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Vážené předsedkyně a předsedové,  
vážení členové a zaměstnanci výrobních družstev,

máme tu opět konec léta, období, kdy si zakládáme 
fotky a všechny poznatky z dovolené a začínáme se 
pomalu připravovat na poslední kvartál roku. Ach jo, 
jak to letí, povzdechne si většina z nás. Ale tento ča-
sový koloběh a s ním spojenou naši veškerou činnost 
nikdo nikdy nezmění.

Takže nám nezbývá nic jiného, než popřemýšlet, jak 
a čím bychom poslední měsíce v roce mohli zpestřit, 
a to jak v našich družstvech, tak samozřejmě v okru-
hu svých nejbližších.

Ve firmách to máme možná jednodušší – máme plá-
ny, víme jak je plníme, takže si lehce spočítáme, co nás 
čeká a  teď toto všechno začneme „dolaďovat“.  Vím, 
lehce se to řekne, ale  mnohdy hůře dělá, zvláště v po-
slední době v našem prostředí, které poctivému pod-
nikání a poctivé práci zrovna moc nepřeje. Nebojte se, 
nebudu dále dělat výčet řady neduhů a problémů, se 
kterými se potýkáme, navíc každý z nás má ve svém 
oboru zajímavá specifika. Společné problémy – jako 
je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, přebytek 
byrokracie včetně spousty kontrol, nás jako podni-
kající subjekty trápí asi stejně. Mám pocit, že každý 
z  nás využívá nejrůznějších kontaktů a  cest na zlep-
šení situace, ale ten očekávaný výsledek je stále hodně 
vzdálený… Tímto se ovšem nesmíme nechat odradit od 
naší v tomto okamžiku doslova sisyfofské práce, pro-
tože když necháme všechno tak jak je, tak to bude ještě 
horší. 

Dovolím si připomenout něco pozitivního, jak se 
u  nás říká – z  té druhé bečky. Podzim je v zeměděl-
ství spojen se spoustou práce, dokončením všech 
sklizní, přípravou půdy na zasetí následující úrody 
a  na přezimování, kdy chceme, aby naše živitelka – 
půda nabrala co nejvíce sil, a  v  našich vínorodných 
oblastech probíhá vinobraní. Po dvaceti pěti letech, 
co stojím v  čele jediného obnoveného vinařského 
družstva v České republice, si dovolím říci, že vinař-
ství udělalo za tuto dobu neskutečný pokrok. A to jak 
v oblasti pěstování révy, tak i při zpracování hroznů 
a výrobě vína, které získává i na mezinárodní úrovni 
celou řadu ocenění. Mám velkou radost, že myšlenka 
obnovení zpracovatelského družstva se ukázala jako 
správná, dnes mně řada podnikatelů – a světe div se 
i politiků – dává za pravdu, že tento způsob realizace 
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Ing. Pavel Pastorek
předseda představenstva 
Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo
člen představenstva SČMVD

meziproduktu (kterým je řada zemědělských výrob-
ků) je velmi efektivní a  splňuje všechny požadavky 
současného moderního konzumu. 

Proč toto uvádím - chápu, že pro většinu z vás, milé 
kolegyně a drazí kolegové, je komodita vinařství ne-
známou. Uvedl jsem tuto skutečnost jako argument 
pro vás, abyste při své obhajobě družstevní formy 
podnikání měli více faktů, protože pouze s  jasnými 
a  neoddiskutovatelnými argumenty je možno dis-
kutovat a tím se snažit tu „blbou podnikatelskou ná-
ladu“ napravovat. Já mám občas dojem, že současná 
demokracie zrovna moc demokratická není, protože 
chování a  jednání mnoha lidí v  mém okolí probíhá 
podle scénáře – já si mohu dělat co chci, kdy chci a kde 
chci  a vy všichni okolo jste mi lhostejní. No, a  toto 
není pro mne, takže se často dostávám do diskusí co 
je správné a  co je již za hranicí. Myslím, že takové 
poznatky nejsou jenom mým specifikem, z  diskusí 
s  vámi – kolegy manažery jsem se často přesvědčil 
o shodnosti našich názorů. Navíc jsem rád, že při této 
nelehké práci máme dobré zázemí ve Svazu českých 
a  moravských výrobních družstev, který nám díky 
svým dobrým hospodářským výsledkům významně 
pomáhá v mnoha směrech. Zkusme si spočítat, kolik 
by nás stála různá školení a další poradenská činnost, 
o možnosti poskytování úvěrů ani nemluvím. Věřím, 
že s  mnohými z  vás budu mít možnost si popovídat 
na celorepublikové poradě v listopadu, už se na toto 
setkání těším.

Co říci na závěr – snad si jenom popřát hodně elánu 
a nezbytného zdraví do další nekončící práce a věřit, 
že naše snažení dojde kýžených výsledků. 

www.templarske-sklepy.cz 

obsah 10/2019
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Výrobní družstva na výstavě  
Země živitelka

Letošní, v pořadí již 46. ročník agrosalonu Země živitelka se uskutečnil v termínu 22. – 27. srpna. 
Na 15 hektarech výstavní plochy se při této významné oborové a kulturní události prezentovalo 
581 vystavovatelů z  19 zemí. Podtitulem letošního ročníku se staly tyto čtyři výzvy českého 
zemědělství: budoucnost českých potravin, popularizace zemědělství, modernizace zemědělství, 
environment a zemědělství.

Ve výstavních pavilonech i pro-
střednictvím doprovodného pro-
gramu byl kladen důraz na české 
potraviny oceňované národními 
značkami kvality, vztah země-
dělství k  životnímu prostředí, 
představeny byly nejmodernější 
zemědělské technologie a  stro-
je. Výstava se každoročně těší 
velkému zájmu odborné i  laické 
veřejnosti. Návštěvnost byla letos 
opět rekordní, výstavu navštívilo  
123 tisíc lidí.

Slavnostního zahájení agrosalo-
nu se zúčastnil prezident ČR Miloš 
Zeman a  další představitelé poli-
tického a  hospodářského života. 
V  sobotu 24. srpna na výstavišti 
proběhly národní dožínky.

