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28. Valné shromáždění SČMVD
– předsedou svazu byl potřetí zvolen
JUDr. Rostislav Dvořák
Ve dnech 16.–17. června se ve sportovním areálu ve středočeském Nymburku uskutečnilo v pořadí 28. Valné shromáždění Svazu českých a moravských výrobních družstev.
V rámci letošního valného shromáždění zvolili přítomní delegáti členských výrobních družstev předsedu, členy představenstva a kontrolní komise svazu pro funkční
období 2019–2023. Předsedou SČMVD byl zvolen JUDr. Rostislav Dvořák, který tak
v čele svazu zahajuje již své třetí funkční období.
Předseda SČMVD JUDr. Dvořák je v současnosti
rovněž předsedou představenstva Družstevní Asociace ČR, viceprezidentem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, místopředsedou
dozorčí rady Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG, místopředsedou Výboru pro malé a střední podniky a výrobní družstva Rady vlády pro konkurenceschopnost
a hospodářský růst, členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj, místopředsedou Rady hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina, členem představenstva
Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, členem
představenstva Okresní hospodářské komory Jihlava
a členem Správní rady Vysoké školy polytechnické
Jihlava. České družstevnictví zastupuje v představenstvu mezinárodní organizace Družstva Evropa,
v představenstvu Evropské konfederace výrobních
a sociálních družstev CECOP a je rovněž členem výkonného výboru Mezinárodní organizace průmyslových a řemeslných výrobních družstev CICOPA. Před
svým zvolením do funkce předsedy SČMVD v roce
2011 byl dlouholetým předsedou oděvního družstva
Vývoj Třešť, které patřilo a patří mezi nejúspěšnější
výrobní družstva v České republice.
Předseda SČMVD nám k volbám do orgánů svazu
bezprostředně po jednání valného shromáždění řekl:
„Potěšilo mě, že z počtu 4.821 hlasů, kterými disponovali delegáti našich členských družstev z celé České
republiky, mne podpořili 4.661 hlasy. Je to velmi silný
mandát, který vnímám jako závazek a odpovědnost,
a chci všechny naše členy a zaměstnance ujistit, že
jejich důvěru nezklamu. Jsem si jist, že stejný závazek
mohou naši členové očekávat od zástupců nově zvoleného představenstva a kontrolní komise.“
Do představenstva SČMVD byli dále zvoleni Ing.
Martin Beran (Dřevotvar Jablonné nad Orlicí), Ing.
Zdeněk Blažek (Dřevojas Svitavy), Ing. Miloslav Čermák (Sněžka Náchod), Ing. Leo Doseděl (Moděva Konice), Ing. Ladislav Folk (Plzeňské dílo Plzeň), Ing. Josef
Hančl (Inva Litoměřice), Radek Chládek (Vývoj Třešť),
Ing. Miloslav Janíček (Brněnská Drutěva Brno), Jana

Malá (Moravská ústředna Brno), Ing. Pavel Pastorek
(Templářské sklepy Čejkovice), Jaroslava Poláková
(Kovo Konice), Jaroslav Procházka (Orlík-Kompresory Česká Třebová), Zdeněk Sobota (Obzor Plzeň)
a Ing. Václav Valter (Kovodružstvo Strážov).
Nové představenstvo SČMVD, jež má 15 členů, si
následně zvolilo své místopředsedy. Prvním místopředsedou byl zvolen Ing. Leo Doseděl, předseda VD
Moděva Konice, místopředsedou pro řešení problematiky družstev sídlících na území Čech Ing. Martin
Beran, předseda VD Dřevotvar Jablonné nad Orlicí,
a místopředsedkyní pro řešení problematiky družstev sídlících na území Moravy Jana Malá, předsedkyně VD Moravská ústředna Brno.
Předsedou Kontrolní komise SČMVD byl zvolen
Zdeněk Korbel (Tvar Pardubice), místopředsedkyní
Ing. Jana Vlková (Autodružstvo Podbabská). Do kontrolní komise byli dále zvoleni Ing. Jiří Adam (Lidová tvorba Uherský Brod), Ing. Emil Beber (Kovobel
Domažlice), Milan Hanus (Otava Písek), Aleš Müller
(Oděva Jindřichův Hradec), Ing. Marek Pater (Zlatník
Ostrava), Ing. René Skrášek (Kovoplast Hluk), Ing. Jarmila Špryňarová (Drupol Praha), Ing. Pavel Tvrzník
(Granát Turnov) a Milan Zanina (Dipro Proseč).
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Výrobní družstvo roku
Obdobně jako v uplynulých letech předcházelo
samotnému jednání valného shromáždění slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Výrobní družstvo roku. V 8. ročníku soutěže obsadilo za rok 2018
první místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky Dřevozpracující družstvo
Lukavec, v kategorii družstev zaměstnávajících
osoby se zdravotním postižením se na první pozici
umístilo výrobní družstvo Otava Písek.
Soutěž Výrobní družstvo roku je vyhlašována Svazem českých a moravských výrobních družstev od
roku 2012. Jejím cílem je vyhledávat výrobní družstva
s dobrými ekonomickými výsledky a ocenit jejich
V kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými
výsledky se za rok 2018 umístila VD:
1. místo – Dřevozpracující družstvo Lukavec
2. místo – Kovobel Domažlice
3. místo – Oděva Třebíč

přínos k rozvoji českého výrobního družstevnictví.
Současně má soutěž za cíl podpořit aktivitu a motivovat výrobní družstva v oblastech výroby, obchodu
a poskytování služeb a přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
Výrobní družstva jsou v soutěži rozdělena do dvou
kategorií: družstva s nejlepšími ekonomickými výsledky a družstva zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Hodnotícími kritérii, podle nichž
bylo určeno pořadí družstev v obou vyhlašovaných
kategoriích, byly stěžejní ekonomické ukazatele
k 31. prosinci 2018.

V kategorii družstev zaměstnávajících osoby se
zdravotním postižením se za rok 2018 umístila VD:
1. místo – Otava Písek
2. místo – Služba České Budějovice
3. místo – Integra Zlín

Ocenění předal zástupcům družstev, která byla vyhlášena na prvních třech místech v obou kategoriích, před
zahájením jednání valného shromáždění JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD.
Text: Mgr. Rodan Svoboda, Jana Henychová
Foto: Jana Henychová
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Zpráva představenstva SČMVD
o činnosti a hospodaření SČMVD
přednesená místopředsedou představenstva
Ing. Leo Dosedělem na 28. Valném shromáždění SČMVD
17. června 2019 v Nymburku
(redakčně kráceno)

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych Vás jménem představenstva přivítal na 28. Valném shromáždění Svazu českých a moravských výrobních družstev.
Společně s pozvánkou na dnešní jednání jste obdrželi druhou část zprávy představenstva o činnosti
a hospodaření svazu. První část zprávy byla projednána na regionálních poradách, které proběhly
v dubnu tohoto roku. Zápis z jejich průběhu jsme zařadili do druhé části písemných podkladů pro účastníky dnešního jednání. K některým otázkám se chci
vyjádřit v rámci tohoto projevu. Úvodem mi dovolte
stručnou rekapitulaci stěžejních témat, jimiž se vedle
běžné agendy zabývalo v uplynulém období představenstvo a jednotlivé odbory našeho svazu.
Pozornost představenstva byla jako v předchozích
letech soustředěna do tří základních oblastí:
– rozvoj služeb poskytovaných členským družstvům,
jejich zlepšování a rozšiřování,
– hospodaření s majetkem svazu,
– jednání se státní správou a samosprávou ve věci
oprávněných požadavků členských družstev.
Při zabezpečování, případně rozšiřování služeb se
snažíme v maximální míře reagovat na vaše potřeby.
Touto zásadou se představenstvo řídilo při schvalování plánu školicích aktivit, plánu účasti na výstavách
a veletrzích, aktivit v oblasti propagace, zprostředkování informací o obchodních příležitostech či
poskytování úvěrů z prostředků FDÚ. Výčet služeb,
které je představenstvo připraveno i v budoucím období rozvíjet, je obsažen v písemné zprávě, která byla
projednána na regionálních poradách. Soustředím se
tedy především na informaci o aktuálním vývoji.
Jednou ze stěžejních oblastí, které se představenstvo průběžně věnuje, je společný nákup vybraných
služeb a komodit. V posledním roce jste jistě zaznamenali, že cenový vývoj elektřiny a plynu, které patří

Ing. Leo Doseděl

k základním komoditám ve většině oborů, se stává
stále hůře předvídatelným. I v rámci společného nákupu na současný cenový vývoj reagujeme. Průběžně
provádíme průzkum cen u alternativních dodavatelů.
– Jednoznačně pozitivní situace, potvrzená i rostoucím počtem zapojených družstev, je v zajišťování služeb telefonních operátorů či v oblasti zvýhodněného
nákupu pohonných hmot. Ceny a podmínky, které se
zde svazu podařilo vyjednat, představují oproti nákupům, které nejsou podpořeny dostatečným počtem
zapojených subjektů, vysoký nadstandard.
– Do operativního leasingu aut se prozatím zapojila
část členských družstev. Věřím, že k rozšíření informací o možnostech operativního leasingu a získání
odpovědí na vaše konkrétní dotazy přispěla i prezentace této služby v rámci doprovodného programu
dnešního valného shromáždění.
– Pro členská družstva, která projevila zájem
o zhodnocování finančních prostředků nižších částek, byla v závěru loňského roku realizována další
etapa společného nákupu směnky J&T.
– Řadu zvýhodnění, z nichž mohou členská družstva výrazně profitovat, se podařilo dohodnout s pojišťovnou Kooperativa.
Jsme si vědomi, že zavedením nových produktů
úloha svazu nekončí. Proto vítáme vaše připomínky
a náměty, které odrážejí zkušenosti z praxe a v rámci
jednání s poskytovateli nám umožňují účinně kontrolovat dodržování smluvních podmínek a prosazovat jejich případné úpravy.
Jedním z klíčových poslání svazu je prosazování
společných zájmů členských družstev. Průběh jednání s orgány státu i v uplynulém roce potvrdil, že plnění
tohoto zadání není jednoduché. S tím, co se v současných podmínkách podařilo realizovat nebo alespoň
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nakročit k realizaci, jste byli seznámeni v písemných
materiálech. Doplňující informaci o aktuálním vývoji uvedu v části věnované činnosti jednotlivých odborů svazu. Na tomto místě chci připomenout, že naše
snaha o prosazení podpory malého a středního podnikání, kterou jsme ve spolupráci s dalšími podnikatelskými svazy prosazovali na jednáních tripartity,
prostřednictvím Výboru pro MSP a výrobní družstva
Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský
růst (kde je svaz zastoupen 5 členy) i prostřednictvím
řady dalších platforem, v současné době zaznamenala významný posun, neboť její stěžení body jsou
obsaženy ve Strategii pro hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost 2019 - 2030 přijaté vládou. Vítáme
průnik tohoto materiálu s tématy definovanými
svazem, položení důrazu na podporu progresivních
technologií v rámci zavádění vlastního produktu,
následné přijetí programu TREND, do něhož byly pro
tyto účely prozatím alokovány 2 mld. Kč. Vytváří to
reálný předpoklad, že přijatý program se v dohledné
době začne projevovat v praxi. Toto přesvědčení se
opírá i o skutečnost, že ho vládě předložil současný
ministr průmyslu a obchodu Doc. Ing. Karel Havlíček,
Ph.D., MBA., který zná potřeby MSP a z našich setkání
po jeho jmenování do funkce vyplývá, že je připraven
našim potřebám naslouchat.

Jedním z klíčových témat, jemuž v součinnosti
s dalšími podnikatelskými svazy věnujeme pozornost (v rámci jednání tripartity, při jednáních s členy
vlády, členy Parlamentu a při řadě dalších příležitostí) jsou dopady zvyšování minimální mzdy a dalších
mandatorních výdajů prosazovaných částí politického spektra a odbory, které v současných podmínkách
již většinově připouštěného zpomalování ekonomického růstu naráží na hranice možností státního
rozpočtu. V názoru, že není možno zavazovat stát
k výdajům bez identifikace zdrojů pro jejich krytí, se
sice shodujeme s ministryní financí, která je zodpovědná za státní pokladnu, nicméně tlaky ministryně
práce a sociálních věcí podporované odbory dodržování této zásady ohrožují. Je přitom paradoxem,
že skutečné priority, jako je výplata podpor zaměstnavatelům OZP, se zatím nedočkaly systémového,
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dlouhodobého a kultivovaného řešení. Podrobněji
se k této problematice vyjádřím v oddílu věnovaném
odboru zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Na tomto místě chci připomenout, že se v představenstvu těmto otázkám věnujeme.
Jak jsem zmínil, předpokladem rozvoje služeb, které
svaz poskytuje svým členům, a předpokladem tvorby prostředků, které jsou ve formě podílů na
zisku rozdělovány mezi členská družstva, je
ziskové hospodaření. V roce 2018 jsme opět
dosáhli velmi dobrých výsledků hospodaření.
Dámy a pánové, základním předpokladem
toho, aby činnost představenstva odrážela
zájmy členské základny, je vzájemná komunikace. Mimo regionálních porad a celorepublikových setkání, tedy valného shromáždění
a podzimní celorepublikové porady, klademe
důraz na možnost navštívit členská družstva
a na místě jejich působení se seznámit s jejich
praktickými potřebami. Návštěvy členských
družstev chápeme nejen jako posílení možnosti reagovat na vaše potřeby, ale i jako příležitost
přispět v rámci možností svazu k řešení zcela konkrétních problémů.
Úlohou svazu, jejíž význam v dnešním mediálním
světě nelze podceňovat, je prezentace výsledků členských družstev. I v uplynulém roce se představenstvo
věnovalo nominacím do podnikatelských soutěží.
Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem,
kteří prostřednictvím výsledků svojí práce přispěli
k dobrému jménu výrobního družstevnictví. Jmenovitě některé zmíním ještě v části věnované odboru
poradenských služeb, který návrhy nominací zpracovává. Seznámit se s jejich prací můžete i v časopisu Výrobní družstevnictví, jehož prostřednictvím
přibližujeme vám i širší odborné veřejnosti aktuální
dění v členských družstvech.

