o něm si povídáme s předsedou družstva Ing. Jiřím
Daňkem a manažerem marketingu Mgr. Danielem Hartlem.
se s přehledem značek, které jsou v povědomí lidí za
několik desítek let. Herkules je mezi nimi. Další výrobek, který si lidé dlouhá léta pamatují, je značka OVO,
tento název barvy na vajíčka se dokonce objevuje
i v křížovkách,“ doplnil Ing. Daněk.
Herkules se vyvinul v kvalitní lepidlo a získal pozici tradiční české značky – moc takových značek,
které do dnešního dne zůstaly v českých rukách, už
bohužel není. „Například značky jako Jar nebo Savo
už dávno v českých rukách nejsou,“ upřesnil Ing. Daněk. Receptura prošla za pět desítek let řadou změn.
„Musíme se přizpůsobit legislativě, zvlášť v posledních letech, musíme splňovat hygienické předpisy na

První dochované oficiální stopy v historii lepidla Herkules se nacházejí na výrobním listu firmy
Druchema. Kolektiv pracovníků se tehdy rozhodl
vyvinout lepidlo, které bude všestranným pomocníkem v domácnosti, bude dobře lepit a bude současně
zdravotně nezávadné. Kromě kutilů tak bylo lepidlo
určeno i pro děti a stalo se nezbytným pomocníkem
při lepení nejrůznějších papírových modelů, staveb
ze špejlí či draků a podobně.
„Shodou okolností stěhujeme nyní archiv a při té
příležitosti jsme dohledali první nejstarší záznam
o lepidlu Herkules. Jedná se o podnikovou normu
z roku 1969, vytvořenou pracovníky vývojového
a technického oddělení. Lepidlo bylo tehdy vyrobeno
pro potřeby lepení papíru a savých materiálů, s předpokládanými vlastnostmi kvalitního lepidla,“ uvedl
předseda družstva Ing. Jiří Daněk. Jak dále upřesnil,
v té době pracovníci Druchemy nejspíš netušili, jak
kvalitní výrobek vymysleli a jak dlouho bude v povědomí lidí fungovat. „Měl jsem možnost seznámit
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lepidlo i vůči potravinám a hračkám, pokud někdo
lepidlo použije na jejich opravu. Lepidlo je složením
přizpůsobeno pro domácnost s tím, že splňuje všechny hygienické předpisy,“ dodal.
Jak lepidlo obstojí v porovnání s konkurencí? „Proti
konkurenčním výrobkům má jedno velké plus – po
zaschnutí je transparentní, není vůbec vidět. Některá
konkurenční lepidla mají po zaschnutí odstín do žluta,“ vysvětluje Ing. Daněk.
Lepidlo Herkules je v klasické podobě tekuté. V roce
2014 vznikla jeho mladší „sestra“ – lepicí tyčinka.
Spolu s ní vznikl také redesign výrobků. Stejně jako
s legendárním lepidlem v tekutém stavu se s ní dají
lepit obecně savé materiály jako je papír, dřevo či

historie lepidla Herkules

textil, a všechny tyto
kombinace. Na obuv
lze použít lepidlo Super
Herkules, které má více
lepivých složek. U lepení
obuvi je nutno počítat
s tím, že alespoň jedna z lepených částí musí být savá.
V návaznosti na redesign současné červenožluté
barvy a lepicí tyčinkou Herkules vznikla řada lepidla
pro kluky a holky. Obaly jsou vyrobeny v bledě modré a v růžové kombinaci
a zejména holčičky rády toto lepidlo
používají i kvůli atraktivnímu vzhledu
růžového obalu. Dalším zajímavým de-

signem je pak lepidlo se speciálním složením, které
funguje jako zmizík. Když se nanáší, je vidět přesně
natřená plocha. Pak ale barva zmizí a lepidlo zprůhlední. Lepidlo je dobrým pomocníkem hlavně pro
menší děti, které nemají ještě takovou zručnost, a pomáhá jim vidět místo potřené lepené části.
NOVINKA
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Lepidlo Herkules prošlo za pět křížků řadou změn.
Jeho prodeje jsou však stále velmi vysoké. Herkules
má tu výhodu, že se nejedná o sezonní výrobek – jeho
prodej se pohybuje rovnoměrně po celý rok. Z hlediska tržeb v posledním období zajímavě roste – kromě
koncových zákazníků také samotní prodejci objevili,
že je pro ně zajímavým artiklem. „Značka Herkules je
pět desítek let pro lidi zajímavá a spolehlivá, je dobře
vidět. Nebylo jí nikdy zneužito, například ošizeným
produktem. Je to současně ocenění lidí a to, že práce
s produktem jak po stránce vývoje, tak jeho prezentace,
je vedena dobře,“ uvedl předseda Ing. Jiří Daněk s tím,
že Druchema se věnuje velmi intenzivně mediální podpoře, propagaci v televizních kampaních a podobně.

FENOMÉN JMÉNEM SLIZ

Kromě řady generací je lepidlo pozitivně vnímáno
také generací nejmladší, prostřednictvím youtuberů.

Poslední dva roky lepidlo Herkules
požaduje velká část dětí kolem deseti
let – paradoxně ne jako lepidlo, ale jako surovinu pro
výrobu reinkarnovaného slizu od Mattela, boomu 70.
let. Dospělí nechápou, děti jsou nadšené a vyrábějí si
vlastní sliz. Ten je populární tak, že dokonce v popularitě předhonil i novodobou hračičku fidget spinner.
Někteří rodiče kupují dětem sliz v hračkářství spolu
se speciálními postavičkami ve tvaru zvířátek, do
kterých se sliz vkládá, ale také se v nich vyrábí, děti
třesou plastovými zvířátky, aby vznikla slizká hmota, a následně ze zvířátek vypouštějí sliz „tělesnými“
otvory. Ti kreativnější, a těch je více, sliz vyrábějí ze
surovin, které najdou doma. Předhánějí se v tom, kdo
ho má více barevný nebo s lepšími třpytkami či korálky. Vyrábějí ho kluci i holčičky, teenageři, vyrábějí
ho i rodiče s dětmi. Patlají si sliz na ruce a naplňují
s ním zvířátka. Trochu podivná hra, nicméně děti
baví, a když nic jiného, alespoň jen nesedí s mobilem
v ruce nebo nehrají počítačové hry. Tvoří. Aktivně
komunikují prostřednictvím internetu a předávají
si nejrůznější recepty. Setkávají se fyzicky, aby spolu
tvořily, komunikují nejen po internetu, ale osobně,
aby si sliz vzájemně porovnaly. Sliz se stal totálním
fenoménem – hmota jménem sliz se šíří po síti jako
bomba, jako nekontrolovatelná lavina. Sliz má velikost, hustotu, barvy, jména i hierarchii kvality…
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A teď to nejdůležitější - hlavní surovinou pro jeho
výrobu je právě lepidlo Herkules.
„Pokud dáme do renomovaného časopisu reklamu
na lepidlo, oslovíme maximálně řádově 30 – 40 tisíc
čtenářů. Youtuber má ale za krátkou dobu několikanásobně více kliků, čísla se pohybují i kolem milionu
návštěvnosti,“ uvedl manažer marketingu Mgr. Daniel Hartl. Děti vyrábějí sliz, řeší jeho konzistenci,
barvu, lepivost, třpytky. Dělají se soutěže ve výrobě
slizu, organizátoři akcí zvou youtubery na podium,

představuje zajímavý tvůrčí proces, který se snažíme
podpořit,“ uvedl předseda družstva Ing. Daněk.
Uvažuje Druchema o sadě na výrobu slizu? Tak to
vážně ne – ochuzovala by tak děti o vlastní tvůrčí
proces, protože ve výrobě slizu je velká deviza osobního vkladu. Současně ale je potřeba uvědomit si
nebezpečnost některých surovin, například hnojiva či jedu na slimáky, který se přidává do obzvláště
kvalitních slizů. „Jedná se o chemické prostředky,
obsahující alkalickou sůl, které jsou však i při malém
množství zdravotně závadné. Doporučujeme proto
rodičům dětí aktivně kontrolovat, s jakými chemikáliemi jejich děti pracují,“ radí Mgr. Daniel Hartl s tím,
že je každopádně velmi zajímavé, co děti vymyslely,
a jak rychle se návody sítěmi šíří.