Společná expozice výrobních 
družstev se nacházela v pavilonu H.  
Pod záštitou SČMVD zde svou pro-
dukci představila družstva KDS 
Sedlčany, STYL Plzeň, Templářské 
sklepy Čejkovice a VŘÍDLO Karlo-
vy Vary. Produkty těchto tradič-
ních českých výrobců bylo možné 
na místě i zakoupit. Zákazníci oce-
ňovali, že se jedná o  české firmy 
vyrábějící kvalitní produkty, kte-
ré znají a oblíbili si je.

Ti, kdo nemají v  dosahu někte-
rou z  podnikových prodejen no-
žířského družstva KDS Sedlčany, 
využívají návštěvu agrosalonu 
Země živitelka k tomu, aby se zde 
s  těmito produkty seznámili na-
živo a nějaký výrobek i zakoupili. 
Zástupci družstva na svém stánku 
představili vše podstatné ze sorti-
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mentu družstva včetně novinek, 
s  největším zájmem zákazníků se 
setkali u svačinových nožů a ma-
nikúrních nůžek.

Zástupci plzeňského družstva 
STYL na výstavu přivezli dám-
skou a  pánskou konfekci – trika, 
tepláky, trenýrky, šaty, softshe-
llové bundy, kabáty, dále též oblí-
bené tašky. Prezentovali i  služby 
knihařství a výroby kartonáže. Na 
stánku se zájemci mohli seznámit 
také s  nabídkou výroby těsnění 
podle přání zákazníka.

Kosmetické družstvo VŘÍDLO 
Karlovy Vary představilo širokou 
nabídku Karlovarské kosmetiky. 
Zákazníci nakupovali především 
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krémy na ruce, krémy na nohy, 
zubní pasty, krémy na obličej, soli 
do koupele, soli na nohy, ale i další 
kosmetické produkty družstva. 
Jako každoročně byl i  tentokrát 
velký zájem o dětské pěny do kou-
pele ve tvaru delfína s vůní malin.

Na stánku vinařského družstva 
Templářské sklepy Čejkovice ná-
vštěvníky čekala ochutnávka vín 
spojená s  odborným výkladem. 
Zájemci měli možnost na místě 
zakoupit vína, která jim při degu-
staci chutnala. Družstvo na agro-
salon přivezlo i hit letošního léta, 
perlivé víno Frizzante Rose. Pro 
návštěvníky stánku byla připra-
vena i  soutěž o  dárkovou kazetu 
s víny z řady Sanctus Victoria. Pre-

Vřídlo Karlovy Vary: zleva: Iveta Fibrichová,  
Zdeňka Fričová, Helena Tašnerová 
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veřejnosti, získat zpětnou vazbu 
díky přímému kontaktu se zákaz-
níky, podpořit svou značku a zvidi-
telnit výrobní družstevnictví. 

zentace Templářských sklepů byla 
zákazníky pozitivně vnímána.

Stánek družstva KOVOBEL Do-
mažlice, výrobce technologického 
zařízení pro chov drůbeže, se na-
cházel v pavilonu T2. Družstvo se 
prezentovalo jako tradiční český 
výrobce jak klecových, tak alter-
nativních systémů. Samozřejmou 
součástí dodávek je poskytování 
servisu.

Příští ročník agrosalonu Země 
živitelka se bude konat 22. 8. – 1. 9.  
2020. Rádi bychom vás pozvali 
k  účasti. Výstava umožňuje před-
stavit své výrobky odborné i laické 

Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Ing. Lenka Bartoničková, 

Jana Henychová
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Máte rádi těstoviny? Zkuste družstevní těstoviny z Vysočiny – vyrábí je družstvo 
HORIZONT v jihlavské pobočce. I my měly možnost navštívit provozovnu, kterou nás provedly 
místopředsedkyně družstva Věra Zemanová a vedoucí provozu těstovin paní Alena Miksová.

Těstoviny z Vysočiny 

HORIZONT v současné době vyrábí 17 druhů těs-
tovin. Těstoviny z Vysočiny mají vlastní recepturu, 
která zaručuje, že při dodržení správného postupu 
přípravy se nebudou lepit. Tyto produkty neobsahují 
chemické přísady a jsou velmi chutné. Jejich základ 
tvoří mouka a voda, neobsahují vejce a jsou tedy 
vhodné i pro veganské recepty. Barvu výrobkům 
dodává kurkuma. Širokou nabídku druhů vhodných 
buď jako příloha nebo jako zavářka do polévek dopl-
ňují speciální tvary vhodné pro malé děti. Své místo 
mezi výrobky má  i sladká skořicová varianta.

 
Družstvo HORIZONT, pro nějž je výroba těstovin 

jedním ze segmentů činnosti, disponuje výrobním 
zařízením pro širokou nabídku druhů těstovin. Kdo 
by čekal obrovské výrobní haly a nejrůznější stroje 
zabírající velké prostory, ten by se mýlil. Družstvo 
vsadilo na jedno spolehlivé výrobní zařízení – těsto-
viny vznikají protlačováním směsi speciálním stro-

jem, poté probíhá sušení a balení do sáčků. Těstoviny 
vyrábí několikačlenný tým pracovníků, velký podíl 
při výrobě má i ruční práce.

„Lidé opravdu slyší na české výrobky. Ocení, že se 
těstoviny vyrábí u nás, a jsou ochotni 
si za kvalitnější výrobek připlatit,“ 
říká vedoucí provozu těstovin Alena 
Miksová. Jak nás informuje, firma má 
zákazníky hlavně v nejbližším okolí – 
těstoviny nakupují především školy, 
nemocnice, ale i  vesnické hospůdky 
nebo řeznictví. 