Prostřednictvím dalších svazových médií, jako je
Informační přehled, Extranet či Spektrum informací, vám jednotlivé odbory svazu průběžně poskytují
služby a informace, na které bych rád navázal v další
části této zprávy věnované činnosti jednotlivých odborů svazu.
Odbor legislativně-právní se v rámci své činnosti
v období od 27. Valného shromáždění nadále věnuje
jak řešení právní problematiky svazu a jeho členských
družstev, tak oblasti vnitřní i vnější legislativy. Jeho
činnost je pravidelně realizována nejenom právníky
v sídle svazu v Praze, ale také na pracovišti v Brně.
Podrobnější popis činnosti odboru legislativně-právního je součástí první části písemných materiálů pro
dnešní jednání valného shromáždění.
V návaznosti na informace uvedené v první části
písemných materiálů pro dnešní jednání lze uvést, že
v oblasti právní problematiky svazu se legislativně-právní odbor zabýval zejména poradenstvím pro
členská družstva a záležitostmi majetkoprávními,
tedy řešením smluvních vztahů svazu.
Odbor legislativně-právní se kontinuálně zabývá
také zastupováním svazu v soudních sporech (včetně vymáhání pohledávek a s tím související agendou
spojenou s výkonem rozhodnutí soudů).
Součástí činnosti odboru je rovněž správní agenda,
v rámci které je průběžně zajišťován kontakt se státními orgány a orgány místní samosprávy. V případě
potřeby poskytuje odbor právní informace a stanoviska ostatním útvarům svazu, a to v souvislosti
s problematikou vyplývající z jejich činnosti.
V oblasti poradenství členským družstvům v rámci činnosti odboru legislativně-právního spočívají
práce zejména v konzultacích k aktuálním záležitostem členských družstev. Konkrétně jde o úpra-

aktualita

vy stanov družstva v souvislosti s vývojem situace
v družstvech z hlediska jejich zvažovaných změn,
posuzování obsahu stanov družstva a dalších vnitřních předpisů z hlediska jejich výkladu a konzultace
ve věci konkrétních smluv uzavíraných členskými
družstvy s jejich partnery. V souvislosti s poradenskou činností odbor legislativně-právní zorganizoval a lektorsky zajistil na pracovišti v Brně v dubnu
2019 seminář k praktickému uplatňování DPH a dále
konzultační setkání k metodice uzavírání smluv
v obchodních vztazích družstva. V květnu 2019 zorganizoval seminář k nemocenskému a důchodovému pojištění.
Další oblastí činnosti odboru legislativně-právního je oblast legislativy, a to jak legislativy vnitřní,
tak i legislativy vnější. V oblasti vnější legislativy je
činnost odboru zaměřena zejména na posuzování
návrhů právních předpisů s dopadem na výrobní
družstevnictví. Také v této oblasti odbor spolupracuje s dalšími útvary svazu podle jejich odborného
zaměření. Zvláštní pozornost je v současné době
věnována projednávané novelizaci zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku. V případě
těchto návrhů nasvědčuje dosavadní vývoj tomu, že
z návrhu novelizace zákona o obchodních korporacích (což je v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
tisk č. 207) bude ve vztahu k právní úpravě družstva
vyjmuta většina novelizačních bodů, které nesouvisí
s potřebnou úpravou z hlediska legislativní techniky.
Současně však by (zatím blíže nespecifikovaná) část
těchto změn měla být promítnuta jako doprovodná
novela do návrhu novelizace občanského zákoníku
(což je v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR tisk č.
411). Další vývoj v této věci bude odbor legislativněprávní průběžně sledovat s cílem zabránit změnám,
které by měly nepříznivý dopad na členská družstva
svazu. V záležitostech vnější legislativy je vhodné
zdůraznit, že i nadále je využívána spolupráce s dalšími družstevními svazy, Družstevní Asociací ČR, se
Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.
V nejbližší době bude pozornost odboru legislativně-právního věnována dalšímu vývoji legislativního
procesu, zejména ve vztahu k uvažovanému návrhu
novelizace zákona o obchodních korporacích. Očekávat lze také pokračující zájem o poradenskou činnost, zejména ve vazbě na aplikaci právních předpisů
soukromého práva v praxi jednotlivých členských
družstev.
Odbor rozpočtu a správy majetku zajišťuje především správu, opravy a údržbu nemovitého majetku,
jeho pronájem, dále ekonomické a účetní činnosti
a technickou správu a údržbu informačních technologií SČMVD.
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Definitivní výsledky včetně výroku auditora vám
byly zaslány ve druhé části podkladových materiálů.
Ve schváleném plánu oprav a investic pro letošní
rok jsou zahrnuty nezbytné akce, a to jak na snížení
energetické náročnosti budov, tak na zlepšení a udržení jejich technického stavu tak, aby je bylo možné
nadále plně využívat a účelně pronajímat.
Odbor rozpočtu a správy majetku zajišťuje také technickou správu, údržbu, podporu a rozvoj informačních
technologií v rámci SČMVD, zajišťuje technický rozvoj
audio-vizuálních technologií v jednacích místnostech
v budově svazu a jejich pronájem za úplatu a s tím spojenou podporu. Dále zajišťuje nájemcům kancelářských
prostor základní ICT služby, tedy především zajištění
připojení k veřejné telefonní síti a připojení k internetu a s tím související základní odbornou pomoc.
V únoru 2019 byla dodatkem na další dva roky
prodloužena rámcová smlouva s telekomunikačním
operátorem T-Mobile, jehož služby hodnotí všichni
zúčastnění jako bezproblémové.
Odbor rozpočtu a správy majetku útvarům svazu
poskytuje technickou součinnost a je technicky nápomocen při pořádání některých akcí mimo svaz,
tedy především poskytnutím audiovizuální techniky
pro menší až střední akce, čímž jsou šetřeny náklady
eventuálních pronájmů techniky od externích profesionálních firem.

8

Ze strany členských družstev se zájem o dotace
přesouvá z původně nejžádanějšího programu na
pořízení nových technologií, případně na úpravy
nemovitosti na program Úspory energie. Některá
družstva využívají program Marketing a nově také
Inovační vouchery.
Vzhledem k blížícímu se konci dotačního období
stále doporučujeme možnost čerpání dotace v programu Úspory energie.
Tento program je jedním z mála programů, které
mohou družstvům přinést ekonomickou pomoc, a to
především z důvodu dostatečné alokace finančních
prostředků, což u dalších žádaných dotací neplatí.
Navíc výzvy do programu Technologie budou i nadále zaměřeny výhradně na Průmysl 4.0 a na pomoc
začínajícím drobným podnikům. Z tohoto pohledu se
jeví úspory energií jako logická cesta k řešení budoucích úspor a získání dotací.
Ministerstvo průmyslu a obchodu má jako poskytovatel dotace snahu umožnit čerpat dotaci i projektům, které v předchozích výzvách neuspěly z důvodu
dosažení nižší úspory energie, a dá se předpokládat,
že ve snaze vyčerpat před koncem rozpočtového období prostředky na úspory energií budou podmínky
na září připravované výzvy obdobné.

V další části zprávy se budu věnovat aktuální informaci týkající se odboru správy FDÚ. Od letošního
roku došlo dle platného znění směrnice ke zjednodušení postupu při poskytování úvěrů.

Odbor poradenských služeb zajišťuje potřeby
členských družstev zejména v oblasti legislativy
ekonomických a pracovněprávních předpisů a předpisů z oblasti ochrany životního prostředí, poskytuje
komplexní pomoc členským družstvům a zabezpečuje další aktivity vyplývající ze stanov svazu, z organizačního řádu a z dalších vnitřních předpisů.

V průběhu uplynulých 12 měsíců byly pro podnikatelské subjekty v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost otevřeny
výzvy do programu Úspory energie, Technologie,
Nemovitosti, průběžně běžely výzvy do programu
Inovační vouchery, Patent a Potenciál.

Pracovníci odboru jsou zapojeni do připomínkových řízení v legislativním procesu v oblastech, které významně ovlivňují podnikatelské, ekonomické
a pracovní prostředí. V loňském roce se to týkalo
především balíčku novel daňových zákonů, který byl
vzhledem ke komplikovanému projednávání schválen
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V loňském roce jsme v připomínkovém řízení opakovaně zaujali negativní stanovisko k novele zákoníku
práce a souvisejících zákonů na zrušení karenční doby.
Přes záporné stanovisko nejen naše, ale i dalších zaměstnavatelských organizací, byl návrh prosazen a od 1. července 2019 budou zaměstnavatelé platit náhradu mzdy
při dočasné pracovní neschopnosti i za první tři dny.
Zvýšené náklady mají být částečně zaměstnavatelům
kompenzovány snížením sazby pojistného na nemocenské pojištění ze stávajících 2,3% na 2,1% vyměřovacího
základu.

V současné době je významná činnost zejména v oblasti pracovněprávní legislativy, která je daná zastoupením v tripartitě. Už od podzimu minulého roku
probíhá příprava rozsáhlé novelizace zákoníku práce,
na které se účastní přímo zástupce svazu. Snažíme se
tak zabránit návrhům ze strany vlády a zástupců zaměstnanců na změny, které by měly nepříznivý dopad
pro zaměstnavatele, nebo je alespoň zmírnit či vyvážit.
Další oblastí činnosti odboru poradenských služeb
je vzdělávací, informativní a konzultační činnost,
jejímž cílem je v předstihu a na odborné úrovni informovat družstva o věcném a časovém postupu novelizací příslušných zákonů tak, aby družstva mohla
na tyto změny pružně reagovat.
Informace družstvům jsou operativně předávány
i prostřednictvím vnitřní tiskoviny “Informační
přehled”, který je v elektronické podobě umísťován
na extranetu SČMVD, rozesílán e-mailem na členská

výrobní družstva a zároveň je zdarma zasílán v jednom výtisku na družstva.
Na uvedené informace bezprostředně navazují
proškolení odborných pracovníků družstev v rámci interaktivních školicích akcí pořádaných poradenským odborem a brněnským pracovištěm. Tyto
semináře jsou věnovány všem zásadním změnám
v dotčené legislativě. Jako lektoři mimo pracovníků
odboru působí i odborní pracovníci z řad státní správy, daňových poradců a specializovaných odborníků.

aktualita

se zpožděním a zveřejněn teprve v březnu letošního
roku s obecnou účinností od 1. dubna 2019. Z daňového
balíčku byl v průběhu projednávání vypuštěn návrh
na zrušení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení
daně. Změny u daní z příjmů a daně z přidané hodnoty
vyplývají především z povinné implementace směrnic
Evropské unie. U DPH jsou pak další změny vyvolány
reakcí na praktickou aplikaci zákona.

Pracovníci odboru poskytují poradenskou činnost
při řešení konkrétních problémů družstev vzniklých jak v rámci vlastní podnikatelské činnosti, tak
v souvislosti s aplikací nových úprav do vnitřních
předpisů. Převážná část poradenství je poskytována
v rámci řešení nestandardních, či jinak komplikovaných případů, které řeší konzultační týmy, které
jsou dle potřeby sestaveny z právníků, účetních
a daňových poradců, případně dalších specialistů
odboru. Intenzivní pomoc členským družstvům je
nabízena i pro případy kontrol ze strany vnějších
orgánů, například zpracováním odvolání vůči rozhodnutí správce daně. Kompletní preventivní pomoc je družstvům nabízena a poskytována ve vazbě
na oblast životního prostřední či prověření dalších
vnitřních předpisů družstva.
Odbor organizoval a zajišťoval nominaci a účast výrobních družstev a jejich představitelů v prestižních
manažerských a podnikatelských soutěžích ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 2018 a Marketér roku 2018.
V soutěži ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 2018 bylo šest
výrobních družstev oceněno v kategorii ZAMĚSTNANOST& DRUŽSTEVNICTVÍ. Byla to družstva ASV
výrobní družstvo, Solnice; Dřevozpracující družstvo,
Lukavec; KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice;
KOVOPLAST, výrobní družstvo, Hluk; Mechanika
Prostějov, výrobní družstvo; OBZOR, výrobní družstvo Zlín. V kategorii GENTLEMAN PRO 2018 byl
oceněn předseda svazu JUDr. Rostislav Dvořák. Do
soutěže Marketér roku 2018 svaz nominoval kandidáta z řad manažerů výrobních družstev
Probíhá nominační období do podnikatelské soutěže o Cenu Hospodářských novin Firma roku 2019, kde
je pořadatelem deník Hospodářské noviny a kde svaz
je garantovaným partnerem. V minulých ročnících
se výrobní družstva také úspěšně zapojila do této
soutěže a probojovala se do krajských kol a celostátního finále.
Svaz českých a moravských výrobních družstev
vyhlásil pro rok 2019 již dvacátý ročník soutěže
DESIGN VD a dvanáctý ročník soutěže INOVACE
VD, kde řada zajímavých družstevních výrobků obdržela ocenění. V letošním roce také proběhl osmý
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ročník družstevní soutěže Výrobní družstvo roku.
Tato soutěž má za cíl vyhledávat výrobní družstva
s dobrými výsledky a ocenit jejich přínos k rozvoji
výrobního družstevnictví a podpořit aktivitu a motivaci výrobních družstev v oblasti výroby, obchodu
a poskytování služeb.
Z hlediska navazování nových obchodních kontaktů jsou pro řadu družstev velmi významné účasti
na výstavách a veletrzích v tuzemsku i v zahraničí.
V souladu s Plánem společné účasti družstev na veletrzích a propagačních akcích odbor organizačně
zajišťoval vytvoření společné expozice výrobních
družstev na vybraných veletrzích. Při společných
účastech družstev, jejichž seznam byl schválen představenstvem svazu, svaz hradí společné jednací pro-

story, společné zázemí a jednotnou grafiku společné
expozice. Podle Zásad podpory mohou o individuální
příspěvek na další veletrh na úhradu nákladů požádat 1x ročně i družstva, která čerpala podporu účastí
ve společné expozici.
Nadále platí smlouva mezi svazem a certifikovaným dodavatelem, který za cenově velmi výhodných
podmínek pro členská výrobní družstva zajišťuje poradenské služby v oblasti práv duševního vlastnictví
a souvisejících práv (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky atp.).
Již čtvrtým rokem probíhá společný nákup PHM na
základě rámcové smlouvy.
Pokud se jedná o činnost a úkoly odboru zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, informace jste
dostali jak v písemných materiálech, tak i na poradě,
která se konala v Brně 25. - 26. dubna.
Klíčovým problémem zůstává zvýšení příspěvku ze zákona o zaměstnanosti jako kompenzace
dalšího plošného zvýšení minimální mzdy v roce
2019.
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Jak jsme vás informovali, důvodem neschválení návrhu v březnové schůzi Sněmovny bylo více, včetně
celkové finanční situace státu, ovlivněné řadou populistických návrhů a rozhodnutí.
Konkrétně prosazujeme zařazení příslušného poslaneckého tisku na začátek probíhajících schůzí tak,
abychom dosáhli definitivního schválení do července, kdy družstva podávají žádosti za 2. čtvrtletí.
Za jediné rozumné a nezbytné řešení považujeme
v krátkodobém horizontu prosazení automatické valorizace příspěvku v závislosti na vývoji minimální
mzdy. MPSV přijalo tuto cestu jako jedinou možnost
stabilizace situace nejen v roce 2019, ale i v dalších
letech.