ZPĚT K HERKULESU A JEHO UŽITNÝM
VLASTNOSTEM

kde se vyrábí sliz. Sliz je fenomén,
představuje tvořivost, je zajímavým aspektem marketingu a také
firemního zisku. Stoupá spotřeba
lepidla, ale také holicích pěn, jedlé
sody, třpytek a dalších surovin.
A jaké je vlastně tajemství výroby slizu? „Za pomoci
Herkulesu, coby hlavní složky, obsahujícího polymery,
které za normálních okolností lepí, se vyrobí třaslavá
hmota - do lepidla se dá srážedlo, tedy alkalická zásaditá hmota, kterou může být třeba jedlá soda nebo
gel na holení. Srážedlo je ale třeba i v pracích gelech,
prášcích, bohužel i v zdraví škodlivých hnojivech
a jedech. Polymer se v lepidle srazí a vznikne třaslavá
hmota, která se dá mačkat. Dříve, než se přidá alkalická sůl, se dá hmota obarvit. Přidávají se tam třpytky,
ale i korálky a nejrůznější věci….Děti si tak vytváří sliz
podle vlastního přání a hrajou si s ním. Sliz se uchovává v krabičce, nosí si ho dokonce v přívěšcích do školy
a podobně. Shlédnutí videí youtoberů lze počítat na
miliony, jak vyrobit sliz, se stalo nejvyhledávanějším
textem na internetu. Sliz nám pomohl dostat se do povědomí nejmladší generace,“ řekl Daniel Hartl.
V podstatě tedy Druchema vyrobí lepidlo, které
někdo následně zničí. To ale nemůže být předmětem
zkoumání výrobce, a tak se družstvo snaží vyjít malým
chemikům vstříc. „Na základě poptávky se snažíme
vyhovět – například jsme začali vyrábět lepidlo Herkules v kilovém balení, aby to pro děti bylo jednodušší
a nemusely vymačkávat lepidlo z více menších balení
– je to současně i omezení plastových obalů. Pro děti to

Hlavním cílem však zůstává, že je to především
lepidlo na papír a pro školní, kancelářské a kutilské
potřeby. V souvislosti s výrobou slizu ale rapidně
stoupá výroba lepidla a velikosti balení, a na to již
musí výrobce reagovat.
A jak je to s vytížeností firmy? S větším odbytem
lepidla samozřejmě stouply i požadavky na rozšíření
výroby. „Situace je současně taková, že naše výrobní
kapacity zdaleka nestačí, i když výroba běží na dvě
směny. Chystáme proto spuštění nové výrobní linky,
která bude daleko více automatizovaná a znásobí několikrát objem výroby,“ informoval předseda Ing. Jiří
Daněk s tím, že ke spuštění nové linky by mělo dojít
začátkem druhého pololetí letošního roku.
Firma přichází často na trh s novinkami a tou poslední jsou lepicí tyčinky ve tvaru trojúhelníku. Je
to varianta klasických školních lepicích tyčinek, ale
jak již bylo zmíněno, ve trojúhelníkovém tvaru. „Je to
lepidlo pro další typ práce, pro přesnější lepení. Nejmenší balení je 12gramové a obaly jsou v atraktivních
barevných odstínech,“ upřesil Mgr. Hartl.
Herkules je české lepidlo, které si stále zachovalo
tradici českého výrobku v českých rukou. Druchema
vyváží lepidlo také do zahraničí, hlavní odběr však
zůstává v České a ve Slovenské republice. „Jeho použití je velmi široké – v oblasti modelářství, letadýlek,
vláčků, ve škole, v dílnách. Jsme rádi, že se dostáváme
stále více a více do povědomí lidí, a právě díky slizu
i do povědomí nastupující generace. Značku Herkules se snažíme marketingově dlouhá léta podporovat
a lepidlo se dostalo díky naší práci v oblasti propagace
a samozřejmě především kvalitního výrobku do povědomí širokých mas,“ uzavřel Ing. Daněk.
Text: Jana Henychová
Foto: archiv družstva Druchema, Jana Henychová,
Diana Kulková, Zdenka Malinovská, Jan Holý

www.druchema.cz
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reportáž z družstva

POUTNÍK FEST 2019
V sobotu 18. května se v pelhřimovském Pivovaru Poutník po dvou letech konal tradiční festival
POUTNÍK FEST. Fanoušci rockové hudby a milovníci piva Poutník tak mohli shlédnout vystoupení
kapel ROCK&ROLL BAND MARCELA WOODMANA, ROLLING STONES REVIVAL BAND BRNO,
KRUCIPÜSK, PIPES AND PINTS, LIMETAL a ALKEHOL.
Návštěvníci Poutník festu mohli ochutnat kromě
piva Poutník také ze široké nabídky občerstvení nebo
si zakoupit CD a propagační předměty na stáncích
kapel. Na velkoplošné obrazovce bylo možné sledovat
během akce projekci kapel a loga sponzorů. POUTNÍK
FEST mimo jiné podpořil Svaz českých a moravských
výrobních družstev a Pojišťovna Kooperativa.
POUTNÍK FEST se konal poprvé v roce 2003. Za dobu
existence na něm vystoupila řada známých rockových kapel. Pravidelně se konal každý rok s výjimkou
roku 2018, kdy se nekonal z důvodu stavební rekonstrukce areálu.
Text a foto: Jana Henychová
KRUCIPÜSK

PIPES AND PINTS

LIMETAL

www.poutnikfest.cz
6/2019
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MANAŽER ROKU 2018
Tradiční soutěž MANAŽER ROKU se po loňském
jubilejním ročníku, který ocenil nejlepší manažery uplynulého čtvrtstoletí, vrátila ke svému
klasickému formátu z předchozích let. Ve čtvrtek
25. dubna se tak v pražském paláci Žofín sešly tři
stovky manažerských osobností a významných
hostů, včetně předsedy vlády Andreje Babiše, aby
se seznámili s nejlepšími manažery České republiky za rok 2018, které vybrali členové Hodnotitelské a Národní komise.
Do závěru soutěže se v letošním roce dostalo celkem
50 finalistů, z nichž vzešli vítězové jednotlivých oborových kategorií, nejlepší desítka TOP 10 a Manažer
a Manažerka roku, absolutní vítězové soutěže. Mezi
finalisty za rok 2018 vybrala Hodnotitelská komise
soutěže také šest zástupců výrobních družstev:
• RNDr. Roman Hrnčíř, CSc., předseda Severochema,
družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
• Ing. Petr Kostohryz, předseda OTAVA, výrobní družstvo, Písek
• Ing. Pavel Kříž, předseda Dřevozpracující družstvo,
Lukavec
• Jaroslava Poláková, předsedkyně KOVO KONICE, výrobní družstvo, Konice
• Zdeněk Sobota, předseda OBZOR, výrobní družstvo,
Plzeň
• Ing. Pavel Tvrzník, předseda Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov
Blahopřejeme oceněným zástupcům členských
družstev a děkujeme jim za vynikající reprezentaci
výrobního družstevnictví.
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Umístění mezi finalisty MANAŽERA ROKU představuje významný úspěch a ocenění kvalitní manažerské
práce.
Titulem Manažer roku 2018 byl oceněn prof. Vladimír Mařík z Českého institutu informatiky, robotiky
a kybernetiky CIIRC ČVUT, Manažerkou roku 2018
se stala Tanja Vainio, generální ředitelka společnosti
ABB pro Českou a Slovenskou republiku. „Oba prokázali vynikající manažerské vlastnosti v nejmodernější
oblasti současného podnikání,“ uvedl prof. Zdeněk
Souček, předseda Národní komise, který společně
s premiérem Andrejem Babišem, Ing. Pavlem Kafkou,
prezidentem ČMA, a JUDr. Rostislavem Dvořákem,
předsedou SČMVD, předal oběma vítězům ocenění.
Do Síně slávy MANAŽERA ROKU byl v letošním roce
uveden Václav Matyáš, dlouholetý prezident Svazu
podnikatelů ve stavebnictví.