S  odbytem nemá HORIZONT problém. „Našimi od- 
běrateli jsou především jídelny a nemocnice, ale i sou-
kromí odběratelé. Zboží je možné si objednat prostřed-
nictvím internetu nebo ho zakoupit v  naší firemní 
prodejně. Zákazníky máme hlavně zde z kraje. Samo-
zřejmě rádi uvítáme i další odběratele. Zákazníky zís-
káváme prostřednictvím internetu a  především na 
základě doporučení, kdy je zákazník s našimi výrobky 
spokojen a doporučí nás dál,“ říká místopředsedkyně 
družstva Věra Zemanová.

„Každý si myslí, že naše bezvaječné těstoviny jsou 
obarveny chemicky, ale jedná se o přírodní koření,“ 
vysvětluje Alena Miksová podstatu barvení kur-
kumou, přidávané do těstovin. Kurkuma je zvláštní 
koření, které nemá prakticky žádnou chuť a jemnou 
vůni, ale je výrazným barvivem. Současně má proti-
zánětlivé účinky, tedy těstoviny s přísadou kurkumy 
jsou i zdravé.

Zleva: Alena Miksová, Věra Zemanová

Alena Miksová v podnikové prodejně
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Alena Miksová nás zasvěcuje do tajů výroby a do-
zvídáme se, že jedna z  nejdůležitějších věcí kromě 
odvážení surovin je přesná dávka vody. Ta se může 
někdy lišit a  je tedy na každém konkrétním výrob-
ním procesu, aby ten, kdo kontroluje hustotu těsta, 
odhadl správný poměr všech jeho složek. 

Provozovna existuje již od roku 2002. Stroj je každý 
den rozebrán a  důkladně vyčištěn, jeho díly se čistí, 
vymývají se, takže je zachována dokonalá hygiena při 
výrobě. „Denně se vyrábí ideálně jen jeden druh těsto-
vin. Na jiný druh je totiž nutné přehodit matrice a tím 
vzniká větší odpad těsta. Vyplatí se proto vyrábět 
každý den jen jeden druh. Někdy lze na jednu matrici 
vyrobit dva druhy těstovin, resp. stroj vytlačuje stejný 
tvar, ale diference těstovin spočívá v délce řezu,“ vy-
světluje místopředsedkyně družstva Věra Zemanová.

Co se týče obalů, firma vsadila na spolupráci s čes-
kým dodavatelem, který zajišťuje jejich výrobu v Itá-

lii. Obaly odpovídají aktuálním předpisům, mimo 
jiné obsahují přesné složení potravin včetně obsahu 
alergenů.  Běžné balení těstovin je v sáčku o váze 500 
gramů. Pro větší balení se používají sáčky, kam se ve-
jde 2,5 kilogramu těstovin, v případě některého dru-
hu jen 1,5 kilogramu, aby nedošlo k jejich poškození. 
„Například u  vlasových nudlí je potřeba zachovat 
maximální vhodnost obalu,“ doplňuje místopředsed-
kyně družstva Věra Zemanová.

V nabídce těstovin jsou již jmenované vlasové nudle, 
dále zavářky jako písmenka, mušle nebo těstoviny ve 
tvaru rýže. HORIZONT dále vyrábí rourky, makaro-
ny, široké nudle, kolínka, hřebeny, krátké a  dlouhé 
špagety a  další. Záruční doba těstovin je jeden rok 
od data výroby, za dodržení skladovacích podmínek. 
Více informací naleznete na internetových stránkách 
družstva HORIZONT.

Text: Jana Henychová, Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová

http://www.horizont-vd.w1.cz

HORIZONT výrobní družstvo zaměstnává pře-
vážně osoby zdravotně postižené (OZP). Hlavním 
výrobním programem je kompletace jednoduchých 
plastových výrobků pro automobilový průmysl. 
Vysoká kvalita odvedené práce je pro družstvo pri-
oritou. Je držitelem certifikátu ISO 9001:2015. 

Družstvo HORIZONT podle zákona o  zaměst-
nanosti (Sbírka zákonů č. 435/2004 Sb.) nabízí 
podnikatelským subjektům plnění povinnosti za-
městnávat osoby se zdravotním postižením podle  
§ 81 bodu 2, písmeno b) a to odebíráním výrobků nebo 
služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 
50 procent zaměstnanců se zdravotním postižením 
nebo zadáváním zakázek těmto subjektům.

Nákupem výrobků a  služeb od chráněných dí-
len nabízejících náhradní plnění podpoříte jejich 
existenci, rozvoj a dáte práci lidem se zdravotním 
handicapem, kteří práci potřebují a jinak by ji jen 
velice složitě hledali. Lidé se zdravotním posti-
žením mají často problém dostat se do kolektivu, 
společensky zapadnout mezi lidi a cítit se užiteční, 
tímto jim k  tomu pomůžete. Je to také velké plus 
pro vaši společenskou odpovědnost, máte-li pro-
blém najít ve své společnosti uplatnění pro OZP.

Těstoviny si můžete zakoupit prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách  
http://www.horizont-vd.w1.cz/testoviny-z-vysociny  nebo na kontaktu Alena Miksová, 607 736 150,  
725 857 156, e-mail: horizont.jihl@volny.cz . Můžete také navštívit podnikovou prodejnu na adrese   

R. Havelky 21, Jihlava, v pondělí až pátek od 6:00 do 12:30 hod.

Zleva: Hanka Drápelová, Alena Miksová

Těstoviny budete moci zakoupit i při prodejní akci na SČMVD v Praze dne 13. listopadu.
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dotační výzvu na pobytová 
zařízení pro lidi s poruchami 
autistického spektra

Celkem 150 miliónů korun poputuje pobytovým 
zařízením sociálních služeb poskytujícím péči 
lidem s  poruchami autistického spektra. Kraje, 
obce, obecně prospěšné společnosti, církve, ná-
boženské společnosti, ústavy, sociální družstva, 
spolky a  obchodní společnosti by měly zbystřit. 
Příjem žádostí o  dotace začne 11. září a  skončí 
13. října.

Péče o  lidi s  poruchami autistického spektra je ne-
smírně vyčerpávající nejen fyzicky, ale především 
psychicky. Autisté a  jejich rodiny se často, kromě 
každodenních starostí spojených s  touto jinakostí, 
setkávají s  nepochopením a  odsouzením. Také proto, 
že projevy nemoci jsou mnohdy nečitelné a pro okolí 
rušivé kvůli jinému vnímání světa autistů. 