V dlouhodobém horizontu si však stále více uvědomujeme, že stávající model podpory zaměstnavatelů OZP, mezi které patří i pětina členských
družstev svazu, je nereformovatelný, neefektivní.
Jednotný a administrativně stále náročnější systém je ohrožován z obou stran: účelově vzniklými
subjekty, které se v jeho využití pohybují na hraně
zákona, tak i často nesmyslnými administrativními
požadavky úřadu práce, vedenými snahou ušetřit
veřejné finance státu za každou cenu. Pokud má být
podpora efektivní, musí systém stát na zcela jiných
základech, než tomu bylo v posledních 20 – 25 letech, kdy sehrál pro většinu družstev nezastupitelnou roli.
To, co dodnes nemůžeme pochopit, je pohled vlády
i Parlamentu na systém podpory zaměstnavatelů
OZP, který vnímá příspěvek pouze jako výdaj státního rozpočtu, podobně jako dávky nebo příspěvky
v sociální oblasti. Příspěvek dle §78a je na rozdíl od
toho investicí, z celkového objemu cca 6,5 mld. Kč
ročně se 60 % vrací zpět do veřejných financí formou
odvodů a výběru daní – čistý výdaj na pracovní místa
téměř 57 tisíc OZP představuje rozdíl – tedy asi 2,6
miliardy korun.

Vážené dámy, vážení pánové,
jak jsem zdůraznil, předpokladem toho, aby činnost
svazu naplňovala potřeby členských družstev, je naše

vzájemná komunikace. Na jejím základě může svaz
cíleně prosazovat zájmy svých členů a poskytovat
jim širokou škálu požadovaných služeb. Jak vyplývá
z podrobné zprávy, která vám byla v písemné podobě
předložena, představenstvo věnuje těmto otázkám
soustavnou pozornost. Vrcholnou příležitostí k zamyšlení nad tím, jak lze potřeby družstev ještě těsněji
promítnout do praktické činnosti svazu, je i dnešní
valné shromáždění. V této souvislosti očekávám vaše
podněty přednesené v rámci diskuse.

aktualita

Za zmínku stojí nová podoba webu „náhradní plnění“, která byla uvedena do provozu minulý měsíc.
I když dochází k dílčímu snižování ročních limitů, již
bez problémů funguje systém elektronické evidence,
stále se jedná o zajímavý nástroj obchodní podpory
většiny družstev tohoto typu.

Děkuji vám za pozornost.

Zprávu představenstva SČMVD o činnosti a hospodaření
SČMVD následně doplnil předseda svazu JUDr. Rostislav Dvořák
o informace z oblasti hospodaření svazu a investičních záměrů.
Mimo jiné zdůraznil ohrožení zaměstnanosti invalidů v České
republice následovně:
Dámy a pánové,
představenstvo svazu je pro vás garantem toho,
že svaz bude nejen zajištovat služby, které výrobní
družstva potřebují, ale že zajistí také dobré a ziskové
hospodaření svazu. Jsem moc rád, že představenstvo
svazu řídí tyto věci odpovědně a zejména v nákladové oblasti přistoupilo k řízení stejně, jak to děláte ve
výrobní firmě, protože v oblasti nákladů a v oblasti
některých typů výnosů to takto dělat lze a přináší to
lepší výsledky. Jsem si jist, že sledovat správné hospodaření a minimalizaci nákladů tak jako ve firmě lze
i ve státní správě a rozpočtu.

tak. Když se připravovalo zvýšení minimální mzdy od
1. ledna 2019, v rámci ministerstev, vlády i politických
orgánů bylo projednáno a odsouhlaseno, že s růstem
minimální mzdy, kterou dostávají invalidé i při minimálním pracovním výkonu, dojde ke zvýšení vyrovnávacího příspěvku pro zaměstnavatele OZP, aby
jejich pracovní zařazení udrželi. Parlament však tuto
věc vzhledem k chaosu a politickým půtkám v březnu
neschválil. Snad v příštím jednání červencové poslanecké schůze přece jen zvítězí zdravý rozum.

Kdysi jsem měl naivní představu že naši politici
a pracovníci ministerstev a vlády mají jako prioritu
své práce naše potřeby, tedy potřeby občanů naší
země a rozvoj hospodářské a průmyslové sféry, která
je tvůrcem prostředků pro veškerou činnost státu.
Proto je přece volíme. Dnes vám mohu říci, že jsou
tyto instituce schopny přehlížet nejen například
neúnosnou situaci na našich silnicích ohrožující
majetek, zdraví a životy občanů, nebo nekoncepční
školství a kůrovcovou kalamitu ničící naše lesy, ale
i ty společensky nejcitlivější potřeby. Jako čerstvý
příklad mohu uvést zajištění podpory pro zaměstnávání invalidů, kdy pro invalidy je práce jeden
z mála integračních mostů do společenského života.
Neodbornost a neznalost poslanců a nedůslednost
úředníků, prostě mašinérie, která už léta v naší zemi
funguje, je schopna neschválit příspěvek na podporu zaměstnanosti OZP (osob se sníženou pracovní
schopností), kterých je v České republice zaměstnáno
přes 50 tisíc, a nastolit tak předpoklad hromadného
propouštění invalidů. Je to neuvěřitelná věc, ale je to
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Sportovní odpoledne
Letošnímu 28. Valnému shromáždění SČMVD předcházel tradičně sportovní den. Dopoledne proběhl
turnaj na golfovém hřišti v Poděbradech, v odpoledních hodinách se v nymburském sportovním centru

GOLF

TENIS
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soutěžilo v kategoriích minigolf, pétanque, plavání,
tenis, badminton. Zájemci se mohli projet na seqwayích nebo na kolech. Rybáři soutěžili u rybníka Okrouhlík v Lysé nad Labem.

aktualita

MINIGOLF

BADMINTON

PÉTANQUE
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PLAVÁNÍ

RYBOLOV

SEGWAY

CYKLISTIKA
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Golf

Tenis
1. místo

Ing. Martin Radič,
Mgr. Tomáš Voráček

Ing. Martin Špryňar

2. místo

Ing. Stanislav Mikeš,
Ing. Arch. Boris Rýdl

1. místo

Ing. Jiří Adam

3. místo

2. místo

Ing. Tomáš Dočkal

Ing. Miloslav Janíček,
Ing. Václav Valter

3. místo

Ing. Leo Doseděl

Badminton

1. místo

Ing. Jindřich Zdráhal

2. místo

Ing. Antonín Laš

3. místo
Minigolf

Plavání
1. místo

Ing. Martin Radič

2. místo

Ing. Petr Janů

3. místo

Milan Kubiš

Pétanque
1. místo

Zdeněk Korbel, Pavel David

2. místo

Ing. Ladislav Fiala, Ing. Milan Vodstrčil

3. místo

Josef Polák, JUDr. Miroslav Machala

1. místo

Jitka Kureková

2. místo

Ing. Ivana Horká

3. místo

Ing. Libor Forman

aktualita

Vyhlášení výsledků sportovních soutěží

Rybolov
1. místo

Radek Chládek

2. místo

Ing. Pavel Tvrzník

Foto: Jana Henychová, Ing. Zdeňka Šopová, Ing. Lenka
Bartoničková, Jana Petrovová, Jitka Toncarová, Ivan
Hladeček, Mgr. Luděk Mazuch,

Odpolední posezení

Společenský večer

skupina FRIENDS

7/2019
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16

Po sportovním odpoledni následoval společenský
večer. Po jeho zahájení byly vyhlášeny výsledky
soutěží DESIGN VD 2019 a INOVACE VD 2019. Zástupcům výrobních družstev ocenění předal před-

seda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák. Poté k tanci
a poslechu zahrála skupina FRIENDS se zpěvačkou
Markétou Bednářovou a klávesistou a saxofonistou Martinem Vaverkou.

Ing. Pavel Tvrzník
(předseda VD Granát Turnov)

Ing. Jindřich Zdráhal
(předseda VD Mechanika Prostějov)

Ing. Blahoslav Dobeš (místopředseda
VD Moravská ústředna Brno)

Ing. Leo Doseděl
(předseda VD Moděva Konice)

Radek Chládek
(předseda VD Vývoj Třešť)

Alena Dušková
(předsedkyně VD Dita Tábor)

Ing. Miloslav Čermák
(předseda VD Sněžka Náchod)

Ing. Jana Nýčová (předsedkyně
VD Detecha Nové Město nad Metují)

Ing. Miroslav Kerouš
(předseda VD DUP Pelhřimov)

Jaroslav Procházka (předseda
VD Orlík-Kompresory Česká Třebová)

Ing. Miloslav Meloun (předseda
VD Kooperativa Uhlířské Janovice)

Ing. Miloslav Janíček (předseda
VD Brněnská Drutěva Brno)

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ
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Ocenění předali JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD, a Petr Binar, vedoucí odboru metodiky péče
o klienta, Kooperativa pojišťovna, a.s.

aktualita

Vyhlášení výsledků sportovních soutěží
Milan Kubiš

Radek Chládek

Ing. Petr Janů
Ing. Pavel Tvrzník

Ing. Martin Radič
Ing. Tomáš Dočkal
Jitka Kureková

Ing. Jindřich Zdráhal
Zleva: Mgr. Tomáš Voráček,
Ing. Martin Radič

Ing. Ivana Horká

Zleva: Zdeněk Korbel,
Pavel David

Ing. Leo Doseděl
JUDr. Miroslav Machala

Ing. Jiří Adam

Ing. Libor Forman
Zleva: Ing. Miloslav Janíček,
Ing. Václav Valter

Zleva: Ing. Milan Vodstrčil,
Ing. Ladislav Fiala

Ing. Martin Špryňar

Text a foto: Jana Henychová

Ing. Antonín Laš
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DESIGN & INOVACE VD 2019
OCENĚNÍ DESIGN VD 2019
Prior Zlín – návrat historické architektury
Výrobce: Mechanika Prostějov, výrobní družstvo
Autor: Ing. Radek Dolák
Známá dominanta města, postavená firmou Baťa získala během
rekonstrukce novou, moderní tvář. Záměr obnovit původní vzhled
s respektem k baťovské architektuře a přitom vytvořit moderní
budovu, se podařilo splnit. Výsledek projektu prezentovaný přihlašovatelem je velmi zdařilý, je rovněž vhodný dle znaků své význačnosti pro soutěže v architektuře nebo stavebním designu.

Souprava *BLUE BELLE*
Výrobce: Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov
Autoři: Milan Hejral, Marek Duffek
Čtyřdílná kolekce šperků Blue Belle je příkladem
autorsky osobitého a tvarově uceleného řešení.
Kombinace stříbra vypointovaná modrým safírem
působí optimisticky lehkým dojmem.

9056 – A Dámská zimní bunda s kožešinou
Výrobce: Moděva oděvní družstvo Konice
Autorky: Ing. Iveta Prokopová, Bc. Lenka Pajchlová
Štíhlý, projmutý střih dámské zimní bundy je velmi vtipně doplněn jemným
reliéfním prošíváním. Tento atraktivní motiv vhodně doplňuje tvarový
koncept návrhu stejně jako výběr alternativ vrchní látky a její kombinace
s podšívkou.

Kolekce módních kabelek
Výrobce: Sněžka, výrobní družstvo Náchod
Autoři: kolektiv pracovníků vývojového střediska Sněžka,
výrobní družstvo Náchod
Kolekce kožených módních kabelek představuje dobrou
rozměrovou aplikaci základního tvarového řešení v rozdílných velikostech. Design je kompaktní, uživatelsky
přívětivý, doplněný vhodnými kovovými detaily.
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ženy

Výrobce: DUP – družstvo
Autor: Marie Bratrů

aktualita

Hipster backpack – kožený městský batoh
ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

DESIGN VD
2019

Kožený batoh s kapsou vyniká osobitým rustikálním tvarováním
a jednoduchým měkkým střihem. Celkové pojetí designu je umocněno výraznou barevnou kombinací přírodního materiálu s černými plochami korpusu.

Kolekce „KOALA“ Outlast ®
Výrobce: DITA výrobní družstvo invalidů
Autorky: Hana Kosánková a Andrea Kosová

DESIGN VD
2019Kolekce dětského oblečení a doplňků je příkladem kultivovaného skloubení materiálu, barevnosti a funkčního
střihu. Jemná grafika s logotypem koaly skvěle završuje
celkové řešení kolekce.

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

DESIGN VD
2019

DESIGN VD
2019

Slavnostní odpolední dvouřadový oblek
s šálovou fazonou
Výrobce: Vývoj, oděvní družstvo v Třešti
Autoři: Michal Přibyl, Jitka Dietzová

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

DESIGN VD
2019

Pánský dvouřadový oblek s šálovou fazonou zaujme zdařilým spojením
osobitého módního střihu se špičkovým materiálem. Dokonalé řemeslné
zpracování povyšuje tento oblek do nejvyšší kategorie.

DESIGN VD
2019

DISPLAY 7 DAYS

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

DESIGN VD
2019

Výrobce: Detecha, chemické výrobní družstvo
Autoři: Lucie Peterová, Eva Benešová, Martin Gažovčiak
Display dekorativní kosmetiky je vhodným řešením
pro maloobchodní nabídku drobného sortimentu.
Konstrukce displeje dobře doplňuje adekvátní grafika.

7/2019
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OCENĚNÍ INOVACE VD 2019
Inovace výroby bovdenu vnitřního otevírání dveří
Výrobce: OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň
Autoři: kolektiv pracovníků OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň
Projekt je založen na inovaci výrobního postupu, která
vede k zefektivnění a poloautomatizaci výroby a současně
tím dosahuje i úspory lidských zdrojů, v reakci na současný
neutěšený stav pracovního trhu. Přihlašovatel se úspěšně
zhostil inovačního úkolu a dosáhl zvýšení produktivity
o 46 procent. Současně projekt ukazuje, že inovace mohou
být založeny nejen na vývoji nových produktů a jejich uvedení na trh, ale i zproduktivnění výroby

Bezmazné pístové kompresory řady 28
Výrobce: ORLÍK – KOMPRESORY, v. d.
Autor: Bohuslav Šilar
Nové pístové kompresory, které jsou předmětem soutěžního
projektu, vynikají zejména eliminací potřeby mazání olejem. To
představuje snížení ekologického rizika, vzhledem k určení jejich
provozního nasazení v přírodních podmínkách. Tyto kompresory
jsou součástí zařízení pro zasněžování, která vzhledem k dalším
doplňkům umožňují výhodné a variabilní nasazení i na místech
s nepravidelným provozem sjezdového nebo běžkového lyžování.

Kolekce kornoutových maňásků
s velkou hlavou (3 v 1)
Výrobce: Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby
Autoři: Romana Dlapalová, Erika Bertóková, Renata Buffiová
Projekt představuje inovaci spojením několika
různých funkcí do jednoho výrobku, klade však
také důraz na design. Zákazníkovi dává prostor
pro více způsobů použití, zejména v případě
využití jako dárku s překvapením. Zvětšení
INOVACE
dominantní hlavičky výrobku
v bohatéVD
nabídce
2019
mnoha typů pohádkových postav
zlepšuje jejich
identifikaci a vzájemné rozlišení.