RNDr. Roman Hrnčíř, CSc.,

předseda Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
Severochema Liberec je významným výrobcem vysoce kvalitních chemických
výrobků. Družstvo patří mezi přední evropské výrobce podpalovačů (PE-PO) a je
největším výrobcem ředidel a technických kapalin v České republice. Mezi zákazníky Severochemy patří jak koneční spotřebitelé, tak profesionální uživatelé
a průmyslové podniky. Díky vlastnímu vývojovému pracovišti a kvalitnímu týmu
spolupracovníků je družstvo schopno neustále držet krok s moderními trendy
v oblasti chemické výroby a souvisejících služeb. Severochema se prosazuje jak na
domácím trhu, tak na trzích zahraničních.

rubrika manažerů družstev

PROFILY OCENĚNÝCH

Ing. Petr Kostohryz,

předseda OTAVA, výrobní družstvo, Písek
OTAVA, výrobní družstvo je organizací s dlouholetou tradicí zabývající se výrobou
zboží a poskytující širokou škálu služeb, jako jsou například navíjení cívek transformátorů, výroba kabelových svazků, výroba bovdenů, montáže, předmontáže
a odporové svařování. Družstvo také provádí kooperační práce, například různé
kompletace pro průmysl či kompletace nábytkového kování a drobné kompletace
plastových výrobků. Rovněž se zabývá textilní výrobou, která zahrnuje hlavně šití
oblečení pro cyklisty a lyžaře. OTAVA patří mezi největší družstva v České republice s vysokým podílem zaměstnanosti zdravotně postižených osob. Ve svých šesti
výrobních střediscích zaměstnává 530 pracovníků, z nichž osoby se zdravotním
postižením tvoří více než 60 procent.

Ing. Pavel Kříž,

předseda Dřevozpracující družstvo, Lukavec
DDL Lukavec je významným zpracovatelem dřeva a výrobcem řeziva a deskových
materiálů na bázi dřeva. Specializuje se na výrobu širokého sortimentu nábytkových dílců z MDF a laminovaných dřevotřískových desek. Družstvo exportuje
téměř 60 procent své produkce do více než 20 zemí. Na hranici Středočeského, Jihočeského kraje a Vysočiny zaměstnává zhruba 600 pracovníků.

Jaroslava Poláková,

předsedkyně KOVO KONICE, výrobní družstvo, Konice
KOVO Konice se zaměřuje především na výrobu ponorných elektromotorů, opravu
oběhových, kalových a ponorných čerpadel, výroby mechanických vah a zámečnické výroby na zakázku. Družstvo je nejen firmou s dlouholetou tradicí od roku
1933, ale především také výrobcem s vysokou kvalitou produkce. Rozhodující část
výroby KOVO dodává na tuzemský trh, ze zahraničních trhů je největším odběratelem Slovensko, dále družstvo exportuje do Rakouska, Maďarska a Chorvatska.

6/2019
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Zdeněk Sobota,

předseda OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň
OBZOR Plzeň byl založen v roce 1965 a v současné době zaměstnává více než 200
pracovníků, z toho přes 50 procent se zdravotním postižením. Vyrábí bovdenová
spojení a jejich komponenty pro širokou škálu zákazníků v automobilovém průmyslu. Družstvu se daří nejen podporovat a zviditelňovat práci zdravotně znevýhodněných osob, ale současně je i dynamicky rozvíjejícím se subjektem co do vnitřní
struktury, tak i z obchodního hlediska, který se dobře prosazuje i na zahraničních
trzích.

Ing. Pavel Tvrzník,

předseda Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov
Granát Turnov je v současnosti největším výrobcem originálních šperků s českými granáty s vysokým podílem exportu na náročné zahraniční trhy. Družstvo
má více než šedesátiletou tradici výroby šperků a udává směr a trendy, jimiž se
celý obor, ale hlavně výroba granátových šperků ubírá. Granát rovněž významně
přispívá k regionální zaměstnanosti a reprezentuje Českou republiku v zahraničí
tradičním a kvalitním českým výrobkem.
Text: Mgr. Rodan Svoboda, Ing. Věra Řeháčková
Foto: Jana Henychová

www.manazerroku.cz

www.cma.cz

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

stvem „B“, které vyrábí domácí potřeby, na výměnné
akci. Nejprve bude družstvo „A“ prodávat své výrobky
v objektu družstva „B“, posléze se role otočí. Účast na
akci může probíhat také jednostranně, mohou se jí tak
účastnit družstva, jež prodej zboží nenabízí, ale nabídku prodeje družstevních výrobků pro své zaměstnance
poptávají, nebo naopak prodej zboží nabízí, ale zároveň
nemají o nabídku výrobků jiného družstva zájem.
Případní zájemci, kteří chtějí prodej svých výrobků jiným družstvům nabídnout nebo chtějí
svým zaměstnancům umožnit jejich zakoupení, se
mohou předběžně přihlásit na e-mailovou adresu:
svoboda@scmvd.cz. SČMVD jako koordinátor kooperační prodejní akce následně zašle přihlášeným
družstvům bližší informace. Na základě shody svaz
jednotlivá výrobní družstva vzájemně propojí.
(-rs-)

www.scmvd.cz
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V dubnu odstartovaly registrace do respektovaných podnikatelských soutěží Vodafone Firma
roku 2019 a Moneta Živnostník roku 2019. Podnikatelé a živnostníci mají skvělou možnost zařadit se
do společnosti takových firem, jako jsou výrobce
vesmírných technologií Frentech Aerospace, světový výrobce nemocničních lůžek Linet, výrobce
antivirů Avast nebo úspěšných živnostníků jako
jsou Rehana Ježková, která šije oblečení na nošení
dětí, nebo Viktor Hrdina se svým houpacím prknem. SČMVD patří mezi dlouholeté odborné podporovatele soutěží.
Už v krajských kolech budou mít podnikatelé
a živnostníci ideální příležitost přilákat regionální
klientelu. Nejlepší z každého kraje postoupí do celorepublikového finále a ještě více podpoří své podnikání výrazným zájmem médií.

robě pro tuzemsko. „V současné době, vzhledem ke
kladným a doporučujícím ohlasům, hledáme cesty ke
zvýšení kapacity výroby a k udržení stávající dobré
kvality,“ uvedla loňská vítězka Kristina Tomandlová.
Jejími zákazníky jsou například hotely Savoy, Bristol,
Kolonáda, Imperial Karlovy Vary, Golf Mariánské
Lázně nebo Grandhotel Pupp.
Mezi firmami na celostátní úrovni vloni uspěla
společnost Retigo, která vyrábí gastronomická zařízení. Hlavním produktem jsou parní konvektomaty.
Firma prodává nejen v tuzemsku, ale hlavně na zahraničních trzích. Téměř 80 procent produkce je exportováno do celého světa, především do Německa,
Francie, Švýcarska, Norska, Polska, Singapuru a Japonska. „V první řadě je důležitý správný výběr lidí,

rubrika manažerů družstev

Firma roku a Živnostník roku 2019

Do podnikatelských soutěží se můžou přihlásit malé
a střední firmy působící v České republice s nejméně
dvouletou účetní historií a s obratem do 1,5 miliardy korun a živnostníci, kteří jsou minimálně jeden
rok vlastníky platného živnostenského listu nebo
jiného oprávnění k podnikání dle právních předpisů.
V uplynulém ročníku se přihlásilo celkem 5 784 podnikatelů a živnostníků.
Krajská kola budou opět neopakovatelným setkáním výjimečných podnikatelů a živnostníků. Proběhnou od 11. září do 19. října. Nejlepší z každého kraje
postoupí do celorepublikového finále, v němž bude
udělena cena Vodafone Firma roku 2019 a Moneta
Živnostník roku 2019. Vítězné firmy a živnostníci ze
všech krajů se budou v listopadu osobně prezentovat
před odbornou porotou. Slavnostní vyhlášení proběhne v prosinci na slavnostním galavečeru v Praze
na Žofíně.
V celostátním kole vloni zvítězila a Živnostníkem
roku se stala Kristina Tomandlová, specializující se
na výrobu originálních pracovních uniforem pro hotely a wellness, které dodává především do Německa,
Rakouska a Švýcarska. Na tuzemském trhu vytváří pro jednotlivé klienty specifické kolekce oděvů.
Vzhledem k dlouhodobé spolupráci se zahraničím
si udržuje neustálý přehled o profesních trendech
v oboru gastronomie, který potom uplatňuje i ve vý-