„Věřím, že jsme takto hendikepovaným rodinám letos 
už částečně pomohli navýšením příspěvku na péči ve 3. 
a 4. stupni závislosti. Ale pořád je co zlepšovat. Ty nej-
těžší formy nemoci potřebují ještě větší porci podpory. 
Proto je tady nově náš dotační program určený pro 
týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, domovy se zvláštním režimem a chráněné 
bydlení. Na systémovější podpoře pracujeme i v rámci 
novely zákona o sociálních službách,“ uvedna minist-
ryně Ministerstva práce a sociálních věcí Jana Maláčo-
vá.

 
V rámci programu Rozvoj a obnova materiálně tech-

nické základny sociálních služeb vyhlásilo MPSV vý-
zvu k předkládání žádostí o dotaci.

Dotace se budou poskytovat na novou výstavbu, 
přístavbu, nástavbu a stavební úpravy stávající budo-
vy, rekonstrukci budovy, která dosud nesloužila pro 
poskytování sociálních služeb a  pořízení vnitřního 
vybavení. 

Podrobnosti k  této výzvě a úplné znění dokumentu 
najdete na webových stránkách Ministerstva práce 
a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/cs/28899.

Zdroj: MPSV
(-jh-) 
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ELEKTRONICKÁ ZNÁMKA
Ministerstvo má jasno, jak bude probíhat 
kontrola v provozu

Ministr dopravy Vladimír Kremlík a ředitel Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica 
na Pražském okruhu představili připravovaný sys-
tém elektronické dálniční známky, která od roku 
2021 nahradí papírové dálniční známky pro osobní 
automobily. Za účasti Policie ČR a státního podni-
ku CENDIS předvedli, jak bude probíhat kontrola 
platnosti elektronické dálniční známky v provozu 
a  připravovaný model jejího nákupu v  e-shopu. 
Ceny ani jednotlivé druhy dálničních známek se 
nemění. Nově bude mít roční známka klouzavou 
platnost a  platit bude 365 dní. Finanční prostřed-
ky z dálničních známek budou použity i nadále na 
opravy a budování nových silničních staveb. 

„Nový systém elektronických dálničních známek 
přinese řidičům vyšší komfort. Známku si pořídí 
kdykoliv v e-shopu, mobilní aplikaci nebo také v síti 
obchodních míst. Pro stát znamená elektronická 
dálniční známka roční úsporu až 100 milionů korun 
za tisk, distribuci či znehodnocení známek. Řidičům 
navíc odpadne nepohodlné lepení a strhávání papíro-
vé dálniční známky z čelního skla auta.“ uvedl Krem-
lík. Ministerstvo dopravy plánuje, že prodej nových 
elektronických dálničních známek začne v průběhu 
prosince 2020.

Elektronickou dálniční známku si při použití zpo-
platněné pozemní komunikace budou muset pořídit 
všechna vozidla s nejméně čtyřmi koly, přičemž jejich 

nejvyšší povolená hmotnost současně nepřesáhne  
3,5 tuny. Od povinnosti zaplatit za užití zpoplatněné 
pozemní komunikace budou osvobozena vozidla s po-
honem na elektrickou energii, vodík nebo v kombi-
naci s jiným palivem (pokud hodnota CO2 nepřekročí 
50 g/km) a také historická vozidla vybavena zvláštní 
registrační značkou a  průkazem historického vo-
zidla. To se týká také vozidel přepravujících osoby, 
které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a součas-
ně jsou provozovateli daných vozidel nebo osobami 
k  provozovateli blízkými. Stejná pravidla pak platí 
nadále pro vozidla provozovaná domovy pro osoby 
se zdravotním postižením, pokud slouží k  přepravě 
těchto osob a  také pro vozidla sloužícím k  přepravě 
nezaopatřených dětí, které jsou léčeny pro onemoc-
nění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou. 

Osvobození se vztahuje i  na organizace a  orgány 
veřejné moci definované v  zákoně např. Policie ČR, 
Celní správa, správce zpoplatněné komunikace, slož-
ky integrovaného záchranného systému atd. 

„O kontrolu se bude na zpoplatněných komunikacích 
v  silničním provozu starat Policie ČR a  Celní správa 
pomocí kamer umístěných ve vozidlech, případně na 
trojnožce vedle pozemní komunikace nebo na mýt-
ných branách. Kamery budou snímat SPZ projíždějících 
vozidel a tím se práce při dohledu výrazně zefektivní,“ 
vysvětluje Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu 
dopravní infrastruktury. Systém pak v databázi ihned 
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zjistí, zda je vozidlo od platby osvobozeno. Kontrolní 
orgány tak budou schopny pružně reagovat na možná 
porušení zákona tedy neuhrazení časového poplatku.

Ministerstvo dopravy počítá s tím, že pro kontrolu 
využije i mýtné brány, které nebude pro své účely vy-
užívat společnost CzechToll. Novela zákona č. 13/1997 
Sb., o  pozemních komunikacích počítá s  využitím 
kontrolních stanovišť pro zvýšení efektivity mobilní 

kontroly a také pro statistické účely, např. sledování 
míry potenciálních přestupků.

Finanční prostředky z prodeje elektronických dál-
ničních známek budou příjmem Státního fondu do-
pravní infrastruktury a  budou i  nadále použity na 
opravy a výstavbu nových silničních staveb.