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

INOVACE VD
2019

Dárková krabice v desce s magnety
Výrobce: Brněnská Drutěva, výrobní družstvo
Autoři: Ing. Libor Knötig, Radka Holá
Dárková krabice v desce s magnety splňuje vysoké estetické požadavky kladené na kvalitní dárkový obal,
minimalizuje čas potřebný k zabalení dárků. Umožňuje
potisk dle přání zákazníka.
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Výrobce: D R U P O L, výrobní družstvo
Autoři: Ing. Jarmila Špryňarová, Ing. Jaromír Černý

aktualita

Stojan na hole
INOVACE VD
2019

Produkt je účelně navržen a zaměřuje se na doposud
opomíjené cílové skupiny osob se sníženou mobilitou –
tedy invalidy, seniory a osoby po úrazech a nemocech
s vlivem na osobní mobilitu. Tento výrobek dokazuje, že
kombinací chytrého nápadu a orientace na potřeby zákazníků je možné dosáhnout významného inovačního
počinu. Vzhledem k tomu, že na českém trhu sporadicky probíhá nabídka dodávky stojanů na hole, jedná se
v případě tohoto soutěžního projektu rovněž o výraznou
tržní inovaci.

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

INOVACE VD
2019
INOVACE VD
2019

Automatizace manipulace s balením zmrzliny při zakládání
do mrazicího tunelu
Výrobce: ELAP výrobní družstvo
Autoři: Ing. Josef Klíma & kolektiv

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

INOVACE VD
2019

Projekt efektivně řeší daný logistický proces, a tím
představuje významnou úsporu lidských zdrojů
a celkové zvýšení produktivity. To je v případě
manipulace se zmrzlinou velmi užitečné už z toho
důvodu, že jde o práci v tepelně extrémních podmínkách. Současně také zařízení dokáže snížit chybovost a zvýšit průměrnou jakost výrobku.

INOVACE VD
2019

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

INOVACE VD
2019

Biodynamický stožár veřejného osvětlení
„Kooperativa – ECO“
Výrobce: KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice
Autoři: Ing. Petr Fojtů, Ing. Martin Svoboda
Stožár poskytuje kromě osvětlení ulic a veřejných prostranství řadu
INOVACE
VD k eliminaci tzv. modrého světla
dalších funkcionalit.
Uplatnění postupů
2019
u veřejného osvětlení, které
je podle posledních trendů v noci nevhodné
pro lidský organizmus, je dobrý nápad a dá se očekávat, že jeho význam
v budoucnu ještě více vzroste.

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

Zeštíhlující sukně

INOVACE VD
2019

Výrobce: DRUTĚVA, výrobní družstvo
Autoři: kolektiv zaměstnanců DRUTĚVA, výrobní družstvo
Praktický návrh oděvu pro široké spektrum uživatelek.
Je založen na vtipně provedeném střihu bohatě vzorovaných látek. Jejich dynamické vlnění při pohybu opticky
odlehčuje tělesný objem.
Text: Ing. Věra Řeháčková
Foto: Jana Henychová

pohled ze strany
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reportáž z družstva

Moravská ústředna Brno
oslavila 110. výročí
Slavnostní setkání u příležitosti 110 let od založení družstva se uskutečnilo
ve čtvrtek 6. června v objektu českého výrobce hraček – Moravské ústředny
Brno za účasti českých i zahraničních hostů.
Po úvodním slovu předsedkyně
družstva Jany Malé, která připomněla historii družstva, již přicházeli
družstvu poblahopřát mimo jiné generální ředitelka SČMVD Ing. Soňa
van Deelenová, prezident KZPS Jan
Wiesner, jednatelka DRING Consulting a čestná prezidentka SOCR ČR
Ing. Helena Pískovská, která v mládí v družstvu MU Brno působila,
a další. Jeden ze zahraničních partnerů spolu s blahopřáním překvapil
předsedkyni družstva Janu Malou
a obchodního ředitele družstva Blahoslava Dobeše originálním dárkem
– tablem s připevněnými 110 Krtečky
ve tvaru číslice 110.
Zleva: Ing. Soňa van
Deelenová (generální
V přilehlém atriu bylo možné vidět
ředitelka SČMVD), Jana ukázky výroby hraček. Hostům též
Malá (předsedkyně
pracovníci Moravské ústředny předdružstva Moravská
vedli v plyšových kostýmech jednu
ústředna Brno)
z pohádek o Krtečkovi. V rámci doprovodného programu zahrála hostům cimbálová muzika,
která předvedla tradiční lidové skladby doprovázené
ukázkou moravských tanců, ve druhé polovině pak některé známé hity v neobvyklé žánrové úpravě.

22

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

7/2019

Jana Malá (předsedkyně
družstva Moravská ústředna
Brno)

Text a foto: Jana Henychová

reportáž z družstva

Ukázka výroby hraček
Stánek s ukázkami výroby
hraček navštívil mimo
jiné prezident KZPS
Jan Wiesner.

www.mubrno.cz
7/2019
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reportáž z družstva

Fair & Bio pražírna oslavila
5. narozeniny své kávy
Fair & Bio pražírna, oslavila 16. května 5. narozeniny své lahodné kávy v prostorách kavárny
a dvora Bar/ák v pražském Karlíně. Sešla se velká řada hostů, kteří pražírně popřáli k pětileté
existenci její kávy a současně společně s provozovateli pražírny a dalšími významnými hosty
strávili ve slavnostním duchu celé odpoledne i večer. V rámci slavnostního dne pražírna
představila také svoji výroční kávu RWANDA. O hosty se postarali pracovníci pražírny v čele
s předsedkyní družstva Markétou Vinkelhoferovou a místopředsedou Martinem Třešňákem.
Deelenová, Petra Francová (P3 – People, Planet, Profit,
TESSEA), Jiří Hejkrlík (Fairtrade Česko a Slovensko),
Bára Hernychová (Pro-Bio), Roberto Trevisan (Škola
Martin Třešňák
(místopředseda družstva)

Vpravo: Ing. Soňa van
Deelenová (generální
ředitelka SČMVD)

Návštěvníci akce si mohli užít kromě šálku lahodné
kávy také ochutnávku z jídel sociální firmy Ethnocatering a vyslechnout si řadu zajímavých příspěvků,
přednesených zástupci spřátelených firem a dalších
podporovatelů. Povídalo se samozřejmě o kávě, ale
i o tématech fair trade a bio, ale také o sociálním
podnikání ve výrobní družstevnictví. Na programu
vystoupili generální ředitelka SČMVD Ing. Soňa van

Markéta Vinkelhoferová
(předsedkyně družstva)

kávy), Tomáš Hajzler (Slušná firma) a specialistka na
zdravotní prevenci a výživu Margit Slimáková.
V průběhu večera přítomným hostům zahrála kapela Šoulet. Výzdobu akce zajistily pěstitelky ekologickým květin Kytky od potoka. Co dodat… Přejeme
i my pražírně Fair&Bio, aby narozeniny slavila letos
ještě dlouho a aby hodně dalších nových zákazníků našlo cestu k této chuťově výjimečné
kávě.

Zaměstnanci pražírny spolu s podporovateli si moc
užili módní přehlídku tašek s kávových pytlů Kawak
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Fair & Bio pražírna zahájila činnost
v roce 2013 díky dotaci na podporu zaměstnávání znevýhodněných z fondů EU
(Operační program lidské zdroje a zaměstnanost – OPLZZ). V roce 2015 následovala podpora z Investičního Operačního
Programu – IOP, díky které bylo družstvo
schopno pořídit investice. Odstartoval
tak provoz pražírny a současně lepší život
zdravotně znevýhodněných pracovníků,
kteří mají svou práci rádi a představuje
pro ně podstatnou část života i z hlediska
osobní realizace.

Zaměstnanci Filip a Lukáš jsou s pražírnou již od
jejího začátku a smyl pro humor jim nechybí.

Fair & Bio je družstvo, existuje již od roku 2011.
Prodává kávu, která je pražena buď více pro zastánce
tradiční přípravy anebo středně, aby vynikly vůně
květin a ovoce, chuť čokolády, karamelu či oříšků.
Nejedná se však o chemickou příměs v kávě, ale o zcela přírodní postup – chutě a vůně kávy vznikají podle
kvality prostředí, ve kterém se pěstuje. Závisí to na
stavu půdy, množství slunce, druhu hnojiva i existenci okolních rostlin. Platí tu úměra, čím šetrnější
produkce, tím lepší káva. Chuť a vůni také podpoří
ten vhodný stupeň pražení: ty ovocné vyniknou
u světleji pražených zrn, zatímco milovník čokoládových a oříškových chutí sáhne spíš po těch tmavě pražených. I způsob přípravy, podle kterých má
pražírna koncipované své produktové řady (espresso
classic a special, filtrovaná a nebo moka káva) má na
to, jak káva ve vašem šálku chutná vliv (pokud máte
zájem se dozvědět více, podívejte se na blog Fair & Bio
pražírny www.fair-bio.cz). Anebo si rovnou některou
z nabídky Fair & Bio pořiďte, připravte si ji v klidu do-

Co vlastně znamená slovo „fair“ a jaký má
podtext? Jedná se o systém fair trade, kdy
pracovníci, kteří kávu pěstují, dostanou
za svou práci i výrobky férově zaplaceno.
Drobní pěstitelé ze zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky se tak uživí vlastní prací
za důstojných podmínek a při produkci
není využíváno dětské práce. Fairtradová
káva putuje do Fair & Bio pražírny z pěstitelských družstev, kde se drobní zemědělci
sdružují – pomocí kávy se tak vyrobila téměř dokonalá vazba mezi družstvy napříč
zeměkoulí.

reportáž z družstva

mova a využijte těch pár minut při jejím
pití jen a jen pro sebe.

Návštěvníci se těšili nejen z výroční kávy Rwanda,
ale i dobrot od Ethnocateringu.

Kapela Šoulet svými
vtipnými songy nejprve
návštěvníky akce
bavila a po setmění je
i roztančila.

Relaxujte fér, relaxujte s kávou Fair & Bio! Více najdete na internetových stránkách pražírny.
Kávu si můžete objednat prostřednictvím e-shopu
https://www.fair-bio.cz/ nebo si ji zakoupit ve Fair &
Bio prodejně na Sokolovské ulici 29 v Praze 8 – Karlíně.
Text: Jana Henychová
Foto: Jana Henychová + archiv Fair & Bio

https://www.fair-bio.cz
7/2019
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Marketér roku 2018
Ve čtvrtek 23. května vyhlásila Česká marketingová společnost v Divadelním sále Klubu Lávka
v Praze výsledky již 14. ročníku tradiční marketingové soutěže Marketér roku 2018. V silné konkurenci nominovaných finalistů z významných
firem a organizací působících na českém trhu se
umístil také zástupce českých výrobních družstev.
Ocenění Malý delfín obdržel Miroslav Krátký, obchodní manažer družstva Dřevotvar Jablonné nad
Orlicí.
Vyhlašovatelem soutěže Marketér roku je Česká
marketingová společnost (ČMS), která již od roku
2005 oceňuje významné osobnosti z oblasti marketingu, které působí v hospodářství, poradenských
a výzkumných marketingových organizacích nebo
školství. Zástupci českých výrobních družstev jsou
v soutěži Marketér roku dlouhodobě úspěšní, což dokládá konkurenceschopnost družstevní formy podnikání. Družstva rovněž potvrzují, že jsou moderními
podniky a významnou součástí českého hospodářství.
Rovněž i v letošním roce převzal nad soutěží záštitu prof. Philip Kotler, významná osobnost světového
marketingu, a na vítěze jednotlivých kategorií opět
čekaly křišťálové sošky delfínů, které vytvořil umělecký sklář Vladimír Zubřičan. Velkého delfína, hlavní
cenu soutěže, obdržel brig. generál Tomáš Lerch, ředitel služby dopravní policie, za osobní přínos k realizaci
marketingové komunikace bezpečnosti silničního

26

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

7/2019

provozu. Hodnotitelská komise udělila vedle hlavní
ceny také oborové a zvláštní ceny – delfíny různých
barev a ceny Mladý delfín pro studenty vysokých škol
oborů zaměřených na marketing.
Ocenění Malý delfín obdržel Miroslav Krátký, obchodní manažer družstva Dřevotvar Jablonné nad
Orlicí, za cílený marketing posilující diverzifikaci
zákaznického portfolia. Dřevotvar je tradiční českou
firmou, založenou v roce 1951, a významným českým
výrobcem nábytku ve vlastním designu, nábytkových
dílců z plošných materiálů, kuchyňského dřevěného
náčiní a dřevěných altánů. Velká část produkce Dřevotvaru je určena na export především do zemí západní
Evropy, ale výrobky družstva mají odbyt na trzích
celého světa. Hlavními znaky Dřevotvaru jsou profesionální přístup a důraz na kvalitu provedení.
V průběhu slavnostního večera vystoupil SWING
KVARTET Ivana Smažíka se zpěvačkou Evou Emingerovou. Akci tradičně moderoval Karel Voříšek.
Přítomní hosté si mohli též prohlédnout výstavu fotografických obrazů Jadrana Šetlíka.
Česká marketingová společnost (ČMS) je dobrovolnou neziskovou organizací, která sdružuje marketingové pracovníky a zájemce o marketing formou
kolektivního a individuálního členství. Z původního
poslání co nejvíce přispívat k rozšíření marketingu
v České republice se v současné době zaměřuje přede-

partnery a sponzory soutěže patří Svaz českých a moravských výrobních družstev.
Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Jana Henychová

www.cms-cma.cz
ROZHOVOR
Miroslav Krátký
obchodní manažer
Dřevotvar družstvo
Jablonné nad Orlicí

rubrika manažerů družstev

vším na podporu komunikace mezi marketingovými
odborníky, zvyšování kvality marketingového řízení
a marketingových činností. ČMS každoročně vyhlašuje soutěž Marketér roku, v níž oceňuje významné
osobnosti z oblasti marketingu, které působí v hospodářství, poradenských a výzkumných marketingových organizacích nebo školství. Mezi významné

Jaké byly vaše pocity bezprostředně po získání ocenění v soutěži Marketér roku 2018?
Byl jsem velmi mile překvapen. Ocenění chápu jako
odměnu za úsilí týmu mých spolupracovníků z firmy
Dřevotvar družstvo. Nemohu také opomenout zmínit
jméno renomovaného českého designéra Petra Novague. Ten je totiž autorem předsíňové stěny VENTUM,
jejíž propagace byla do soutěže přihlášena.
Co byste poradil pracovníkům družstev jako prioritu
v oblasti marketingu?
Zaměřit se v každém případě na internetový marketing, což je samozřejmě velmi široký pojem. Mám
na mysli zejména aktivitu na sociálních sítích, kde
je, myslím, cílení na potenciálního zákazníka přece
jenom efektivnější, než například prostřednictvím
PPC nebo SEO. V Dřevotvaru jsme tuto cestu zvolili
a zkušenosti nám ukazují, že jdeme správnou cestou.
Pravidelně se účastníte specializovaných veletrhů
na bydlení. Kde a kdy vás mohou zájemci v nejbližší
době vidět?
Na jarní a podzimní výstavě For Interior v pražských
Letňanech chybět nesmíme, účastníme se jí pravidelně už mnoho let. Nejbližší termín je 10. – 13. října 2019.
Kromě předsíňové stěny VENTUM, o které se v poslední době hovoří asi nejvíce, plánujeme do Letňan
přivézt také dnes už zavedený nábytkový program
PORTE. Je po něm stále velká poptávka.
Jaké novinky v družstvu v nejbližší době chystáte
Jsme potěšeni vlnou zájmu o předsíňovou stěnu VENTUM. S jejím autorem Petrem Novague se nám skvěle
spolupracovalo a snad mohu prozradit, že i další novinka by měla vzejít od něho. Máme už dokonce rámcovou představu, co by to mělo být, a právě v těchto
dnech si to navzájem vyjasňujeme.