aby složení firemního týmu bylo kvalitní, a tím jsme
dosáhli i příjemného pracovního prostředí, ve kterém jsou lidé spokojeni,“ uvedl manažer marketingu
Pavel Vokatý. Jako první firma vyrábějící konvektomaty přišla na trh s dotykovým displejem na těchto
strojích.
Zájemci o účast v soutěžích se mohou do 30. června
registrovat
na
internetových
stránkách
www.firmaroku.cz a www.zivnostnikroku.cz. Podnikatelské subjekty mohou být do soutěží také nominovány třeba svými známými, kolegy, zaměstnanci
nebo zákazníky.
Zdroj: Communa
(-rs-)
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Sedm doporučených postupů
americké konzultační firmy
McKinsey & Company pro celoživotní
vzdělávání a zaměstnatelnost
McKinsey & Company je americká konzultační
firma s celosvětovou působností. Patří k nejprestižnějším konzultačním společnostem vůbec a jejími zákazníky je 80 procent největších světových
společností i řada vlád a neziskových organizací.
Pokud jde o celoživotní vzdělávání a zaměstnatelnost, firma McKinsey & Company dala následující
doporučení.

ti let se specializuje na finanční žurnalistiku, a tak se
rozhodne pokračovat v magisterském studiu v oboru
podnikové ekonomiky. S postupem času by mohl pokračovat v růstu tím, že dosáhne vysoké odbornosti
v příbuzných oborech, jakým je např. digitalizace.
Organizace by měly podporovat pracovníky v jejich
rozvoji tím, že jim nabídnou stipendia na výuku a navrhnou odborné kurzy apod.

Na rychle se měnících pracovištích se musí zaměstnanci stále učit, aby zůstali žádaní. Může jim pomoci
sedm postupů v tom, aby dosáhli úspěchu.

ZAMĚŘTE SE NA RŮST

Učení začíná a končí u jednotlivce. Existuje však limit, jak mnoho se člověk může učit? Je inteligence stanovena při narození dítěte, nebo se může rozvinout?
V roce 2008 výzkumníci požádali 10 nejlepších šachistů na světě - lidí, kteří strávili 10 tisíc až 50 tisíc hodin
nad zvládnutím hry, aby podstoupili test IQ. Zjistili, že
tři z deseti měli podprůměrné IQ. Vzhledem k tomu, že
hraní šachů na nejvyšší úrovni ve světě je spojeno s extrémní inteligencí, přemýšleli, jak je tento výsledek
možný. Mnoho studií potvrdilo, že to není inteligence,
která vytváří odborné znalosti, ale úsilí a praxe. Nejúspěšnější lidé věnují záměrně většinu hodin praxi,
řeší úkoly nad rámec své současné úrovně kompetencí
a pohodlí, sledují výsledky a provádějí úpravy. Organizace by měly povzbuzovat zaměstnance k tomu, aby
řešili nové výzvy a učili se novým dovednostem tím,
že jim přidělí nové a odlišné úkoly.

STAŇTE SE ODBORNÍKEM

Pracovníci tradičně na počátku své kariéry disponují rozsáhlými odbornými znalostmi v jedné disciplíně a tyto znalosti v průběhu let doplňují rozvojem
integračních kompetencí na pracovišti. V důsledku
dlouhověkosti tento přístup zastaral. Od roku 1840
se průměrná délka života zvyšuje každý rok o tři
měsíce, což znamená, že lidé zůstávají a budou i nadále zůstávat v pracovním poměru déle. Kvůli tomuto
trendu potřebují hloubku znalostí v různých oblastech, doplněnou cíleným vývojem na pracovišti, aby
zůstali relevantními.
Například, když někdo má magisterský titul v žurnalistice a začíná svou kariéru v redakci, během třice-
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PRUŽNOST A NAPĚTÍ

Mnozí výzkumní pracovníci navrhují, aby učení
probíhalo také v prostředí, kde budou lidé oddáleni
od své „komfortní zóny“. Existuje teorie, že pokud
lidé budou pracovat na úkolech, které nebudou pro ně
zcela pohodlné, mohou rovněž získávat nové znalosti
a rozvíjet a praktikovat nové dovednosti. Sice riziko
a stres mohou být v některých případech stimulující
a vést k vyšší úrovni výkonnosti, je však třeba vzít
v úvahu fakt, že příliš mnoho stresu může způsobit
úzkost a má naopak kontraproduktivní vliv na výkonnost. Proto je důležité správně volit adekvátní
úkoly a tempo. Avšak pokud lidé zůstanou ve své
„komfortní zóně“ a nehledají nové výzvy či nové role,
jejich výkon se může snižovat a dokonce mohou být
časem i nahrazeni. Lidé, kteří celoživotně studují,
se však mohou tomuto úskalí vyhnout. Významnou
roli zde sehrávají organizace: mohou pomoci udržet
zaměstnance na dobré cestě poskytováním vhodných
příležitostí ke vzdělávání.

Každý má svou profesionální značku, ať už je to pečlivě vytvořený obraz toho, kým chce být, nebo prostě
dojem, který dělá na ostatní. Značka komunikuje hodnotu člověka a poskytuje zaměření na osobní vzdělávání a rozvoj. Značka, která definuje nejlepší prvky
osobnosti a odlišuje ji od ostatních, je nezbytná pro
dosažení kariérních cílů a pro prokázání úspěchů jak
potenciálním zaměstnavatelům, tak současným kolegům. Mezi klíčové prvky osobní značky patří autentičnost, jasná hodnota, příběh, odbornost, konzistence,
viditelnost a souvislosti. Osobní značka není statická - měla by se vyvíjet v průběhu kariéry. Vzhledem
k tomu, že většina lidí rozvíjí nové dovednosti a hraje
různé profesní role, značka se změní několikrát.

MĚJTE SVŮJ VLASTNÍ VÝVOJ

Celoživotní zaměstnání dnes již neexistuje, takže
lidé očekávají, že budou pracovat pro mnoho organizací po celou dobu své kariéry, a někdy i pro sebe.
Pro udržení pohybu vpřed v prostředí, které postrádá
kontinuitu, musí lidé mít svůj vlastní vývoj a převzít
zodpovědnost za vzdělávání prostřednictvím následujících aktivit:
– Vytváření a realizace vzdělávacích cílů.
Aby se lidé stali a byli úspěšní, musí se ptát sami sebe:
„Jak mohu zajistit, abych byl na konci roku cennější než
na začátku?“ Jednotlivci mohou vytvářet cíle vzdělávání tím, že hodnotí své současné znalosti a odborné
znalosti a identifikují mezery v kompetencích.
– Měření pokroku.
Lidé by měli pravidelně sledovat a hodnotit svůj
pokrok. Učební texty nebo protokoly, ve kterých mo-

hou lidé sledovat, co se učí a jak se učí, se ukázaly jako
velmi cenné.
– Práce s mentory a hledání zpětné vazby.
Klíčovou složkou profesního rozvoje je zpětná vazba
od supervizorů, vrstevníků, zákazníků a klientů.
– Proveďte osobní investici.
Úroveň vzdělání potřebná pro jednotlivce, kteří si
chtějí udržet tržně relevantní dovednosti, přesahuje
množství formálních a neformálních hodin učení,
které většina organizací nabízí svým zaměstnancům.
Lidé proto potřebují více času a finančních investic
do svého růstu a rozvoje.