Zdroj: MDCR
(-jh-)

Vladimír Dlouhý: Poučme se z chyb 
Německa, kde zcela převládlo ekologické 
hledisko, a proto domácnostem a firmám 
rekordně zdražila elektřina
I  přestože by prioritou státu v  oblasti energetiky  
do budoucna měly být obnovitelné zdroje a výstav-
ba nových jaderných bloků, s  okamžitým uzavře-
ním uhelných elektráren nesouhlasí nejen firmy, 
ale i většina domácností. Vyplynulo to z průzkumu, 
který pro Hospodářskou komoru zpracovala agen-
tura IBRS. Ta se domácností a podniků dotazovala 
na jejich potřeby a priority v oblasti cenově dostup-
né energie, ekologie a dalších faktorů. „Firmy i lidé 
čistší energetické zdroje jednoznačně podporují. 
Zároveň ale požadují, aby vláda při dalších svých 
krocích dbala jak na zachování energetické bezpeč-
nosti, tak i  zachování přijatelných cen elektřiny. 
Proto pro nás musí být varováním sousední Němec-
ko, kde kvůli probíhající energetické transformaci 
v poslední době elektřina rekordně zdražila,“ uvedl 
prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Podle analýzy Hospodářské komory za posledních  
11 let eurové ceny průmyslové elektrické energie 
včetně daní a  poplatků vzrostly v  Německu téměř 
o polovinu (47 %), zatímco v ČR klesly skoro o čtvr-
tinu (23 %). Německá středně velká firma ke konci 
loňského roku zaplatila za 1 kilowatthodinu 2,3krát 
více než stejně velká firma u nás.

Na české i  evropské úrovni přitom budou v  násle-
dujících měsících učiněna zásadní rozhodnutí, která 
budou mít dopad na život českých občanů i fungování 
tuzemských firem.

Nová předsedkyně Evropské komise Ursula von den 
Leyenová chce během prvních 100 dní ve své funk-
ci prosadit první evropský klimatický zákon, aby 
se EU stala do roku 2050 uhlíkově neutrální. I česká 

energetika se nachází na pomyslné křižovatce, blíží 
se rozhodnutí o  stavbě nových jaderných reaktorů 
a útlumem těžby uhlí se bude zabývat uhelná komise. 
Hospodářská komora proto už dříve apelovala, aby 
česká transformace na nízkouhlíkovou energetiku 
byla systematická, postupná a rozumně plánovaná.

Závislost naší země na dovozu surovin a elektrické 
energie ze zahraničí také české domácnosti a  firmy 
v  průzkumu označily za nepřijatelnou, neboť by se 
projevila nejen drahou elektřinou, ale mohla by ohro-
zit i energetickou bezpečnost a stabilitu dodávek. ČR 
by podle nich měla využívat domácí zdroje energie.

„To, že jsme dnes energeticky soběstační a  máme 
dokonce výkonovou rezervu, je pro nás pojistkou pro 
případ, že by došlo k náhlým výpadkům výkonu, ať 
už z důvodu nucených odstávek elektráren, přičemž 
v posledních letech jich bylo z různých důvodů dost, 
či rozmarů počasí v  případě obnovitelných zdrojů. 
Navíc to, že jsme exportérem elektřiny, je z  geopo-
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INFORMACE
Hotel Kriváň, Mariánské Lázně – pronájem 

Objekt SČMVD v Mariánských Lázních, Masaryko-
va 17 – Hotel Kriváň - byl od 1. srpna 2019 z důvodu 
zvýšení rentability pronajat společnosti Hotel Eagle, 
s.r.o. Ceny ubytování jsou nyní plně v kompetenci no-

vého nájemce a není již možné využívat zvýhodněné 
ceny pro výrobní družstva.

(-zš-)

litického pohledu jedním z  mála trumfů v  českém 
rukávu,“ kvituje Dlouhý.

Ačkoliv firmy nejvíce podporují obnovitelné zdroje 
a jádro, podle firem má v energetické koncepci ČR své 
místo také uhlí – jde podle nich o druhý zdroj, který 
po jádru dokáže nejlépe zajistit přijatelné ceny a so-
běstačnost v energiích.

Názor domácností na uhlí ale není jednoznačný – na 
jednu stranu převládá názor, že životnost uhelných 
elektráren by neměla být prodlužována „do nekoneč-
na“, ale na druhou stranu by neměly být ani okamžitě 
uzavřeny.

Průzkum také ukázal, že domácnosti i firmy se sna-
ží snižovat svou spotřebu elektřiny. Drtivá většina 
domácností si proto pořizuje energeticky úspornější 
spotřebiče a  snižuje své nároky na energie změnou 
svého chování, aby ušetřili. Většina firem pak inves-
tuje do technologií s dvouletou návratností. Motivace 
firem i domácností je ale hlavně ekonomická. Snižo-
vání spotřeby z ekologických důvodů deklarovala jen 
zhruba desetina domácností i firem.

Překvapením je, že přestože většina domácností 
i firem považuje cenu energií za vysokou (jde o 70 %  
domácností a  dokonce 75 % firem), chtějí, aby stát 

podporoval obnovitelné zdroje i za cenu zvýšení cen 
elektřiny.

Průzkum probíhal formou 15minutových rozhovorů 
na reprezentativním vzorku 1200 domácností a  300 
firem napříč regiony. Agentura oslovila zaměstnan-
ce, důchodce, živnostníky i  studenty různé úrovně 
vzdělání, dále pak podniky s více než 20 zaměstnanci 
v různých krajích i oborech.

Hospodářská komora nedávno uvedla, že bude 
prosazovat, aby nově ustanovená Uhelná komise 
vyhodnotila reálné možnosti přechodu z  fosilních 
paliv na obnovitelné zdroje a jádro. Za předpokladu, 
že transformace na nízkouhlíkovou energetiku bude 
systematická, postupná a  rozumně plánovaná, pod-
poří opatření, která přispějí ke snižování emisí CO2 
v ovzduší a dekarbonizaci.

Součástí takového plánu musí být podle Hospo-
dářské komory také jasná vize, jak bude vypadat 
bezemisní budoucnost uhelných regionů, jako je 
Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj, aby po 
sociální a hospodářské stránce ukončení těžby a vy-
užívání uhlí zvládly.

Zdroj: HK, Miroslav Diro
(-jh-)
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Přihláška uchazeče  
o členství v družstvu

Přihláška uchazeče o  členství v  družstvu je podle 
zákona o  obchodních korporacích podkladem pro 
rozhodnutí o přijetí za člena družstva. Podáním při-
hlášky, v  praxi běžně označované jako členská při-
hláška, uchazeč projevuje vůli stát se za podmínek 
určených ve stanovách družstva jeho členem a  tím 
nabýt všechna práva i povinnosti vyplývající z toho-
to členství. Vznik členství rozhodnutím o  přijetí za 
člena je jedním ze způsobů, kterým je možné se stát 
za trvání družstva jeho členem.