Kromě nábytku vyrábíme také dřevěné kuchyňské
potřeby, což je všeobecně známo. I přesto ještě v letošním roce plánujeme posílit svoje marketingové
aktivity také na tomto poli. Rádi bychom naše bukové
vařečky, obracečky, anebo také mlýnky na sůl a pepř
dostali k ještě širší skupině zákazníků. A zároveň jim
připomněli, že pro ně tento sortiment vyrábíme už
bezmála 70 let.
Pokud si někdo chce objednat Váš nábytek, kam se
může obrátit?
Cest je více. Nábytek i kuchyňské potřeby prodáváme
prostřednictvím e-shopu na našich webových stránkách www.drevotvar.cz. Máme dvě firemní prodejny,
jednu v Praze, druhou v místě našeho sídla v Jablonném nad Orlicí. Do obou jste všichni srdečně zváni.
Případní zájemci nás mohou samozřejmě kontaktovat emailem nebo telefonicky, což je u některých
typů nábytkových zakázek nezbytné. Spojit se s námi
můžete také prostřednictvím Facebooku.
Rozhovor připravila Jana Henychová

www.drevotvar.cz
7/2019
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Merkurovy medaile
Soutěž Merkurovy medaile, kterou vyhlásila Hospodářská komora ČR a do níž SČMVD nominoval tři
kandidáty, oceňuje dlouhodobou podporu podnikání
a aktivní činnost pro rozvoj hospodářské komory.
Slavnostní udílení Merkurových medailí proběhlo
v předvečer 31. sněmu HK ČR, ve středu 22. května
2019 v Aquapalace Hotel Prague.

OCENĚNI BYLI:

Ing. Jiří Řídký - předseda Dřevozpracující výrobní
družstvo, Jaroměřice n. Rokytnou
(stříbrná medaile)

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., MBA (prezident Hospodářské
komory ČR)

Ing. Václav Valter – předseda Kovodružstvo, výrobní
družstvo Strážov
(stříbrná medaile)

Drahomír Březina – předseda BRISK, výrobní družstvo Ježov u Kyjova
(bronzová medaile)

Druhý zprava: Ing. Václav Valter

Uprostřed: Drahomír Březina

Text: Ing. Věra Řeháčková
Foto: HK ČR, archiv

www.hkcr.cz

V dalším čísle naleznete

Reportáž z družstva:
Kovobel Domažlice
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Absurdita roku 2019

Podnikatelé musí se státem
řešit exekuce svých zaměstnanců
O tom, že na podnikatele dopadá celá řada byrokratických nesmyslů, svědčí desítky nominací v anketě
Absurdita roku v předchozích ročnících. Proč mají
podnikatelé ještě řešit věci, které se jich netýkají,
tedy exekuce svých zaměstnanců? To jim skutečně
vadí, což potvrdilo letošní hlasování o nejabsurdnější byrokratickou povinnost. Exekuce na mzdy
– když si stát neumí poradit sám, vezme si jako rukojmí zaměstnavatele! Vyhlášení letošní absurdity
roku se uskutečnilo ve středu 22. května v River City
Prague v pražském Karlíně. Odborným garantem
ankety Absurdita roku, která je vyhlašována v rámci podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku
a MONETA Živnostník roku, je Hospodářská komora
ČR. SČMVD patří mezi dlouholeté odborné podporovatele soutěží.
Představte si, že jako podnikatel zaměstnáváte člověka, který má exekuci. To při jeho výběru ani nemusíte vědět, ani se podle toho rozhodovat. Hned po jeho
přijetí vám začne do datové schránky chodit lavina
zpráv a povinností. Exekutoři jsou totiž napojeni na
registr zdravotních pojišťoven a jejich automatické počítačové systémy začnou chrlit datové zprávy
s rozkazy, co všechno jste povinni udělat a dodržet.
Zaměstnavatel musí ze zákona poskytnout součin-

nost a v případě, že tak neudělá, hrozí mu pokuta až
do výše 50 tisíc Kč. Zákon přitom nedefinuje jasně,
co všechno takové poskytnutí součinnosti zahrnuje
a nejednoznačnost hraje do karet různým výkladům.
Asi se někomu zdá, že má zaměstnavatel povinností
ještě málo. Ale má být pokutován za něco, co by si měl
stát s konkrétním člověkem vyřídit sám?
„I zkušenost naší firmy ukazuje, že administrativy
spojené s exekucí zaměstnance je opravdu hodně.
Každý krok, který tuto agendu usnadní, proto má
smysl. Absurdita roku už ukázala na řadu byrokratických nařízení, která podnikatele zatěžovala, ale právě i díky anketě se podařilo prosadit změny. Proto má
tento projekt určitě smysl,“ říká Renata Pazourková,
národní manažerka pro prodej firemním zákazníkům Vodafone CZ.
Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, § 33
Zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 128
Na druhou příčku letošního hlasování veřejnosti
o Absurditu roku se dostala povinnost zajistit bezpečnost práce na home office. Jak má zaměstnavatel
zajistit, aby zaměstnanec dodržoval bezpečnostní pravidla, když je na home office, to je skutečně
výzva! Ustanovení § 317 zákoníku práce vymezuje
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případy, kdy se na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, zákoník práce nevztahuje. V oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci se ale žádná výjimka z povinností zaměstnavatele nepřipouští. Zaměstnavatel má povinnost aktivně vyhledávat a řídit rizika,
která jsou spojena s výkonem dané práce. To se
týká i místa výkonu práce, tedy domácí kanceláře,
kterou by si měl ideálně zkontrolovat a například
navrhnout zlepšení či upozornit na příslušná rizika,
a to včetně rizik elektrické či požární bezpečnosti.
Kontrola pracovních podmínek zaměstnavatelem
v případě práce z domova však pochopitelně naráží
na ochranu nedotknutelnosti obydlí podle Listiny
základních práv a svobod. Jak postupovat? Nikoli
zákone, ale babo raď! Nezbývá než dodat, co je jisté,

a to že náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel; tyto
náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo
na zaměstnance.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 317
Třetí příčku si v populární anketě zajistil stavební
zákon. O téměř nekonečné době potřebné k vyřízení
stavebního povolení se přesvědčil nejeden podnikatel. Délkou stavebního řízení totiž začíná být Česká
republika už pověstná. Podle žebříčku sestavovaného světovou bankou se ČR umístila na 156. místě ze
190 posuzovaných zemí, a to s „modelovou“ délkou
246 dnů. Je třeba ale doplnit, že například příprava infrastrukturních staveb reálně trvá až několik
desetiletí, běžné stavby pak investoři povolují deset
i více let. A jsou známé konkrétní případy, kdy po desetiletém souboji s českým právním systémem dojde
k definitivnímu zamítnutí žádosti o povolení stavby,
například větrné elektrárny. Jestli je něco skutečnou
„antipobídkou“ pro potenciální investory, tak je to
skutečně náš nesčetněkrát novelizovaný stavební zákon. Nezbývá než volat po koncepčním a jednotném
řešení s jasně nastavenými lhůtami, které nás v tomto
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ohledu dostane na lepší úroveň než například některých středoafrických zemí, jak je tomu v současnosti.
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Nominovala Hospodářská komora ČR
„Jsme pro maximální odstraňování bariér a zbytečné zátěže živnostníků a firem, a i proto MONETA digitalizuje a zjednodušuje finanční služby a produkty.
Například tím, že naše služby jsou k dispozici on-line
a bez dodávání dokumentů. Chceme jim tak ušetřit
drahocenný čas, který tak můžou věnovat rozvoji
svého podnikání. Vítáme odstranění jakéhokoliv
absurdní povinnosti, nejen v osobním životě, ale zejména v podnikání. Mnohdy nesmyslnými opatřeními a povinnostmi trpí samotné podnikání, na jehož
rozvoj pak živnostníkům nezbývá energie, čas a peníze,” uvedla Martina Lambert, manažerka
komunikace a CSR, MONETA Money Bank.
Cílem Absurdity roku je upozornit na
nejnesmyslnější byrokratické povinnosti ukládané podnikatelům. Za dobu své
existence přispěla k odstranění celé řady
zbytečných zákonů a vyhlášek. Z dnes už
zrušených absurdit je možné jmenovat povinnost vést evidenci o kontrolách na zdravotní nezávadnost, ačkoli tuto evidenci
mají povinnost vést kontrolní úřady, dále
třeba neuznávání dokumentů posílaných
úřady podnikatelům do datových schránek jinými úřady za originály nebo vládní
nařízení určující firmám, kdy mají vymalovat či vyhlášku ukládající fyzioterapeutům mít ve své ordinaci velké zrcadlo. Ještě
větší množství byrokratických nesmyslů ale zůstává
v platnosti a nové „kreativní“ nápady stále přibývají,
takže propojovat svět veřejné správy s podnikatelskou praxí prostřednictvím populární ankety má
stále smysl.

DALŠÍ NOMINACE
NA ABSURDITU ROKU 2019

Nešlo by zákonem včelám stanovit, kam mají létat?
To by s trochou nadsázky mohlo vyřešit problémy,
které mezi zemědělce a včelaře vnáší novelizovaná
podoba zákona o rostlinolékařské péči. Zemědělci
mají podle něj povinnost včelařům oznámit aplikaci přípravků nebezpečných pro včely minimálně 48
hodin předem, a to pod sankcí až 4 miliony korun.
K tomu mají využívat veřejně zpřístupněnu databázi
stanovišť veškerých včelstev, přičemž řada stanovišť
je prázdných nebo dočasných, navíc stanoviště jsou
plošným zveřejněním snadným terčem vandalů, takže se včelaři spíše snaží z obav o své včely informace
stáhnout. Oznamovací povinnost některá včelařská
sdružení odmítají, některé zemědělské společnosti
zase včelařům posílají dopisy, že přípravky budou
používat od dubna do října. Alibismus? Možná ano,

Když hospodský nalije pivo, měl by hosta radši hned
vyhodit
Podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek se zakazuje prodávat alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem
nebo jinou návykovou látkou. Jak a kdy zjišťovat, zda
je osoba zjevně ovlivněná alkoholem, natož co to vůbec znamená, s tím už číšníkovi nebo hospodskému
zákon neporadí. Zákaz činnosti nebo peněžitá pokuta
mu od státu nicméně hrozí. Někteří poslanci ani netušili, že pozměňovací návrh, který by problematické
ustanovení upřesňoval, neschválili. Restauratéři si
tak stěžují na to, jak mají poznat, případně monitorovat, komu už dále nenalévat. Komických scének s tím,
jak o svém zákazníkovi v tomto ohledu cokoliv zjišťují, by se dalo natočit asi bezpočet. Nejjistější radou
je zřejmě poslat zákazníka do konzumu pro lahváče
a pak rovnou domů, a vlastní živnost raději zavřít.
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek, § 11 odst. 7
Povinností mají podnikatelé asi málo, tak proč jim
nezdražit i založení společnosti
Pro založení společnosti s ručením omezeným je
v Evropě trendem snížit s tím spojené poplatky na
maximálně 100 eur. Opačnou cestou jde nový soudní
poplatek za zápis skutečného majitele ve výši 1000
korun, který v České republice ještě více oddálí již
tak nedodržovaný cíl. Navíc se o poplatku příliš neví
a nehovoří. Někteří podnikatelé dokonce mylně považovali těžko srozumitelný dopis s výzvou k zaplacení poplatku za další útok podvodných „šmejdů“.
Podnikatelé by si tak mezi hromadou dopisů s výzvami k úhradě nejrůznějších registračních poplatků na
povinnou platbu „zápisu skutečného vlastníka“, měli
dát pozor. Jestli si někdo myslí, že rozvoji podnikání
pomůže zaváděním dalších a dalších poplatků už při
jeho zakládání, tak se jistojistě mýlí.
Zákon č. 204/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, § 118b – 118j
Novelu zákona máme, billboardy podél silnic také…
Bezpečnost na silnicích je bezpochyby důležitá věc.
Když už se ale stát rozhodne, že se mají billboardy
odstranit, bylo by rovněž dobré, aby existovaly nástroje, jak toho dosáhnout. Od září 2017 totiž platí
novela zákona o pozemních komunikacích, nařizující
majitelům billboardů a reklam odstranit reklamu,
pokud je blíž než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od
silnic první třídy. Krátce po nabytí účinnosti se ho-

vořilo o vydávání a doručování výzev majitelům na
odstranění poutačů v pětidenní lhůtě, po jejímž případném marném uplynutí mohly úřady samy začít se
zakrýváním a následně i odstraňováním těchto poutačů. Výsledek v podobě nezapomenutelné vlajkové
výzdoby podél dálnic zaregistroval asi každý. A kolem řady silnic první třídy je možné vidět billboardy
i dnes. Bez ohledu na věcné opodstatnění jde o nedomyšlený příklad uplatňování regulace v praxi – bez
organizačního, technického a personálního zajištění
se totiž zákonné povinnosti dají vynucovat opravdu
jen obtížně.
Zákon č. 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích
Nominovala Hospodářská komora ČR
Přestane stát už konečně podnikatelům určovat, kdy
mají podnikat?
O tom, jestli budou obchody o Velikonocích, na 28. září
nebo 28 října otevřené či zavřené, se baví doma asi
každý. Lidé by nakupovali, obchodníci prodávali, řada
zaměstnanců ráda pracovala, ale to by tu nesměl být
stát, a především někteří politici, kteří přišli také se
svou troškou do mlýna a takovou činnost hezky pěkně
zákonem zakázali. Proč se má stát míchat do svobodné
volby obchodníků, kdy budou mít otevřeno nebo zavřeno? Je na nich, kdy se jim to vyplácí. A pokud nedokážou motivovat zaměstnance, aby se to vyplácelo
i jim, je to opět jejich riziko. Stejně tak je na lidech, a ne
na státu, kde chtějí trávit čas a kdy nakupovat. Zase
jedna ukázka nemístného státního zasahování, které
navíc v reálu znamená odhadovanou ztrátu pro obchodníky ve výši několika miliard korun.
Zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě
a velkoobchodě, § 1 až § 3
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ale ne všichni chovatelé včel zveřejňují telefonní
a e-mailový kontakt, a jak tedy mají zemědělci povinnost v krátkém čase splnit? Navíc, když dojde ke
změně počasí a hlášený postřik se neprovede, musí
se jeho přesun na jiný termín opět hlásit. Zase jedna
ukázka skutečně proveditelného nařízení!
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, § 51 odst. 2