DĚLEJTE TO, CO MÁTE RÁDI

Většina lidí tráví spoustu času v práci, předpoklad
je, že budou pracovat 40 až 50 let. Práce má tak obrovský vliv na zdraví a pohodu člověka, takže je nezbytné, aby lidé dělali to, co milují.

rubrika manažerů družstev

VYBUDUJTE SI OSOBNÍ ZNAČKU

ZŮSTAŇTE VITÁLNÍ

Schopnost zůstat vitální je důležitá a může významně přispět k rozvoji člověka. Tento cíl vyžaduje, aby
jednotlivci učinili své zdraví a pohodu prioritou a věnovali pozornost cvičení, výživě, spánku a relaxaci.
Dopad takovéto osobní péče může být dalekosáhlý:
dostatek spánku má také velký dopad na naši schopnost získávat a udržovat znalosti.
Zdroj: McKinsey & Company,
(-vr-)

www.mckinsey.com
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rubrika manažerů družstev

Poslanci schválili spuštění plně
funkční eNeschopenky
Zcela zásadním způsobem se změní vyřizování
pracovní neschopnosti. Poslanci na svém jednání
v pátek 10. května schválili ve 3. čtení pozměňovací návrh sněmovního tisku 204 poslance Romana
Sklenáka. Ten obsahuje úpravy e-Neschopenky dle
dodatečných požadavků lékařů a zaměstnavatelů.
Systém spustí ČSSZ od 1. 1. 2020 v kompletní a plně
funkční podobě, namísto původně plánovaného
spuštění ve dvou etapách. Elektronické zpracování
přinese výrazné zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, lékaři a zaměstnavateli.
„Je velmi důležité, že dnes prošel pozměňovací návrh pana poslance Sklenáka. ENeschopenka by bez
těchto úprav nemohla začít správně fungovat, což
by byl zásadní problém, neboť její zavedení usnadní práci lékařům a ulehčí život zaměstnavatelům.“
Uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana
Maláčová.
MPSV se zaměstnavateli i lékaři intenzivně jednalo
a uspořádalo řadu podrobných diskuzí. Zatímco zaměstnavatelé nejvíce akcentovali požadavek na plně
funkční eNeschopenku optimálně už od 1. července,
zástupci lékařů si přáli pokud možno co nejjednodušší způsob zavedení elektronické neschopenky s do-

statečným časem na přípravu – ideálně tedy v jedné
etapě od 1. ledna 2020.
V návaznosti na četná jednání se nakonec ukázalo,
že nejvhodnějším způsobem zavedení eNeschopenky
je změna v jediném kroku s účinností od 1. ledna 2020.
V rámci tohoto jednoho kroku jsou akceptovány
nejdůležitější požadavky zaměstnavatelů. Zejména
byl zohledněn požadavek na zakotvení tzv. proaktivních notifikací. To znamená, že zaměstnavatelé budou
moci požádat ČSSZ o automatické zasílání oznámení
o vzniku dočasných pracovních neschopností u jednotlivých zaměstnanců.
Současně bude naplněn požadavek organizací zastupujících lékaře na jednoduché autorizované ověření identity ošetřujících lékařů prováděné stejnými
prostředky jako ve zdravotnictví. Po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví byla doplněna právní úprava
o oprávnění orgánů nemocenského pojištění využívat přístupové certifikáty poskytovatelů zdravotních
služeb, které vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zdroj: MPSV
(-jh-)

www.mpsv.cz
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Člen družstva má v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami právo účastnit se na
řízení a rozhodování v družstvu. K využití tohoto
práva dochází především při svolávání, jednání
a rozhodování členské schůze, která je nejvyšším orgánem družstva tvořeným všemi jeho členy. V družstvu musí být na základě zákona zřízeny rovněž další
orgány, jejichž určení ve stanovách je závislé na počtu členů družstva. Členy těchto orgánů volí členská
schůze vždy z členů družstva. S právem člena účastnit se na řízení a rozhodování v družstvu prostřednictvím účasti na členské schůzi proto úzce souvisí
právo člena volit a být volen do orgánů družstva.
Právo volit do orgánů družstva člen uplatňuje při
výkonu svého hlasovacího práva na členské schůzi.
Výkon tohoto hlasovacího práva lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak zákon
o obchodních korporacích anebo jiný právní předpis.
Jakýkoliv zásah do práv člena v tomto směru prostřednictvím stanov družstva anebo usnesení jeho orgánu
je proto vyloučen. Jestliže se jedná o výkon hlasovacího práva při volbě člena orgánu družstva, nemůže člen
ze zákona vykonávat toto právo, jen je-li v prodlení
se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu. Rozhoduje-li naopak členská schůze o odvolání
z funkce člena orgánu družstva, nemůže podle zákona
při přijímání tohoto usnesení vykonávat hlasovací
právo člen, o jehož odvolání z funkce se rozhoduje.
Uplatnění práva člena být volen do orgánů družstva
je podmíněno plněním požadavků a předpokladů ze
strany člena pro výkon funkce v těchto orgánech,
vyplývajících z občanského zákoníku a ze zákona
o obchodních korporacích, popřípadě také ze stanov
družstva. Fyzická osoba, která je členem voleného orgánu družstva musí být především plně svéprávná,
což až na výjimku týkající se nabytí plné svéprávnosti před dosažením zletilosti vyžaduje, aby byla starší
18 let. Pro člena voleného orgánu družstva, který je
právnickou osobou platí, že musí určit fyzickou osobu, která ho bude jako zástupce při výkonu funkce
člena tohoto voleného orgánu zastupovat. Zástupce
právnické osoby musí splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro
samotného člena voleného orgánu. Případnou újmu
způsobenou družstvu při výkonu funkce člena voleného orgánu je tento zástupce povinen nahradit
společně a nerozdílně s právnickou osobou, kterou
zastupuje.

Členem voleného orgánu družstva nemůže být
ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a ani ten, u koho nastala
skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Za bezúhonného se podle živnostenského zákona
nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena
pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento
trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo v souvislosti s předmětem činnosti příslušného
družstva, pokud se na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se prokazuje výpisem

právní okénko

Členství ve voleném orgánu
družstva podle stanov

z evidence Rejstříku trestů. Překážka provozování
živnosti je dána na straně osoby, na jejíž majetek byl
prohlášen konkurs, dále tehdy, pokud neuplynula
doba tří let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí
insolvenčního návrhu proto, že majetek této osoby
jako dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, anebo od právní moci rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení z toho důvodu,
že majetek uvedené osoby je pro uspokojení jejích
věřitelů zcela nepostačující. Dojde-li ke zrušení konkursu z jiného důvodu, překážka provozování živnosti daná prohlášením konkursu dnem nabytí právní
moci rozhodnutí o jeho zrušení odpadne. Překážkou
provozování živnosti je také soudem nebo správním
orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti.
Jde-li o statutární orgán družstva, nemůže být jeho
členem rovněž ten, kdo je rozhodnutím soudu z výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní
korporace vyloučen.
Vzhledem k uvedenému je zřejmé, že samo plnění
podmínek pro členství v družstvu, ani skutečnost,
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že se někdo stal při splnění těchto podmínek členem
družstva, nezakládá jeho právo být volen do orgánů
družstva.
Ze zákona o obchodních korporacích vyplývají také
některá další omezení, týkající se možnosti člena být
volen do orgánů družstva, které zákon označuje výrazem zákaz konkurence.
Zákonem vymezený zákaz konkurence spočívá v tom, že člen představenstva nesmí podnikat
v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch
jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Zmíněný zákaz zahrnuje rovněž to,
že nesmí být také členem statutárního orgánu jiné
právnické osoby se shodným předmětem činnosti
jako má družstvo ani osobou v obdobném postavení,
tedy například likvidátorem, či prokuristou takové
jiné právnické osoby, a to s tou výjimkou, že se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo
družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. Na
uvedený zákaz konkurence navazují ustanovení zákona o neslučitelnosti funkcí, podle nichž nesmí být
člen představenstva současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle
zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo, tedy
například jednat za družstvo jako jeho prokurista.
Zákonem vymezený zákaz konkurence týkající se členů představenstva platí obdobně i pro členy kontrolní
komise. Jestliže je v družstvu statutárním orgánem podle stanov namísto představenstva předseda družstva,
dopadá na něj tento zákaz konkurence stejně.
Člen družstva ucházející se o zvolení do funkce člena
jeho voleného orgánu musí podle zákona o obchodních korporacích členskou schůzi předem informovat,
zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních třech
letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení, nebo bylo proti němu vedeno řízení o jeho vylouče-
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ní z výkonu funkce člena statutárního orgánu anebo
zda u něho není dána jiná překážka výkonu funkce.
Současně s tím musí členskou schůzi informovat o případných okolnostech, které nejsou na straně člena
voleného orgánu družstva vzhledem k zákonem stanovenému zákazu konkurence dovoleny. Stejné povinnosti má i ten, kdo se o zvolení do funkce ve voleném
orgánu uchází při založení družstva, a to ve vztahu
k jeho zakladatelům. Zákon v této souvislosti stanoví,
že pokud byli zakladatelé při založení družstva nebo
členská schůze v okamžiku zvolení člena voleného
orgánu družstva výslovně na některou okolnost, ke
které se vztahuje zákonem stanovený zákaz konkurence upozorněni, má se za to, že zvolený člen činnost,
které se zákaz konkurence týká, zakázanou nemá, a to
s tím, že to neplatí, jestliže některý ze zakladatelů anebo členská schůze do jednoho měsíce ode dne, kdy byla
na uvedenou okolnost upozorněna, vysloví s takovou
činností nesouhlas. Totéž platí, jestliže okolnost, které
se týká zákaz konkurence, vznikne na straně člena
později za trvání funkce ve voleném orgánu družstva
a člen voleného orgánu splní svou povinnost na ni
členskou schůzi písemně upozornit.
Pokud jde o možnost vlastní úpravy ve stanovách
družstva, je třeba zdůraznit, že zde ve vztahu k členům představenstva anebo k předsedovi družstva,
jedná-li se o družstvo v němž je statutárním orgánem,
zákon dovoluje určit jen další případná omezení. Jinak
je tomu u členů kontrolní komise. Stanovy mohou určit, že pro členy kontrolní komise nebo některé z nich
zákonem stanovený zákaz konkurence neplatí, anebo
mohou tento zákaz vymezit jinak. V této souvislosti
lze pro úplnost poukázat, že zákon o obchodních korporacích dává možnost určit v družstvu v uvedeném
směru vedle stanov další omezení jak pro členy jeho
statutárního orgánu, tak i pro členy kontrolní komise, také usnesením členské schůze.
Představenstvo i kontrolní komise jsou orgány,
které musí být zřízeny v každém družstvu, které