Podmínky pro vznik tohoto členství jsou dány zá-
konem o obchodních korporacích a stanovami druž-
stva. Určení podmínek pro vznik členství v družstvu 
stejně jako i práv a povinností jeho člena patří podle 
tohoto zákona k náležitostem, které musí obsahovat 
stanovy každého družstva. Se stanovami se uchazeč 
o  členství může seznámit nejen při jednání s  druž-
stvem, ale také nahlédnutím do sbírky listin obchod-
ního rejstříku, ve kterém je družstvo zapsáno, a  to 
prostřednictvím internetu.

Zákon vyžaduje, aby přihláška uchazeče o členství 
v  družstvu měla písemnou formu. Vždy v  ní musí 
být uvedena obchodní firma družstva, do kterého 
je podávána, jméno a  bydliště uchazeče anebo jeho 
sídlo, a  musí být uchazečem o  členství podepsána. 
Zákonem vyžadovanou náležitostí je také vymezení 
družstevního podílu, tedy práv a  povinností člena 
plynoucích mu z členství v družstvu, které uchazeč 
nabude v případě, že mu členství v družstvu rozhod-
nutím o přijetí za člena vznikne. Rozhodnutí o přijetí 
za člena družstva musí obsahovat údaje shodné s při-
hláškou uchazeče o členství a musí mít rovněž písem-
nou formu. Nic bližšího zákon ve vztahu k přihlášce 
ani k tomuto rozhodnutí nestanoví.

Samotné podání přihlášky tohoto obsahu však jako 
podklad pro rozhodnutí o  přijetí za člena družstva 
nestačí. V závislosti na podmínkách pro vznik člen-
ství v družstvu daných zákonem a stanovami je tře-
ba, aby uchazeč družstvu doložil, že je splňuje. 

Ze zákona vyplývá, že podmínkou, která se uplatní 
v  každém družstvu, je vždy podle jeho stanov pře-
vzetí vkladové povinnosti k  základnímu členskému 
vkladu, jehož výši v  penězích určují právě stano-
vy družstva. Vkladovou povinnost k  základnímu 
členskému vkladu musí uchazeč převzít písemným 
prohlášením. K doložení, že tuto podmínku splnil je 

třeba, aby své prohlášení o převzetí vkladové povin-
nosti k tomuto vkladu uvedl v přihlášce, anebo aby jej 
k přihlášce v písemné formě připojil. 

Vkladová povinnost k základnímu členskému vkla-
du musí být splněna před vznikem členství v  druž-
stvu, a  to buď v  celém rozsahu, anebo, pokud to 
stanovy umožňují, ve výši jimi určeného vstupního 
vkladu. Způsob tohoto plnění je na základě zákona 
uveden vždy ve stanovách. Zpravidla se jedná o spl-
nění vkladové povinnosti splacením v penězích, tedy 
o peněžitý vklad.  Stanovy mohou umožňovat splnění 
vkladové povinnosti i  vnesením jiné penězi oceni-
telné věci jako nepeněžitého vkladu. Nepeněžitým 
vkladem mohou být také, určí-li tak stanovy, práce či 
služby. Podmínkou stanovenou zákonem o  obchod-
ních korporacích pro vložení nepeněžitého vkladu 
je, že dojde k  jeho ocenění znalcem, který je vybrán 
ze seznamu znalců vedeného soudem podle dohody 
uchazeče o členství s družstvem, a také to, že členská 
schůze nepeněžitý vklad před jeho vložením schválí.  
Zákon nedovoluje započíst nepeněžitý vklad na spl-
nění vkladové povinnosti k  základnímu členskému 
vkladu vyšší částkou, než na jakou byl znalcem oce-
něn. Není-li vkladová povinnost vnesením nepeněži-
tého vkladu splněna, musí uchazeč o členství rozdíl 
doplatit v  penězích. Připouští-li stanovy splnění 
vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu 
před vznikem členství jen ve výši vstupního vkladu, 
musí určit také lhůtu v délce nejvýše tří let, v níž je 
třeba splnit zbývající část vkladové povinnosti v roz-
sahu rozdílu mezi základním členským vkladem 
a  vstupním vkladem. Splnění vkladové povinnosti 
k základnímu členskému vkladu v rozsahu a způso-
bem podle stanov družstva je jednou z podmínek pro 
vznik členství v družstvu daných zákonem. 

V  případě družstva, v  němž je vznik členství pod-
míněn podle jeho stanov pracovním poměrem čle-
na k  družstvu, se může stát jeho členem vzhledem 
k právní úpravě v zákoně o obchodních korporacích 
pouze osoba způsobilá k uzavření pracovní smlouvy. 
Uvedenou podmínku plní fyzická osoba, která dovr-
šila alespoň patnáct let.  Stanovy družstva mohou, 
a to zejména s ohledem na účel, k němuž je družstvo 
založeno, určit další podmínky pro vznik členství 
v družstvu vztahující se k osobě, která se o něj uchází. 

Přijetím za člena vzniká v družstvu členství jen při 
splnění všech podmínek podle zákona a stanov druž-
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ko stva, o  to buď dnem, v  němž o  tom příslušný orgán 
družstva rozhodl, anebo pozdějším dnem uvedeným 
v jeho rozhodnutí o přijetí za člena. Uchazeč o člen-
ství může navrhnout v  přihlášce den, ke kterému 
žádá, aby mu členství v  družstvu podle rozhodnutí 
o přijetí za člena vzniklo. Nejpozději v tento den, kte-
rý případně v  přihlášce navrhne, musí být všechny 
zmíněné podmínky již splněny. Není-li tomu tak, 
členství na základě rozhodnutí o přijetí za člena ne-
vzniká.