Norma o šatních skříňkách existuje, ale jejich výšku
si určete sami
Je celkem běžné a logické, že se velikost trojrozměrných předmětů popisují třemi rozměry – šířka, výška
a hloubka. Ne tak ovšem v některých normách, kterými se musí podnikatelé řídit. To se ukázalo u novelizované normy týkající se hygienických zařízení a šaten
z roku 2013. Přestože starší verze normy přikazovala,
že šatní skříňka musí mít výšku nejméně 190 cm, v té
novelizované zůstal údaj o minimální šířce 30 cm,
hloubce 50 cm, ale údaj o výšce úplně zmizel. Když se
na to někteří dotazovali Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který normy
vydává, dostalo se jim zajímavé odpovědi. Úřad prý
sice normy vydává, ale neprovádí jejich výklad. To přísluší tomu, kdo normu vypracoval. V tomto případě se
jedná o soukromou osobu, se kterou však úřad přestal
komunikovat. Takže normu na skříňky máme, ale jak
budou vysoké, je úplně jedno.
Norma ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny z února 2013
Zdroj: Communa
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Prezidentem ČMA je Petr Choulík
Novou tváří ve vedení České manažerské asociace je Marta Nováková, dříve prezidentka Svazu
obchodu a cestovního ruchu ČR a ministryně průmyslu a obchodu.
Prezidentem České manažerské asociace (ČMA) se
stal Ing. Petr Choulík, CSc., její dosavadní viceprezident. Nahradil Ing. Pavla Kafku, který po osmi letech
ukončil působení ve své funkci, v ČMA zůstává jako
čestný prezident. O volbě nového šéfa v ČR rozhodlo
prezídium asociace po jednání Shromáždění delegátů, které zastupuje 15 odborných či regionálních klubů. Delegáti se sešli 6. června v Brně.
Valnou část své kariéry Petr Choulík působil jako
vrcholový manažer ve společnosti Linde Gas. O jeho
manažerských schopnostech svědčí ocenění v soutěži
MANAŽER ROKU, kdy za rok 2011 získal titul Manažer
odvětví chemie a plasty a umístil se v TOP10 nejlepších.

V ČMA prosazuje výraznější klientský přístup, jeho
snahou je více oslovit mladší generaci manažerů
a akcentovat hlavní poslání ČMA, tedy vzdělávání
manažerů v době nových technologií. Od letošního
roku plánuje ČMA vzdělávat zdarma své členy – manažery i zaměstnance firemních kolektivních členů.
Současně chce Petr Choulík posilovat mezinárodní
vazby, a to zejména díky letošnímu vstupu ČMA do
evropské manažerské asociace CEC European Managers. K prosazování zájmů tuzemských manažerů
chce využít bruselskou centrálu CEC European Managers, která je uznaným sociálním partnerem Evropské komise, i kontakty na 17 národních manažerských
organizací. Jeho snahou je zvýšit atraktivitu manažerské profese a přibližovat příběhy úspěšných manažerů veřejnosti prostřednictvím vlajkové aktivity
ČMA, jíž je soutěž MANAŽER ROKU.
Viceprezidentkou ČMA se stala Marta Nováková,
která řídila resort Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR. Tato úspěšná podnikatelka, majitelka společnosti U&SLUNO, oceněná titulem Manažerka roku
2016 a Manažerka odvětví v kategorii Služby pro
podnikatele, byla prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezidentkou Hospodářské
komory ČR.
Za členy prezídia byli dále potvrzeni spoluvlastník
skupiny TRITON Luděk Pfeifer, Managing Partner ve
společnosti skilled.cz Vilém Vrba a VŠ pedagog, konzultant a kouč Petr Kazík.

O ING. PETRU CHOULÍKOVI, CSC.

Manažer mezinárodního formátu, od roku 1991 byl
členem představenstva Linde Gas a od roku 2001 generálním ředitelem společnosti. V roce 2007 se stal
regionálním manažerem Linde Gas pro Rusko, Slovensko a Česko, poté byl Cluster manažerem pro Česko,
Slovensko, Polsko a Ukrajinu. Před tím pracoval pro
Prognostický ústav ČR. Vystudoval obor ekonomika
obchodu a poté aspiranturu. Dlouhodobě přednášel na
VŠE v Praze na katedře financí, pravidelně publikuje
články v odborných časopisech. Od roku 2012 je aktivním členem ČMA, v roce 2017 se stal viceprezidentem
asociace. V roce 2011 se v soutěži MANAŽER ROKU
zařadil mezi desítku nejlepších a stal se Manažerem
odvětví chemie a plasty. Několik let byl členem představenstva Svazu chemického průmyslu ČR.
Text: PhDr. Milan Mostýn
Foto: archiv ČMA

www.cma.cz
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Členové Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)
v úterý 14. května na valné hromadě zvolili nové
představenstvo, dozorčí radu a smírčí výbor na
období 2019 až 2023. Dosavadní prezident SP ČR
Jaroslav Hanák obhájil funkci se ziskem 94 procent hlasů. Z viceprezidentů, kteří na funkci letos
kandidovali, svůj post obhájilo všech pět kandidátů. Poprvé byli do představenstva Svazu zvoleni
Andrea Gontkovičová, Pavel Sobotka a Martin
Wichterle.
Nové představenstvo SP ČR vstupuje do funkčního
období 2019 až 2023 s 17 členy. Prezident svazu Hanák
získal 94 procent hlasů. V prezidiu svazu ho doplní 6
viceprezidentů, kteří budou odpovědní za jednotlivé
tematické oblasti, kterými se Svaz zabývá. Nově se viceprezidentem stal Jan Czudek (Třinecké železárny).
„Nové funkční období bude pro celý SP ČR složité.
Výkon ekonomiky po předchozích rekordních tempech růstu zpomaluje. Nicméně tlak odborů a jejich

politických spojenců na růst mezd, prodlužování
dovolené nebo zkracování pracovní doby nepolevuje.
Budeme muset pro firmy zajistit takové podmínky,
aby i při nižším růstu mohly dál investovat do výrob
s vyšší přidanou hodnotou a do výzkumu a vývoje,
které pak mohou vést i k vyššímu růstu mezd. Velmi
si vážím silného mandátu, který mi členové Svazu
pro toto nelehké období dali,“ uvedl prezident SP ČR,
který poprvé stanul v čele svazu v roce 2011. SP ČR
jako nejsilnější zástupce zaměstnavatelů hájí zájmy
podnikatelů v tripartitě, jejímiž členy jsou také odborové svazy a vláda.
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Jaroslav Hanák
potřetí prezidentem
Svazu průmyslu a dopravy ČR

V novém představenstvu bude mít svaz několik nových tváří. Poprvé se do statutárního orgánu svazu
dostali Andrea Gontkovičová (Philip Morris), Pavel
Sobotka (Frentech Aerospace) a Martin Wichterle
(Wikov). Jsou to úspěšní manažeři a reprezentanti
firem, které buď vybudovali sami, nebo se postarali
o jejich rozvoj. „Jsem rád, že ve vedení svazu budu
moci spolupracovat s novými kolegy. Jsou to špičkoví
podnikatelé a manažeři, kteří nám výrazně pomohou nejen v naší snaze o zlepšování podnikatelských
podmínek, ale také při vylepšování obrazu českého
průmyslu,“ dodává Hanák.
Valná hromada také jmenovala dva nové čestné členy představenstva. Stali se jimi bývalí viceprezidenti
SP ČR Zbyněk Frolík a Stanislav Kázecký, kteří letos
už své funkce neobhajovali.
Kromě představenstva vybrali delegáti valného
hromady nové složení dozorčí rady a smírčího výboru. V dozorčí radě v období 2019 až 2023 zasednou
František Hála, Milan Horáček, Zdeněk Musil, Roman
Schiffer a Ivan Souček. Smírčí výbor bude pracovat ve
složení Tomáš Černý, František Hýbner a Jan Wiesner.
Členové Svazu průmyslu a dopravy ČR volí nové
představenstvo, dozorčí radu a smírčí výbor jednou
za čtyři roky. Volí se zvlášť prezident SP ČR a členové představenstva. Ze zvolených členů představenstva delegáti následně vybírají viceprezidenty SP
ČR. Dozorčí rada a smírčí výbor se volí samostatně.
Pro kandidáty hlasují zástupci kolektivních členů
(svazů a asociací) a delegáti vybraných individuálních členů (firem). Pro zvolení do orgánu potřebuje
kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů.
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Představenstvo je statutárním orgánem
SP ČR. Je složeno z prezidenta, viceprezidentů a dalších členů představenstva
volených valnou hromadou a generálního
ředitele svazu. Volí se 18 členů představenstva. Devatenácté místo patří generálnímu řediteli Svazu. Představenstvo
mimo jiné rozhoduje o základních otázkách realizace poslání Svazu, rozhoduje
o přijetí nových kolektivních a individuálních členů, předkládá valné hromadě
návrh programového prohlášení na další
období, předkládá valné hromadě výroční zprávu
představenstva o plnění programového prohlášení
a činnosti Svazu za uplynulé období. Spolu s dozor-

čí radou schvaluje návrh rozpočtu na příslušný rok
a předkládá ho valné hromadě.
Zdroj: SP ČR
(-jh-)

www.spcr.cz

ČMA udělila cenu
mladým podnikatelům
V 9. ročníku soutěže pro začínajících podnikatele T-Mobile Rozjezdy ocenila Česká manažerská
asociace čtyři mladé talenty. Vítězové obdrželi
možnost zapojit se do mentoringového projektu
XY-Transfer.
Zvláštní cenu České manažerské asociace (ČMA) pro
mladé talenty získali v rámci letošního 9. ročníku
soutěže začínajících podnikatelů T-Mobile Rozjezdy
Petr Mikulka (Retrokolo, Zlín), Michal Doubek (Contributr.io, Krupka), Vladislava Závrská (Knihář, Olomouc) a Jakub Velkoborský (Click&Eat, Ostrava).

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 klubů. Je vyhlašovatelem soutěže MANAŽER
ROKU. ČMA spoluzaložila Českou podnikatelskou
radu pro udržitelný rozvoj. Od května 2019 je ČMA
členem evropské asociace manažerů CEC European
Managers, která sdružuje přes milion manažerů.

34

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

7/2019

Asociace jako partner soutěže vybrala po diskuzi
s porotou z vítězů regionálních kol čtyři podnikatele
do 35 let. Ti získali možnost zapojit se do již třetího
cyklu mentoringového programu ČMA XY – Transfer,
a načerpat zkušenosti od zkušených manažerských
osobností. „V České manažerské asociaci si uvědomujeme, že to bývají právě zkušenosti, které mohou
rozhodnout o úspěchu či neúspěchu projektu. Máme
velkou radost, že můžeme naším mentoringovým
programem XY - Transfer podpořit v T-Mobile Rozjezdech mladé talentované podnikatele,“ uvedl Vilém
Vrba, člen prezidia ČMA, při předávání cen koncem

T-MOBILE ROZJEZDY

Dlouhodobý program na podporu začínajících
podnikatelů. Nabízí bezplatné regionální semináře
v oblastech týkajících se začátku podnikání, druhou částí projektu je soutěž o nejlepší podnikatelský nápad a plán. V každém kraji mohou vyhrát tři
vítězové, kteří získají finanční odměnu, podporu
expertů na různé aspekty podnikání, balíčky služeb a věcné ceny. O celostátním vítězi rozhoduje
porota. Kromě toho může veřejnost rozhodnout
o vítězi Ceny veřejnosti prostřednictvím on-line
hlasování. Novinkou letošního ročníku je Zvláštní
cena České manažerské asociace (ČMA) pro mladé
talenty, ČMA je partnerem letošního ročníku.

Do devátého ročníku soutěže T-Mobile Rozjezdy
bylo přihlášeno 579 nápadů, o celou pětinu začínajících podnikatelů více než v roce předchozím. Hlavní
cenu si odnesli Pavel Hrstka, Martin Burkoň a René
Němeček z Chrudimi a jejich trička CityZen. Nejčastěji byly podnikatelské záměry inspirované cirku-

lární ekonomikou. Objevilo se několik ekologických
ubrousků, náhrad plastových brček, květinové a bylinkové farmy, opakovaně použitelné balíky. Téměř
polovina (46 procent) přihlášených podnikatelů spadá do věkové kategorie 25–34 let. Mezi regiony již tradičně vedli zástupci hlavního města, kde soutěžilo 137
projektů. 68 projektů přihlásili začínající podnikatelé v Jihomoravském kraji a 64 ve středních Čechách.

www.cma.cz

Ministryně Maláčová jednala
v Lucemburku o koordinaci sociálních
politik a politik zaměstnanosti v EU
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová
(ČSSD) nedávno jednala v rámci zasedání Rady
EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví
a ochranu spotřebitele (EPSCO) v Lucemburku.
Rada diskutovala o koordinaci politik zaměstnanosti a sociálních politik a také o mobilitě pracovníků v EU. Na programu byla také volba sídla nově
zřízeného Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Česká republika podpořila jeho umístění ve
slovenské Bratislavě.

Diskuse Rady k tzv. evropskému semestru koordinace hospodářských politik se zaměřila zejména
na otázky, do jaké míry jsou nástroje evropského
semestru vhodné a dostatečné pro koordinaci politiky zaměstnanosti a sociální politiky. Ministryně
Maláčová ve svém vystoupení ocenila stávající procesy a nástroje jako vhodné i pro budoucí koordinaci
sociální politiky po roce 2020. Existuje podle ní však
prostor pro jejich další zlepšování, posílit by se mělo
i zapojení národních sociálních partnerů.

„Volný pohyb pracovníků je jednou z hlavních výhod členství v EU. Nový Evropský orgán pro pracovní
záležitost bude mít za úkol, aby práce po Evropě byla
co nejsnazší a nejpohodlnější. Jsem moc ráda, že jsem
mohla svým hlasem pomoci k tomu, aby jeho sídlo
bylo u našich nejbližších diplomatických spojenců,
tedy na Slovensku“, uvedla ministryně Maláčová.

Aktuálně probíhající proces digitalizace ekonomiky a sním spojený rozvoj nových flexibilních forem
zaměstnávání a výdělečné činnosti vyžadují i nové
přístupy k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zejména na uvedené trendy se zaměřily přijaté závěry
Rady k této problematice. Průměrná hodinová mzda
ženy je v EU přibližně o 16 procent nižší než průměrná hodinová mzda muže. Rozdíly v odměňování mezi
ženami a muži přitom nevycházejí z rozdílů v dosaženém vzdělání, nýbrž z nerovného rozdělení pečovatelských povinností, z předsudků a diskriminace,
z obtížnějšího přístupu žen k manažerským pozicím
a z genderové segregace ve vzdělávání a na pracovním trhu. Rada proto ve svých závěrech vybízí členské státy k řešení tohoto problému.