Zřídí-li se v družstvu stanovami i jiné orgány, může
být do nich člen družstva volen, plní-li podmínky
pro výkon funkce člena orgánu obchodní korporace
stanovené právními předpisy pro členy orgánů zřizovaných v družstvu na základě zákona, s výjimkou
ustanovení zákona o obchodních korporacích týkajících se zákazu konkurence. Řešení otázek spojených
se zákazem konkurence, stejně tak jako neslučitelnosti více funkcí, je v případě členství v těchto jiných
orgánech družstva výlučně věcí jeho stanov.
Funkční období členů orgánů družstva nesmí být
podle zákona o obchodních korporacích delší než
pět let a musí končit všem členům každého z těchto
orgánu stejně. Vznikne-li tedy v průběhu funkčního
období z důvodu zániku funkce některého z členů orgánu potřeba zvolit na jeho místo nového člena, může
být nový člen zvolen na uvolněné místo jen na dobu
do skončení dosavadního funkčního období členů daného orgánu. Délku funkčního období členů orgánů
družstva ukládá zákon určit ve stanovách.
Představenstvo i kontrolní komise si volí podle zákona ze svých členů zvolených členskou schůzí předsedu, popřípadě jednoho nebo více místopředsedů.
Stanovy mohou určit, že člena představenstva, který
má být jeho předsedou či místopředsedou, stejně tak
jako člena kontrolní komise, který má vykonávat
funkci jejího předsedy nebo místopředsedy volí členská schůze také. Jde-li o volbu členů jiného orgánu
zřízeného v družstvu jen stanovami, popřípadě o volbu do funkce předsedy anebo do jiné obdobné funkce
v takovém orgánu, závisí její způsob jen na stanovách.
Pro případ zániku funkce člena představenstva
nebo člena kontrolní komise v průběhu funkčního
období umožňuje zákon o obchodních korporacích
ve stanovách určit, že pokud počet členů orgánu,
v němž k tomuto zániku funkce došlo, neklesl pod
polovinu, může tento orgán jmenovat na uvolněné

místo náhradního člena, avšak jen na dobu do konání
příští členské schůze, na které musí být uskutečněna
volba. Náhradní člen musí splňovat stejné požadavky
a předpoklady jako člen příslušného voleného orgánu.
Zákon nabízí pro případ zániku funkce v uvedených
orgánech v průběhu funkčního období také další
řešení, spočívající v možnosti určit ve stanovách, že
členská schůze volí náhradníky členů představenstva
a členů kontrolní komise s tím, že v usnesení při jejich
volbě určí pořadí, v jakém nastoupí v těchto orgánech
na uvolněná místa jejich členů. I pro náhradníky platí
ohledně požadavků a předpokladů pro výkon funkce
totéž, co pro členy voleného orgánu.

právní okénko

má 50 a více členů. Neurčují-li stanovy vyšší počet
členů těchto orgánů, má každý z nich ze zákona tři
členy. V družstvu s počtem méně než 50 členů mohou stanovy určit, že statutárním orgánem je místo
představenstva předseda družstva. Funkci předsedy
družstva zde může vykonávat vždy jen jeden z členů
družstva, přičemž působnost statutárního orgánu,
která náleží předsedovi družstva, nelze svěřit jinému orgánu družstva, a to ani pro případ zastupování
předsedy družstva.

Funkce člena voleného orgánu družstva zaniká především uplynutím funkčního období, anebo volbou
nového člena na jeho místo, neurčí-li svým usnesením
členská schůze něco jiného. Člen může být z funkce, do
níž byl zvolen odvolán. K zániku jeho funkce může dojít rovněž odstoupením, avšak s tím, že podle zákona
o obchodních korporacích nesmí z funkce odstoupit
v době, která je pro družstvo nevhodná. Stanovy mohou určit orgán družstva, kterému musí odstupující
člen své oznámení o odstoupení doručit. Není-li stanovami určen jiný orgán, musí být oznámení o odstoupení doručeno tomu orgánu družstva, který člena
do funkce zvolil. Neschválí-li na žádost odstupujícího
člena příslušný orgán družstva jiný okamžik zániku
funkce, končí jeho funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení. Funkce
člena orgánu družstva zaniká také při ztrátě zákonné
způsobilosti být členem tohoto orgánu. Zvláštní úprava platí pro člena družstva, který je právnickou osobou
zvolenou do funkce člena jeho statutárního orgánu
anebo člena kontrolní komise, pokud tato právnická
osoba zanikne s právním nástupcem; členem příslušného orgánu se namísto ní stává v tomto případě ze
zákona její právní nástupce, uplatnění uvedené právní
úpravy nelze stanovami vyloučit.
Práva a povinnosti člena voleného orgánu družstva
spojené s výkonem jeho funkce
včetně odpovědnosti vyplývají
především z právních předpisů.
Odpovědnost člena tohoto orgánu nelze stanovami, smlouvou
ani jiným právním jednáním
omezit.
JUDr. Miroslav Machala

V dalším čísle naleznete

Fair & Bio pražírna oslavila 5. narozeniny
Marketér roku 2018
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z Bruselu

Tvorba budoucnosti vysokoškolského
vzdělávání
názor prezidenta evropské asociace EURASHE
V nadcházejících letech se musí u profesionálního
vysokoškolského vzdělávání vyrovnat rozdíly ve
vzdělávání mezi evropskými regiony, je třeba podpořit místní zaměstnanost a poskytnout studentům
nové dovednosti potřebné na měnícím se trhu práce.
Od roku 2015 je Stéphane Lauwick prezidentem evropské asociace EURASHE*, která zastupuje zájmy
institucí ve vysokoškolském vzdělávání, jako jsou
univerzity aplikovaných věd a univerzitních vysokých škol. Je současně ředitelem Institutu Universitaire de Technologie (IUT) ve francouzském Le Havre.
Na vytváření a zlepšování vazeb mezi profesionálními vysokoškolskými institucemi a regiony je
v programu agendy EURASHE kladen velmi vysoký
důraz. „Uvědomujeme si, že situace odborného vysokoškolského vzdělávání je v jednotlivých zemích
poměrně odlišná, a já bych řekl, že se liší region od
regionu,“ řekl Lauwick.
Nejčastějším problémem je zásadní členění mezi
odborným výcvikem, vysokoškolským vzděláváním
a trhem práce, což je fenomén, který Lauwick nazývá
„nesoulad dovedností“.
Poukázal na to, že potřeby trhu práce nejsou řešeny vzděláváním, které je někdy až příliš teoretické.