Jestliže je podmínkou pro vznik členství v družstvu 
rovněž pracovní poměr člena k družstvu, musí před-
cházet vzniku členství vždy uzavření pracovní smlou-
vy. Pracovní poměr založený pracovní smlouvou 
vzniká dnem, který v ní byl sjednán jako den nástupu 

do práce. Uzavírá-li pracovní smlouvu nezletilý, nesmí 
být jako den nástupu do práce sjednán den, který by 
předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní 
docházku. Jako den nástupu do práce může být sjed-
nán den, ve kterém byla pracovní smlouva uzavřena, 
anebo den pozdější. Ke splnění uvedené podmínky pro 
vznik členství v družstvu však nestačí pracovní smlou-
vu uzavřít. Pracovní poměr, který byl touto smlou-
vou sjednán, musí také vzniknout. Jestliže uchazeč 
o členství převzal vkladovou povinnost k základnímu 
členskému vkladu a ve stanovami družstva určeném 
rozsahu ji splnil, plní případné další podmínky pro 
vznik členství v  družstvu podle stanov a  je ke dni 
rozhodnutí o přijetí za člena v družstvu v pracovním 
poměru již zaměstnán, vzniká mu členství buď dnem, 
ve kterém příslušný orgán družstva o  jeho přijetí za 
člena družstva rozhodl, anebo pozdějším dnem uve-
deným v tomto rozhodnutí. Jestliže uchazeč o členství 
v družstvu plní všechny podmínky pro vznik členství 

s výjimkou té z nich, která spočívá v jeho pracovním 
poměru k  družstvu, vzniká mu členství v  družstvu 
v návaznosti na rozhodnutí příslušného orgánu druž-
stva o  přijetí za člena teprve dnem vzniku jeho pra-
covního poměru k  družstvu, tedy dnem, který byl 
v pracovní smlouvě zakládající tento pracovní poměr 
sjednán jako den nástupu do práce.

Nový člen nabývá při vzniku členství majetkovou 
účast v družstvu ve výši základního členského vkladu 
a tomu odpovídající práva a povinnosti, představující 
jeho družstevní podíl. Stanovy mohou umožnit členu 
vyšší majetkovou účast, určí-li, že se člen může po-
dílet na základním kapitálu družstva jedním či více 
dalšími členskými vklady. Má-li uchazeč o  členství 
nabýt při vzniku členství v družstvu vyšší majetko-
vou účast, než která odpovídá základnímu členskému 
vkladu, musí v  souvislosti s  podáním své přihlášky 
převzít také vkladovou povinnost k dalšímu členské-
mu vkladu, a to tím, že uzavře s družstvem smlouvu 
o dalším členském vkladu. Uzavření smlouvy o dal-
ším členském vkladu musí schválit členská schůze, 
ledaže stanovy určují, že členská schůze tuto smlou-
vu neschvaluje a  rozhodnutí o  jejím uzavření pak 
spadá do působnosti statutárního orgánu družstva. 
Požadavku zákona, aby přihláška uchazeče o členství 
i rozhodnutí o jeho přijetí za člena družstva obsaho-
valo také vymezení družstevního podílu, lze vzhle-
dem k uvedenému vyhovět tím, že se zde tento podíl 
vymezí údaji vztahujícími se k převzaté vkladové po-
vinnosti k základnímu členskému vkladu i k případ-
ně převzaté vkladové povinnosti k jednomu či k více 
dalším členským vkladům.

Podání přihlášky a  plnění podmínek pro vznik 
členství v družstvu nezakládá právo uchazeče o člen-
ství na přijetí za člena družstva. 
O  přijetí za člena rozhoduje na 
základě zákona vždy orgán druž-
stva určený jeho stanovami; tímto 
orgánem nemůže být kontrolní 
komise.

Text: JUDr. Miroslav Machala

V dalším čísle naleznete
Veletrhy STYL a KABO
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Příprava na brexit bez dohody 

S ohledem na přetrvávající nejistotu ve Spojeném 
království, pokud jde o ratifikaci dohody o vystoupe-
ní (jak byla dohodnuta s vládou Spojeného království 
v listopadu 2018) a celkovou vnitrostátní politickou 
situaci, je brexit bez dohody k 1. listopadu 2019 nadá-
le reálnou, i když nežádoucí variantou. V tomto du-
chu Evropská komise zveřejnila podrobný seznam 
kroků, který má pomoci podnikům obchodujícím 
se Spojeným královstvím provést konečné přípravy. 
Aby byl obchod narušen co nejméně, měly by 
všechny subjekty zapojené do dodavatelských 
řetězců se Spojeným královstvím – ať mají 
sídlo kde-
koliv – znát 
své povinnosti 
a  nezbytné forma-
lity v přeshraničním 
obchodu. Komise při-
tom vychází ze  svých 
předchozích sdělení 
a také ze stovky sdělení 
zúčastněným stranám 
v nejrůznějších odvět-
vích. 

Komise připomíná, že   
odpovědnost za přípravu na 
všechny scénáře nesou všechny zainte-
resované strany. Vzhledem k  tomu, že  scénář 
brexitu bez dohody zůstává možnou varian-
tou, Komise všem důrazně doporučuje, aby 
dodatečný čas vyplývající z prodloužení lhůty 
využili k  přijetí veškerých nezbytných opat-
ření pro přípravu na vystoupení Spojeného 
království z EU.

V  případě brexitu bez dohody se Spojené 
království stane třetí zemí bez jakýchkoli pře-
chodných ujednání. Od toho okamžiku se na ně 
přestane vztahovat veškeré primární a sekun-
dární právo EU. Nenastane žádné přechodné 
období, které by stanovila dohoda o  vystou-
pení. To samozřejmě způsobí značné problémy 
občanům i podnikům, což bude mít vážný ne-

gativní hospodářský dopad, který by byl ve Spojeném 
království mnohem větší než v členských státech EU-
27.