Rada na tomto jednání formálně potvrdila dříve dosažené dohody s Evropským parlamentem ke třem legislativním návrhům. Jednou z nich byl zřízen právě
za účelem podpory přeshraniční mobility pracovníků
v rámci EU již zmíněný Evropský orgán pro pracovní
záležitosti (ELA). Druhá směrnice, o transparentních
a předvídatelných pracovních podmínkách v EU, stanoví povinnosti informovat pracovníky o podstatných aspektech jejich práce, a to v písemné podobě
a včas. Směrnice o slaďování pracovního a soukromého života pak nově definuje minimální požadavky na
rodičovskou dovolenou, otcovskou dovolenou a pečovatelské volno.

rubrika manažerů družstev

května. Program XY-Transfer odstartoval v červnu,
kdy se vytvoří dvojice mentor – mentee, samotný mentoring končí v listopadu 2019 závěrečným setkáním.

Zdroj: MPSV
(-jh-)

www.mpsv.cz
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Stanovy družstva mají význam základního předpisu upravujícího vnitřní poměry družstva. Zákon
o obchodních korporacích vymezuje obsahové náležitosti, které musí mít stanovy každého družstva
a zároveň určuje za jakých podmínek musí být do
stanov zařazena další ustanovení, a co musí, a také
mohou tato ustanovení obsahovat. Pokud jde o ostatní obsah stanov, není právními předpisy dáno žádné pravidlo týkající se rozsahu záležitostí družstva,
které mohou být ujednáními stanov řešeny. Ujednání
zahrnutá do stanov nesmí odporovat donucujícím
ustanovením právních předpisů, od nichž není dovoleno se odchýlit a nesmí se rovněž příčit dobrým
mravům. Toto pojetí družstvu umožňuje mít stanovy
ve smyslu uvedeného jen s nezbytnými obsahovými
náležitostmi, stejně tak jako do nich v zájmu ucelenosti jejich úpravy převzít v potřebném rozsahu některá ustanovení právních předpisů anebo do nich
také zařadit jiná ujednání, která jsou z hlediska zájmů členů družstva důležitá.
Jde-li o volené orgány družstva, vyžaduje zákon
o obchodních korporacích, aby stanovy především
určily, jaké orgány se v družstvu zřizují a délku
funkčního období jejich členů. Stanovy podle něj

musí obsahovat také počet členů představenstva
a kontrolní komise, pokud jsou tyto orgány v družstvu zřízeny, a to s tím, že počet členů každého z těchto orgánů nesmí být nižší než tři. Stanovy mohou nad
rámec omezení vyplývajících ze zákona o obchodních
korporacích, a označených jím jako zákaz konkurence, vymezit pro členy představenstva další omezení,
a jde-li o členy kontrolní komise určit, že pro ně,
anebo některé z nich, zákaz konkurence neplatí, popřípadě mohou pro členy kontrolní komise vymezit
tento zákaz jinak. Stanovami je možné také určit, že
předseda představenstva, popřípadě jeho místopředseda, stejně jako předseda, případně i místopředseda
kontrolní komise, jsou voleni přímo členskou schůzí.
Ve stanovách může být rovněž ustanovení, že členská
schůze volí také náhradníky členů volených orgánů,
kteří nastupují v průběhu funkčního období na uvolněné místo člena příslušného orgánu podle stanoveného pořadí. Jedná-li se však o samotnou činnost
jednotlivých volených orgánů družstva zřizovaných
v družstvu na základě zákona o obchodních korporacích, úpravu jejich rozhodování, vymezení působnosti a pořizování zápisů o průběhu jednání tento zákon
stanovám jako jejich obsahovou náležitost nesvěřuje,
neboť v nezbytném rozsahu sám tuto úpravu obsahu-
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je. Jinak je tomu v případě orgánů družstva zřízených
v družstvu jen na základě jeho stanov, kdy vše, co se
ve zmíněných směrech týká těchto orgánů, je třeba
řešit právě ve stanovách družstva.
Ze zákona jsou volenými orgány družstva vždy jeho
statutární orgán, jímž je představenstvo, anebo předseda družstva, pokud se v družstvu za podmínek podle zákona o obchodních korporacích představenstvo
nezřizuje, a dále kontrolní komise, která je kontrolním orgánem družstva, jestliže se nejedná o případ
podle uvedeného zákona, ve kterém není tato komise
v družstvu zřízena.
Působnost statutárního orgánu družstva je dána
právními předpisy, a to zejména občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Je v ní
zahrnuto, jak oprávnění rozhodovat o záležitostech
družstva, tak i oprávnění za družstvo jednat. Při
vymezení působnosti statutárního orgánu družstva
se uplatňuje zásada daná občanským zákoníkem, že
tomuto orgánu náleží veškerá působnost, která není
stanovami, zákonem anebo rozhodnutím orgánu veřejné moci svěřena jinému orgánu družstva. Vzhledem k úpravě v zákoně o obchodních korporacích
současně platí, že rozhodování, které podle právních
předpisů patří do působnosti statutárního orgánu
družstva, nelze svěřit stanovami jinému orgánu
družstva. Za tohoto stavu je zřejmé, že ujednáním
stanov je možné zúžit rozsah rozhodovací působnosti
představenstva jen o ty záležitosti, které nepatří do
jeho působnosti podle právních předpisů, a to tím, že
je stanovy přenechají do působnosti jiného orgánu
družstva.
Člen statutárního orgánu může ze zákona zastupovat družstvo ve všech záležitostech. Jestliže je
statutární orgán kolektivní, tak jak je tomu v případě
představenstva, je třeba, aby bylo ve stanovách uvedeno, jak jeho členové družstvo zastupují. Stanovy
mohou určit, že družstvo zastupuje jen jeden člen
představenstva, nebo každý člen představenstva samostatně, popřípadě dva, anebo více členů představenstva společně.
Působnost kontrolní komise, jako kontrolního orgánu družstva, vymezuje zákon o obchodních korporacích a v souvislosti s tím stanoví, že komise je
při výkonu této působnosti na ostatních orgánech
družstva nezávislá. Kontrolní komisi přísluší ze zákona kontrolovat veškerou činnost družstva. Rozsah
její působnosti dané zákonem nelze stanovami měnit.
Představenstvo i kontrolní komise rozhoduje podle zákonné úpravy většinou hlasů všech svých členů. Jestliže je tato podmínka pro přijetí rozhodnutí
splněna, je bez právního významu, za jakého počtu
přítomných členů některého z těchto orgánů bylo
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rozhodnuto. Při hlasování v těchto orgánech má každý z jejich členů jeden hlas. Členy představenstva
ani členy kontrolní komise nelze při výkonu hlasovacího práva v uvedených orgánech nijak omezit,
stejně tak jako jim nelze přiznat pro tato hlasování
více než jeden hlas. Stanovami lze určit jen případný
požadavek vyššího počtu hlasů všech členů těchto
orgánů, který je potřebný k přijetí rozhodnutí, a to
buď pro všechna rozhodnutí, anebo jen pro ta, která
stanovy vymezí. Ve stanovách je dále možné zakotvit
pro případ, že funkce některého z členů uvedených
volených orgánů během funkčního období zanikne,
možnost těchto orgánů jmenovat na místa, která se
v nich takto uvolnila, náhradní členy, a to na dobu do
příští členské schůze. Jmenování náhradního člena
představenstvem anebo kontrolní komisí je ze zákona podmíněno tím, že počet členů orgánu jmenujícího
náhradního člena na místo, které se v něm uvolnilo,
neklesl pod polovinu.
Náležitosti zápisu o průběhu jednání představenstva i kontrolní komise rovněž stanoví zákon
o obchodních korporacích. Z hlediska odpovědnosti
členů uvedených orgánů je významné, že vedle jiných
náležitostí musí být podle zákona v těchto zápisech
uvedeni vždy členové, kteří hlasovali proti návrhům
na přijetí jednotlivých usnesení nebo se zdrželi hlasování s tím, že u neuvedených členů se má za to, že
hlasovali pro přijetí usnesení. Tato zákonná úprava
nedovoluje, aby hlasování v těchto volených orgánech bylo tajné.
Jde-li o volené orgány zřízené v družstvu případně
jen jeho stanovami, nesmí do jejich působnosti patřit žádná záležitost svěřená zákonem o obchodních
korporacích do působnosti některého z volených
orgánů zřizovaných v družstvu podle něj. Vzhledem
k uvedenému může volený orgán zřízený jen stanovami plnit ve vztahu k rozhodovací působnosti
volených orgánů, které družstvo musí mít na základě zákona, především úlohu poradního orgánu.
Činnost volených orgánů zřízených jen stanovami
právní předpisy neupravují, avšak i pro ně platí, že
každý jejich člen má při hlasování jeden hlas. Vodítkem pro řešení otázek spojených s úpravou těchto
orgánů ve stanovách mohou být například pravidla
vyplývající z uvedeného zákona pro činnost představenstva a kontrolní komise.
JUDr. Miroslav Machala

z Bruselu

Přelomovým programem Erasmus+
již prošlo 5 milionů evropských studentů
Program Erasmus+ zvyšuje úspěšnost studentů v osobním i profesním životě a pomáhá
vysokým školám více inovovat. Vyplývá to ze dvou nových nezávislých studií, které
nedávno zveřejnila Evropská komise.
Obě rozsáhlé studie, založené na hodnocení a připomínkách téměř 77 tisíců studentů a vysokoškolských
pracovníků a více než 500 organizací, měřily a analyzovaly přínos programu pro jeho hlavní účastníky.
Z výsledků je patrné, že díky Erasmu+ jsou mladí
lidé v Evropě více připraveni na novou digitální éru
a umí se lépe prosadit v budoucím pracovním životě. Program má také pozitivní vliv na vysoké školy,
které díky němu více inovují, intenzivněji se zapojují
do mezinárodních projektů a lépe reagují na potřeby
pracovního trhu.
Závěry studií s potěšením komentuje komisař pro
vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics: „Je úžasné pozorovat, jak se mladí lidé, kteří
programem prošli, dokážou úspěšně pohybovat na
moderním trhu práce a v rozmanitější společnosti.
Absolventi Erasmu+ se cítí být lépe připraveni na nové
výzvy, mají lepší profesní vyhlídky a více si uvědomují, co jim Evropská unie v každodenním životě přináší.
Vysoké školy zapojené do tohoto programu se vyznačují nejen větší otevřeností světu, ale ze své pozice mohou také lépe reagovat na potřeby pracovního trhu.“

STUDIE UKÁZALY PŘEDEVŠÍM TOTO:

• Erasmus+ pomáhá studentům s profesní orientací
a pomáhá jim rychleji získat práci.
Více než 70 % studentů, kteří se programu zúčastnili,
si podle svých slov lépe uvědomuje, čemu se chce po
návratu ze zahraničí ve své budoucí pracovní kariéře věnovat. Zkušenosti odjinud těmto studentům
také umožňují přehodnotit svá studia tak,
aby více odpovídala jejich ambicím. Ze studie
zkoumající vliv Erasmu+ na vysokoškolské
vzdělávání také vyplynulo, že 80 % absolventů bylo zaměstnáno do tří měsíců od
získání diplomu a 72 % absolventů považuje
zahraniční zkušenosti za faktor, který jim
pomohl získat první práci. Devět z deseti
absolventů programu Erasmus+ uvedlo, že
dovednosti a zkušenosti získané v cizině
uplatňuje v každodenní práci. Program
řeší nesoulad mezi požadovanými a nabízenými schopnostmi tím, že se soustředí
na rozvoj „měkkých“ a mezioborových dovedností, které zaměstnavatelé potřebují.

•E
 rasmus+ zesiluje pocit přináležitosti k Evropě
Přes 90 % studentů, kteří se do programu zapojili,
se také naučilo lépe pracovat a spolupracovat s lidmi
z jiných kultur a cítí se být Evropany. Nejsilněji se
tento výsledek programu projevuje u studentů, kteří před jeho absolvováním nebyli o smyslu EU příliš
přesvědčeni, a u studentů, kteří se vydali na pobyt
do země s většími kulturními rozdíly. Nejvíce se s EU
ztotožňují absolventi Erasmu+ pocházející z východní
Evropy.
•
Erasmus+ podporuje digitální transformaci a sociální začlenění
Většina zapojených vysokých škol je díky projektům
spolupráce v rámci tohoto programu lépe připravena
na digitální transformaci. Využíváním nových technologií a inovativních výukových metod se zlepšuje
jejich schopnost inovovat a spolupracovat na mezinárodní úrovni. Akademičtí pracovníci, kteří využili
Erasmu+, do svých hodin častěji zvou lidi z praxe –
zaměstnance z různých podniků do své výuky zapojuje 60 % z nich. Z jejich „nemobilních“ kolegů tak
činí jen 40 procent. Více než 80 procent akademiků
uvádí, že se na základě zkušeností ze zahraničí rozpracovávají inovativnější studijní osnovy. Dvě třetiny zúčastněných vysokých škol navíc konstatovaly,
že celounijní projekty rovněž přispívají k většímu
sociálnímu začlenění a ve vysokém školství pomáhají
bránit diskriminaci.
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Ze studií dále vyplynulo, že bývalí studenti, kteří se
zúčastnili programu Erasmus+, jsou se svým zaměstnáním spokojenější než ti, kteří jej neabsolvovali. Jejich
povolání mají také větší mezinárodní rozměr a je u nich
dvakrát pravděpodobnější, že budou pracovat v zahraničí. Program Erasmus+ rovněž podporuje podnikání.
Každý čtvrtý projekt spolupráce přispěl k podnikatelskému vzdělávání a zintenzivnil podnikání. Třetina
projektů pomohla vytvořit spin-offy či start-upy.
V rámci programu Erasmus+ se během let 2014 až
2018 vydaly na studijní pobyt, praktickou stáž nebo
výukový pobyt v zahraničí přes dva miliony studentů
a pracovníků vysokých škol. Ve stejném období bylo
poskytnuto financování EU na téměř jeden tisíc strategických partnerství Erasmus+ mezi vysokoškolskými
institucemi a na 93 znalostních aliancí mezi vysokými
školami a podniky. Více než 40 % z těchto partnerství
a aliancí vybavovalo studenty a akademické pracovníky prospektivními dovednostmi v souvislosti