Je zde také otázka dobře vyškolených studentů, kteří
nemohou najít zaměstnání v určité lokalitě. „A dobře
vyškolení lidé, kteří nemají práci ve svých regionech,
mají tendenci migrovat,“ dodal. Neuspokojená očekávání situaci často zhoršují, protože někteří vzdělaní
studenti nejsou řádně placeni po svém studiu, nebo
jejich získané dovednosti nejsou uznány místními
společnostmi. Lauwick dodal, že je důležité navázat
dialog s podnikatelským sektorem i místními orgány.
Lauwick se domnívá, že je poměrně snadné jednat
s velkými mezinárodními firmami, neboť ty disponují odbornými školicími centry, ale je obtížnější spojit
se s malými a středními podniky (MSP). A to je velký
problém, protože většina pracovních míst v Evropě je
právě vytvářena malými a středními podniky.
EURASHE zaměřuje své úsilí na nové pracovní dovednosti, což je pojem vyvinutý výzkumníky, kteří
se snaží řešit budoucí výzvy na měnícím se trhu práce. Tyto nové dovednosti však jsou za hranicí inovace,
podnikání nebo digitální gramotnosti.
Hlavní myšlenkou je, že student musí pracovat v situaci, kdy mu nikdo neukáže, co má dělat. Lauwick ve
svém tréninku například praktikuje zásadní změnu
na poslední chvíli, aby zjistil, jak studenti reagují.
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z Bruselu

Cílem je pochopit, zda budou studenti ztraceni, či
se budou ptát na správné otázky i v náhle změněné
situaci.Každý rok přichází s novými definicemi pracovních dovedností a stále zdůrazňuje nutnost intenzivní spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi
a podniky.
„Je to neustálý proces a je to neustálý tok informací
a školení na obou stranách, počínaje samozřejmě požadavkem společností,“ řekl.
Další otázkou, kterou se EURASHE snaží řešit, je,
jak sladit teoretické znalosti a praxi a zajistit, aby
všechny teoretické dovednosti fungovaly. Lauwick
si také všiml, že tradiční univerzity se vždy zajímají
o myšlení a navrhování kurzů, které studenty vybaví
správným myšlením.

BUDOUCNOST VYSOKOŠKOLSKÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ

„Pokud potřebujete konkrétní odpověď na otázku,
jak bude prostředí vysokoškolského vzdělávání vypadat za 10 let, neznám odpověď. A to je část nejistoty,
o které jsem mluvil dříve, “dodává Lauwick.
Ačkoliv tradiční dělení na bakalářské, magisterské
a doktorantské studijní programy bude stále existovat, uvedl, že budou doprovázeny i menšími kurzy, do
kterých bude zapojena širší veřejnost. "Budeme mít
dobré studenty, ale také studenty, kteří nejsou tak
dobří, také mnohem různorodější veřejnost a současně budeme muset reagovat na výzvy rekvalifikace
a zvyšování kvalifikace," řekl.

* EURASHE je evropská asociace vysokých škol
a jiných institucí terciárního vzdělávání, které nabízejí profesně zaměřené studijní programy a které
se podílejí na aplikovaném a profesně zaměřeném
výzkumu v rámci Boloňských studijních cyklů.
EURASHE bylo založeno v roce 1990 ve městě Patras (Řecko). Sekretariát EURASHE sídlí v Bruselu
(Belgie).
Zejména otázky celoživotního učení a učení na pracovišti vyžadují určité úsilí, neboť proces harmonizace vzdělávání na úrovni EU, tzv. Boloňský proces, je
podle Lauwicka v současnosti převážně zaměřen na
mladé studenty.
Nedostatek učňovských programů v každé části Evropy, který je nezbytným předpokladem odborného
vysokoškolského vzdělávání, by však měl být v rámci
Boloňského procesu přezkoumán.
Na otázku o programech financovaných EU, jako
je Horizon Europe a Erasmus +, uvedl, že očekává, že
budou podporovat jak excelenci, tak to, co má dobré
výsledky.
Jedním ze zájmů EURASHE je také sdílení osvědčených postupů a určení oblastí excelence. „Samozřejmě, že během dvou let nebudeme měnit několik
století zažitý systém vysokoškolského vzdělávání.
Potřebujeme spoustu práce a času, “uzavřel Lauwick.
Zdroj: www.euractiv.com
(-vr-)

www.euractiv.com

Bezpečnostní unie: Evropská komise
vítá konečné přijetí nového Evropského
informačního systému rejstříků trestů
o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí
• Rada dala zelenou tzv. ECRISu – Evropské databázi
rejstříku trestů o odsouzených občanech třetích
zemí v EU,
• ECRIS umožní policii a justici rychleji identifikovat osoby, které byly v minulosti odsouzeny v jiném členském státě,
• zrychlí výměnu těchto informací mezi členskými
státy,
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• systém bude obsahovat pouze informace o totožnosti včetně otisků prstů, případně zobrazení obličeje,
• bude možné ho využívat i pro jiné účely – např. pro
prokázání bezúhonnosti pro práci s dětmi apod.,
• spravovat ho bude agentura eu-LISA,
•
nová pravidla vstoupí v platnost po zveřejnění
v Úředním věstníku v nadcházejících týdnech.

Tento centrální systém se snaží zlepšit výměnu
informací z rejstříků trestů o odsouzených osobách,
které nemají občanství EU nebo jsou bez státní příslušnosti, a to prostřednictvím stávajícího Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS).
Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost
žen a mužů Věra Jourová prohlásila: „Díky novému
systému donucovací orgány rychleji a snáze identifikují státní příslušníky třetích zemí,
kteří byli dříve odsouzeni v EU, pomocí
jednoduchého vyhledávání v systému
ECRIS. Zlepší to policejní a justiční
spolupráci v zájmu lepšího boje proti
trestné činnosti a terorismu v celé EU.
Evropa se díky tomu stane bezpečnějším místem pro všechny své občany.“

rovněž umožnily nahlížet do databáze ECRIS-TCN,
když je zažadáno o cestovní povolení pro vstup do EU
(prostřednictvím systému ETIAS), když jsou posuzovány žádosti o vízum (prostřednictvím Vízového informačního systému ) nebo při prošetřování zneužití
totožnosti.

z Bruselu

Rada s konečnou platností udělila zelenou návrhu
Komise na vytvoření Evropského informačního systému rejstříků trestů o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí.

V těchto případech by byly dostupné pouze informace o osobách odsouzených za závažnou trestnou
činnost nebo terorismus.
Systém ECRIS je v současné době využíván přibližně třímilionkrát za rok k výměně informací o předchozích odsouzeních za trestné činy. Zhruba ve 30

HLAVNÍ RYSY SYSTÉMU
ECRIS–TCN

Databáze bude k dispozici online a orgány budou moci snadno vyhledávat
mechanismem nalezení výskytu shody/bez výskytu shody: výskyt označí
členské státy, ze kterých lze získat úplné informace z rejstříku trestů o konkrétní osobě.
Systém bude obsahovat pouze informace o totožnosti, včetně otisků prstů
a případně zobrazení obličeje.
Systém bude spravovat agentura eu-LISA, což je
agentura EU odpovědná za řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti
a práva.
Kromě používání systému pro účely trestního řízení jej lze použít i pro jiné legitimní účely, například
při prokazování bezúhonosti pro práci s dětmi nebo
při žádostech o povolení třeba pro manipulaci se
zbraněmi.

procentech případů, kdy jsou požadovány informace
z rejstříku trestů, je odpověď kladná, tzn. jsou poskytnuty aktuální informace z rejstříku trestů. Je
tomu tak především pro účely trestního řízení. Tyto
informace lze však použít pro jiné legitimní účely,
například při žádostech o vydání zbrojního průkazu
nebo prokazování bezúhonosti pro práci s dětmi.

Nová pravidla již schválil Evropský parlament,
vstoupí tedy ve všech členských státech v platnost po
jejich zveřejnění v Úředním věstníku v nadcházejících týdnech.

Zlepšení systému ECRIS, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, je součástí Evropského programu
pro bezpečnost. Systém ECRIS-TCN tvoří rovněž součást nového přístupu stanoveného Evropskou komisí
ke správě údajů pro hranice a bezpečnost, podle nějž
se všechny centralizované informační systémy EU
pro bezpečnost, správu hranic a řízení migrace mají
stát interoperabilními, a to při plném respektování
základních práv.

Další právní předpisy navrhované Komisí jsou rovněž v procesu dohadování. Tyto právní předpisy by

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
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zajímavost

Školení pracovníků nebo teambuilding?
Aneb všechno už tu někdy bylo...
Pamětníci možná rádi zavzpomínají a těm
mladším aspoň přiblížíme tehdejší atmosféru.
Myslíte si, že dnešní, zvláště ve velkých či zahraničních firmách oblíbené teambuildingy,
jsou nový současný objev, jak utužovat kolektiv? Asi jen ten název je pro nás dříve narozené
nezvyklý, ale prakticky jsme si takové firemní
akce rádi užívali i v dřívějších dobách „reálného socialismu“. Družstva i tehdy žila nejen
pracovním úsilím, jak splnit a předehnat plán,
ale zvláště v té době bylo třeba uniknout z neustálého řízení a organizování času každého
jednotlivce. Nejlépe někam ven, do přírody, nejčastěji
do vlastních rekreačních středisek či podobných zařízení spřátelených firem, kde se mohlo přespat. Protože
aby akce mohla splnit očekávání kolektivu, muselo být
setkání vícedenní.
Samozřejmě se v té době musely splnit určité podmínky, aby bylo možno takovou akci vykázat jako
vzdělávací, nejlépe jako politické školení. Povinně
jsme si tedy vyslechli v lepším případě odbornou
přípravu, bezpečnostní školení, ale častěji přetrpěli
přednášku rozebírající vnitropolitickou nebo mezinárodní situaci z hlediska řídící úlohy strany. Kapitolou samou pro sebe byla úroveň přednášejících. Ale to
mnohdy bylo předmětem utajeného veselí, kdy jsme
sledovali, jak tito „odborníci“ neumí vyslovit některé
cizí slovo nebo jsme si dělali čárky, kolikrát zaznělo
opakovaně určité, přednášejícím oblíbené slovo. Asi
to sami znáte, čím se zabýváte, když posloucháte
něco, co je v podstatě bez obsahu.
Po splnění povinné části nastalo sbližování kolektivu, ať už nějakou sportovní aktivitou nebo
posezením u táboráku při opékání pravých špekáčků a nesměla chybět ani nějaká ta slivovička nebo
„Svíčka či Ostravský kahan“, což jak pamětníci jistě
ví, bylo tehdejší nejrozšířenější dostupné víno. Pokud
se v tomtéž rekreačním zařízení nacházel současně
kolektiv pracovníků jiné firmy, nastala „družba“.
Ideálně, pokud se setkal kolektiv převážně ženský
s mužským osazenstvem, byl důvod k zorganizování
tanečního večera. Obešli jsme se bez atrakcí a uměleckých představení anebo jsme si je vytvořili vlastními silami. Druhý den se po pozdní snídani buď ještě
školilo, nebo nastala příprava na odjezd. Někdy se to
zvládlo vlastními vozy obětavých zaměstnanců nebo
při vícečlenném osazenstvu objednaným autobusem.
Můžeme si připomenout i konkrétní navštívená
místa, kde se naše družstvo Důbrava z Valašských
Klobouk účastnilo podobných akcí.

Především to bylo vlastní rekreační zařízení našeho
družstva na Zelené Vodě u Nového Mesta nad Váhom.
Dnes bychom řekli, že jsme jezdili do zahraničí. Tehdy
to bylo poměrně nedaleké, příjemné místo, kde se zaměstnanci sice docela nadělali při úklidu na přípravu
sezony nebo se školili, ale zároveň se opravdu utužoval
kolektiv a uzavřelo se nejedno opravdové přátelství.
Byly to sice jen jednoduše vybavené stavební buňky, ale
umožňovaly našim pracovníkům a jejich rodinám prožít v létě příjemnou rekreaci u vody za přijatelnou cenu.
Dalším místem, kde se odehrávaly takové akce, byly
Kopánky - rekreační středisko, které naleznete v pohoří Bílé Karpaty CHKO, v nadmořské výšce 650 metrů, na
kopci zvaném Mikulčin Vrch. Bývalí kolegové možná
najdou v paměti nezapomenutelnou přednášku bývalého předsedy, která se odehrála ve vypuštěném bazénu,
abychom si mohli užít venku krásného počasí a nemuseli se školit v místnosti. Také zážitek se zavařeným
kouřícím vozidlem při návratu jistě utkvěl v paměti
zúčastněných. To víte, ty naše kopečky daly zabrat.
Nejbližším vhodným zařízením pro naše družstvo
bylo rekreační středisko Královec, které se nachází v překrásném horském prostředí Bílých Karpat
v nadmořské výšce asi 638 metrů přímo u Valašských
Klobouk. Stále je vybaveno hlavní budovou a obytnými chatkami, kde jsme bývali ubytováni.
Naši senioři by si jistě vzpomněli i na další místa,
která naše družstvo navštívilo. A to jsme nezmínili řadu zájezdů po celé republice i mimo ni, které
organizovala naše komise péče o členy. Ale to už je
jiná kapitola na vzpomínání. Jsme rádi, že máme na
co vzpomínat a že jsou to většinou zážitky zajímavé
a příjemné, i když doba tehdy taková nebyla. Vždy záleželo a záleží na lidech, jak se k sobě dovedou chovat
a vzájemně si pomáhat.
Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková
VD Důbrava Valašské Klobouky

www.dubrava.cz
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Renault MEGANE Grandtour

Nová generace motorů TCe GPF
Splátka operativního leasingu od 5 200 Kč bez DPH
Nájezd omezen na 20 000 km/rok v délce nájmu 48 měsíců, bez služeb, poskytovatel ALD Automotive s.r.o. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou
k uzavření kupní smlouvy. Více u prodejců Renault. Renault MEGANE Grandtour: kombinovaná spotřeba 4,5–7,5 (l/100 km), emise CO2 124–134 (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

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

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

SOUPRAVA NOŽŮ NA ZELENINU VARIANT (2823)
Praktická souprava složená z nožů řady Optima line je určena především všem,
kteří častěji zpracovávají zeleninu. Osvědčené nože a škrabka na brambory jsou
z nerezové oceli a v kuchyni najdou velmi široké uplatnění.

RYBÁŘSKÝ NŮŽ (8187)
Tento nůž je praktickým pomocníkem každého rybáře i všech aktivních lidí pohybujících se pravidelně v přírodě. Oboustranné ostří tohoto nože je vyrobeno z kvalitní nerezové oceli a ergonomicky tvarovaná rukojeť
je z odolného, výrazně žlutého plastu. Vlnité ostří je určeno ke škrábání šupin a hladké ostří k porcování ryb.
Využití tohoto nože je ale mnohem širší, protože se stejně dobře hodí k přípravě svačiny pod širým nebem,
krájení chleba, uzenin a zeleniny. Dodává se včetně koženého pouzdra.

KAPESNÍ NŮŽ EKO (3411)
Skládací nůž kompaktních rozměrů s širokými možnostmi využití. Ideální při houbaření, turistice i většině dalších aktivit pod
širým nebem. Čepel je z kvalitní nerezové
oceli a díky dřevěné střence s otvorem lze
nůž nosit i zavěšený na krku.

NŮŽKY PRO DOMÁCNOST 16 CM
(4161)
Univerzální nůžky jsou nepostradatelným pomocníkem
v každé domácnosti. Jsou vyrobeny z kvalitní nerezové
oceli a mají ergonomicky tvarovaná očka z plastu, takže
se dobře drží a ani při stříhání silnějších materiálů netlačí do prstů.

Vášeň pro růžové

Ovocný ráj
Sklenici přibližně do
půlky zaplníme ledem
z jemně perlivé vody,
na něj na kousky nakrájený meloun, jahody,
borůvky a zalijeme
vínem. Vše zakápneme
třešňovým sirupem.
Ingredience: polosuché
moravské Zweigeltrebe
rosé, jahody, borůvky,
meloun, led z jemně
perlivé vody,
třešňový
sirup.

www.templarske-sklepy.cz

www.druchema.cz
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