s problematikou životního prostředí a změny klimatu,
s energetikou a zdroji, s digitalizací a s podnikáním.
Dvě zmiňované studie (studie zkoumající vliv Erasmu+ na vysokoškolské vzdělávání a studie zkoumající
strategická partnerství a znalostní aliance Erasmus+
ve vysokoškolském vzdělávání) posuzovaly dopad
programu na dvě hlavní skupiny účastníků: jednotlivce a organizace.
V první studii bylo analyzováno téměř 77 tisíc
účastnických reakcí, včetně odpovědí zhruba 47 tisíc
studentů, 12 tisíc absolventů a 10 tisíc vysokoškolských pracovníků. Závěry druhé studie se zakládají
na reakcích 258 strategických partnerství a znalostních aliancí Erasmus+ (zastupujících 504 organizací),
kterým bylo v letech 2014–2016 poskytnuto financování, a na 26 podrobných případových studiích.
(-jh-)

www.evropska-unie.cz

Rozpočet EU na rok 2020: návrh
Evropské komise se zaměřuje
na pracovní místa, růst a bezpečnost
Evropská komise v červnu navrhla rozpočet EU na
rok 2020 ve výši 168,3 miliardy eur. Zaměřuje se na
konkurenceschopnější ekonomiku Evropské unie
a na solidaritu a bezpečnost v EU i mimo ni.
Tento rozpočet je sedmý a poslední v rámci stávajícího dlouhodobého rozpočtu EU na období 2014–2020,
který stanoví limity pro každoroční rozpočty. Je
koncipován tak, aby optimalizoval financování stávajících programů i nových iniciativ a aby zvyšoval
evropskou přidanou hodnotu v souladu s prioritami
Junckerovy Komise.
Evropský komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger k tomu uvedl: „Rozpočet na rok 2020
je posledním návrhem rozpočtu, který předkládá
Junckerova Komise. Jeho účelem je pokračovat v podpoře priorit EU – pracovních míst, růstu, mladých
lidí, bezpečnosti a solidarity – a připravit přechod na
další rozpočtový cyklus. Doufám, že Rada a nově zvolený Parlament dosáhnou včas dohody, která zajistí
stabilitu pro budoucnost EU.“
Podle návrhu Komise půjdou finanční prostředky
z rozpočtu na rok 2020 do těchto prioritních oblastí:
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konkurenceschopná ekonomika a mladí lidé; posilování bezpečnosti a solidarity v EU i mimo ni; změna
klimatu.
21 % celkového navrhovaného rozpočtu na rok 2020
půjde na boj proti změně klimatu. To odpovídá ambicióznímu cíli věnovat 20 % současného dlouhodobého rozpočtu EU na činnosti spojené s řešením změny
klimatu.

INVESTICE DO KONKURENCESCHOPNÉ
EKONOMIKY A MLADÝCH LIDÍ

Rozpočtová částka více než 83 miliard eur v závazcích podpoří hospodářský růst, evropské regiony
a mladé lidi. Z toho je určeno:
•
13,2 miliardy eur na výzkum a inovace v celé
Evropě v rámci programu Horizont 2020 – jde
o největší a poslední část tohoto výzkumného
a inovačního programu EU (+6,4 % oproti roku
2019) – včetně finální pilotní fáze Evropské rady
pro inovace na podporu špičkových inovátorů, malých podniků a vědců s potenciálem pro
rychlou expanzi v evropském i globálním měřítku,

• 117 milionů eur pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) na podporu mladých
lidí, kteří žijí v regionech s vysokou nezaměstnaností mladých (celková výše finančních prostředků pro YEI v období 2014–2020 tak dosáhne
4,5 miliardy eur),
• 1,2 miliardy eur (+75 % oproti roku 2019) pro evropský globální družicový navigační systém Galileo,
aby mohl pokračovat v rozšiřování tržního pokrytí a zvýšit současný počet 700 milionů uživatelů
po celém světě do konce roku 2020 na 1,2 miliardy
uživatelů,
• 255 milionů eur pro Evropský program rozvoje
obranného průmyslu (EDIDP), jenž poskytuje
pobídky evropským společnostem, aby společně
vyvíjely obranné produkty a technologie. EDIDP
umožňuje testování spolupráce v oblasti obrany během tohoto rozpočtového období, než bude
od roku 2021 k dispozici plnohodnotný Evropský
obranný fond.

POSILOVÁNÍ BEZPEČNOSTI
A SOLIDARITY V EU I MIMO NI

Mnohé problémy, s nimiž se Evropa potýká, neznají
hranice. EU opakovaně využila veškeré flexibility, kterou rozpočet umožňuje, za účelem reakce na
přírodní katastrofy, řešení problémů v souvislosti
s migrací a posilování vnějších hranic EU. Díky aktivizaci různých nástrojů bude rozpočet EU na rok 2020
dále investovat do solidarity a bezpečnosti v Evropě
i mimo ni:
• 420,6 milionu eur (+34,6 % oproti roku 2019) pro
Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní
stráž (Frontex) v návaznosti na dohodu o vytvoření stálého sboru 10 tisíc příslušníků pohraniční
stráže do roku 2027, které v březnu 2019 dosáhly
Evropský parlament a Rada,
• 156,2 milionu eur pro nový program rescEU (modernizace stávajícího mechanismu civilní ochrany), který bude lépe reagovat na zemětřesení,
požáry a jiné katastrofy. Tyto prostředky napomohou vybudovat zásahové kapacity na úrovni
EU, například letadla a vrtulníky pro hašení lesních požárů nebo lékařské kapacity pro nouzové
situace,

na třetí bruselské konferenci o budoucnosti Sýrie (na rok 2019 již bylo v rozpočtu EU přiděleno
2,01 miliardy eur),
• pokračování podpory pro rozvoj Systému vstupu/
výstupu, Evropského systému pro cestovní informace a povolení, modernizovaného Schengenského informačního systému a Evropského fondu
pro udržitelný rozvoj, a to s obecným cílem zvýšit
interoperabilitu informačních systémů EU, aby
zajistily bezpečnost občanů EU.

z Bruselu

• 2,8 miliardy eur na vzdělávání v rámci programu
Erasmus+,

ROZPOČET ZAJIŠŤUJÍCÍ VÝSLEDKY

Zajištění toho, aby každé euro z rozpočtu EU vytvářelo přidanou hodnotu pro občany EU, je pro Komisi
klíčovou prioritou. Je to také klíčovým cílem dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027, který
navrhla Komise.
Spolu s návrhem rozpočtu dnes Komise zveřejnila
přehled výsledků každého z programů financovaných z rozpočtu EU. Ukazuje, že rozpočet EU přináší
konkrétní výsledky pro lidi v EU i mimo ni.
Návrh rozpočtu EU na rok 2020 obsahuje pro každý
program, jenž má být financován, dvě částky – závazky
a platby. „Závazky“ označují financování, které lze dohodnout ve smlouvách za daný rok, „platbami“ se rozumí
skutečně vyplácené finanční prostředky. Navrhovaný
rozpočet EU na rok 2020 činí 168,3 miliardy eur v závazcích (+1,3 % oproti roku 2019) a 153,7 miliardy eur v platbách (+3,5 % oproti roku 2019).
Rozpočet EU je především investičním rozpočtem. Dosahuje přibližně 1 % HND EU, představuje přibližně 2 %
veškerých veřejných výdajů EU a jeho cílem je doplňovat
vnitrostátní rozpočty a realizovat priority, na kterých se
všechny členské státy EU dohodly.
Rozpočet EU na rok 2020 je posledním rozpočtem v rámci stávajícího víceletého finančního rámce EU na období
2014–2020. Návrh vychází z předpokladu, že Spojené
království se bude plně podílet na plnění a financování
rozpočtu EU na rok 2020, jako by bylo členským státem.
Na jaře 2018 zveřejnila Komise své návrhy příštího
dlouhodobého rozpočtu EU, který bude pokrývat období
2021–2027. Členské státy a nově zvolený Evropský parlament budou o rozpočtu na rok 2020 a dlouhodobém
rozpočtu vyjednávat souběžně.
Zdroj: Evropská komise
(-vr-)

• 560 milionů eur pro lidi v tísni v Sýrii i pro uprchlíky a jejich hostitelské komunity v regionu. Jedná
se o rozpočtovou odezvu na závazek přijatý letos

www.europa.eu
7/2019
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SUV značky Renault
CAPTUR, KADJAR a KOLEOS

Již od

289 900 Kč
Nové výkonné a úsporné turbomotory
Testování na 2 dny a 200 km
Nabídka platí od 4. 6. do 30. 6. 2019. Renault Seznamka 365 platí pouze pro modely Renault CAPTUR a Nový Renault KADJAR. Uvedená cena platí při využití speciálního
zvýhodnění a při využití bonusu při výkupu starého vozidla. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Renault CAPTUR:
spotřeba 5,3–6,6 (l/100 km), emise CO2 139–151 (g/km); Nový Renault KADJAR: spotřeba 4,7–6,8 (l/100 km), emise CO2 131–154 (g/km); Renault KOLEOS: spotřeba
6,8–7,0 (l/100 km), emise CO2 163–168 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných
pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.
Renault
Renaultdoporučuje
doporučuje

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

, seznamka365.renault.cz

www.templarske-sklepy.cz/zajezd-jirka-kolbaba | www.topvinarskycil.cz/soutez
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Číslo jedna ve výrobě
interiérů na českém trhu

info@drevodilo.cz

www.drevodilo.cz

cestování, kultura & společnost

Chorvatský Krk
- zelený ostrov s českou stopou
Víte, že nemusíte cestovat příliš daleko, a přesto
můžete poznat krásná historická města a městečka,
užít si koupání v moři v romantických zátokách na
menších klidných plážích nebo na dvoukilometrové
rušné pláži? Navštivte malebná místa chorvatského
ostrova Krk. Dostanete se na něj pohodlně po mostě,
který ho spojuje s pevninou nedaleko velkého a rušného města Rijeka v Kvarnerském zálivu.
Celý ostrov objedete během jednoho dne, ale bylo
by škoda, kdybyste nevěnovali jeho zajímavostem
více pozornosti. Můžete se nejen povalovat na jeho
krásných oblázkových plážích, ale také poznat historii a krásu přírodních i lidských výtvorů na ostrově.
A určitě se nebudete nudit, ani kdyby vám nepřálo
počasí na koupání v moři. Nejstarší středověké pa-

mátky na ostrově pocházejí ze starochorvatského období, ale najdete zde i moderně vybavená turistická
střediska s rušným nočním životem. Také přírodní
povrch je zde pestrý, najdete tu olivové háje, vinice
a lesy, ale i skalnatý terén a třeba krasovou jeskyni
Biserujka.
Hlavní středisko ostrova – historické město Krk
vás na první pohled upoutá starobylými hradbami
se strážními věžemi, městskými branami a zvonicí.
Ústřední bod celého opevnění tvoří Frankopanský
hrad, blízko Biskupského paláce a na něj navazuje
komplex s trojlodní mariánskou katedrálou. Najdete
zde i antické artefakty a celkový dojem dokresluje
malebný přístav s množstvím jachet, lodí a lodiček.
Nabízí se vám řada příjemných zákoutí s kavárničkami a restauracemi, kde si můžete odpočinout nebo
posedět s přáteli. Město má samozřejmě vybudováno
i bohaté zázemí pro turistické pobyty. Nová zástavba
se táhne podél pobřeží a najdete v ní většinu hotelů
i kempů.
Cestou po ostrově byste rozhodně neměli minout
středověké městečko Vrbnik, rozložené na skalním
útesu, které vás okouzlí svou atmosférou. Při procházce křivolakými úzkými uličkami po starodávné
dlažbě na vás dýchnou dějiny. Na nejvyšším bodě
obce Vrbnik vystupuje mariánský kostel, kde vás
upoutá jedno z vitrážových oken, to s tématem lodi
na moři – sloužilo jako prosba za ochranu místních
rybářů. V domě zvaném Zadružna kuća (Družstevní
dům) je uložena knihovna s cennými hlaholskými
rukopisy. Je spodivem, že v poměrně malé obci jakou
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A už jen stručně připomeňme několik dalších zajímavých míst na ostrově:

je Vrbnik, se vám nabízí tolik zajímavostí. Uzounká
ulička, kterou se sotva protáhnete, spojená s pověstí
o nevěstách, které jí procházely. Nádherné výhledy
na moře směrem k pobřeží Chorvatska. U přístavu
najdete Vinařské družstvo, kde si můžete koupit výborná vína, zvláště místní odrůdu bílého vína „Vrbnička žlahtina“, pěstovaného pouze na svazích kolem
Vrbniku.

Zátoka Soline dostala jméno po těžbě mořské soli,
která byla v těchto místech získávána od počátku našeho letopočtu až do pozdního středověku. Betonové
molo, které vede směrem do moře, umožňuje přístup
k mělkému středu zátoky, kde lidé využívají bahno
a písek k léčebným účelům.
Punat - menší oblíbené letovisko a známá jachtařská marína ve velké, ale mělké zátoce s ostrůvkem
Košljun, kde je možno navštívit historicky cenný
františkánský klášter.

cestování, kultura & společnost

sousední ostrovy se skalnatými úbočími je nezapomenutelný. V Bašce si můžete užít dlouhou rušnou
pláž, ale značené cesty vedou i do odlehlých, téměř
nedostupných zátok, které nabízejí možnost krásného koupání.

Na opačném konci ostrova se nachází Baška – místo
s českou stopou. Není to jenom vyhlášená dvoukilometrová převážně písečná pláž s pozvolným vstupem,
která je nejpopulárnější turistickou atrakcí ostrova.
Významný podíl na rozvoji turistického ruchu v Bašce mají Češi, kteří poprvé přijeli do Bašky už v roce
1909. Díky jejich snaze založit zde slovanské letovis-

Njivice – malebné turistické letovisko s několika
hotely a kempy, kde najdete nejen pohodlné koupání
a lenošení ve stínu borovicového lesa, vodní sportovní aktivity, ale i řadu kavárniček, cukráren, restaurací a „konobu“ s výbornými víny místních odrůd.
ko se také první lékařkou v Bašce stala Češka MUDr.
Zdenka Čermáková. V Bašce je po ní pojmenováno
zdravotnické středisko a ulice, říkali jí „Doktorica
Zdenka“. Další zajímavostí je, že už před první světovou válkou začal v Bašce působit Klub českých turistů.
Vytyčil a označil až 16 turistických stezek vedoucích
na nejkrásnější místa s vyhlídkovými body v kopcích
nad městečkem. Jedna z nich – buď turistická stezka,
nebo poněkud krkolomná asfaltová cesta ke kostelíku sv. Jana, vám nabídne několik nádherných výhledů na město rozložené v zálivu s dominantní rušnou
pláží, obklopené okolními horami. Také pohled na

Malinska – turistické středisko, které láká aktivní
zábavou, plážemi a nočními kluby.
Kdo milujete azurové moře, romantické zátoky,
večerní posezení u dobrého jídla a vína s typickými
melodiemi nebo návštěvu historických památek
i s jejich starobylou atmosférou, cyklistické nebo pěší
turistické výlety s dechberoucími scenériemi, zkuste
navštívit tento jadranský ostrov a užít si dovolenou
všemi smysly.
Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková
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