Brexit bez dohody ovlivní všechny, kdo se Spoje-
ným královstvím obchodují se zbožím či službami. 
Komise aktuálně zveřejnila „seznam kroků pro při-
pravenost na brexit“, který by si všechny příslušné 
podniky měly pečlivě prostudovat. Podniky by již 

měly být připraveny splnit všechny poža-
dované formality. Sdělení obsahuje přehled 
činností týkajících se příprav na brexit v ob-
lastech, jimž je třeba nadále věnovat zvláštní 
pozornost. Patří k  nim práva občanů, hra-
niční formality a  obchod, léčivé přípravky, 
zdravotnické prostředky a  chemické látky, 

finanční služby a rybolov.

Pro období bezprostřed-
ně po brexitu bez dohody 
zřídila Komise zvláštní te-
lefonní linku pro správní 
orgány členských států. 

Vytvořením tohoto pří-
mého komunikačního 

kanálu jim chce umož-
nit rychlý přístup 

k  odborným znalostem 
útvarů Komise, mimo jiné 

pro usnadnění nezbytné koordi-
nace mezi vnitrostátními orgány. Občané EU, 
kteří chtějí získat více informací o  tom, jak 
se připravit na  brexit bez dohody, se mohou 
s  dotazy obracet na službu  Europe Direct. Na 
bezplatnou telefonní linku 00 800 67891011 lze 
volat odkudkoli v EU a v kterémkoli úředním 
jazyce. 

Více informací naleznete na odkazu https://
ec.europa.eu/czech-republic/news/20190904_
brexit_cs.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

Komise vyzývá všechny občany a  podniky Evropské unie, aby se připravili na vystoupení 
Spojeného království 31. října 2019. Do vystoupení Spojeného království z EU zbývá už jen několik 
týdnů. Komise proto nedávno zopakovala výzvu všem zainteresovaným subjektům v EU-27, aby 
se připravily na scénář bez dohody. 

https://ec.europa.eu/info/index_cs 
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Komise navrhuje rámec  
pro správu rozpočtového nástroje  
pro konvergenci a konkurenceschopnost

•  Komise navrhuje důležitý krok v prohloubení hos-
podářské a měnové unie.

•  Jde o rozpočtový nástroj pro konvergenci. 
•  Na návrh Komise stanoví Rada každý rok strategic-

ké směry reformních a investičních priorit eurozó-
ny.

•  Následně přijme Rada doporučení s pokyny pro jed-
notlivé země eurozóny.

•  Oba kroky budou plně začleněny do tzv. evropského 
semestru.

•  Návrh vychází z vize v tzv. „zprávě pěti předsedů“ 
z června 2015 a pokynů eurosummitu z června 2019.

Evropská komise nedávno předložila návrh pro 
správu rozpočtového nástroje pro konvergenci 
a konkurenceschopnost, který vychází z vize stano-
vené ve zprávě pěti předsedů z června 2015, sdělení 
Komise o  prohloubení hospodářské a  měnové unie 
z letošního 12. června a pokynů ze zasedání eurosu-
mmitu z 21. června. Tento nástroj pomůže členským 
státům eurozóny a  dalším zúčastněným členským 
státům zvýšit odolnost jejich ekonomik a  celé eu-
rozóny prostřednictvím podpory cílených reforem 
a investic.

Euroskupina již vymezila hlavní prvky rozpočtové-
ho nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost. 
Komise předložila návrh na organizaci jeho správy. 
Součástí tohoto návrhu je rámec pro stanovení stra-
tegických směrů reforem a  investic, které mají být 
prostřednictvím nového rozpočtového nástroje pod-

pořeny v souladu s celkovým rámcem pro koordinaci 
hospodářských politik EU (evropský semestr) a další-
mi politickými nástroji EU.

Místopředseda Komise Valdis Dombrovskis, odpo-
vědný za euro a  sociální dialog, jakož i  za finanční 
stabilitu, finanční služby a  unii kapitálových trhů, 
k  tomu uvedl: „Posilování evropské hospodářské 
a měnové unie je ústředním bodem mé práce v této Ko-
misi. Snažíme se zajistit, aby měli spolunormotvůrci 
EU k dispozici všechny prvky nezbytné k úspěšnému 
a  včasnému přijetí dohody o  rozpočtovém nástroji 
pro konvergenci a  konkurenceschopnost. Podpora 
soudržných reforem a  investičních balíčků pomůže 
zvýšit konkurenceschopnost a posílit odolnost a kon-
vergenci, díky čemuž bude Evropa silnější a bude více 
prosperovat.“

Komisař pro rozpočet a  lidské zdroje Günther H. 
Oettinger k tomu dodal: „Rozpočet EU bude v budouc-
nu poskytovat finanční podporu na kombinované 
strukturální reformy a  investice navržené členský-
mi státy eurozóny. Díky tomu se zvýší účinnost výda-
jů EU a podpoří konvergence a konkurenceschopnost 
v eurozóně. Náš dnešní návrh zavádí způsob, jakým 
se tento nový nástroj bude spravovat. Pro eurozónu 
to představuje významnou inovaci.“

Podle aktuálního návrhu stanoví Rada každý rok 
po projednání v  Euroskupině strategické směry tý-
kající se reformních a  investičních priorit eurozóny 
jako celku. Následně přijme Rada doporučení, které 
bude obsahovat pokyny pro jednotlivé členské státy 
eurozóny týkající se reforem a  investic, jež mají být 
v rámci nástroje podpořeny.

Oba tyto kroky budou plně začleněny do kroků 
a pokynů stanovených v rámci evropského semestru 
a budou s nimi v souladu. Provádění tohoto nástroje 
bude sladěno s harmonogramem evropského semest-
ru. Bude rovněž probíhat v  souladu a  v  součinnosti 
s  ostatními politikami v  oblasti investic, jako jsou 
fondy politiky soudržnosti EU, Nástroj pro propojení 
Evropy a Program InvestEU.

Členské státy mimo eurozónu, které se účastní 
mechanismu směnných kurzů II, se do rozpočtové-
ho nástroje budou moci zapojit na dobrovolné bázi.  
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Za tímto účelem by měla být vypracována vhodná 
opatření, která budou s  dnešním návrhem konzis-
tentní.

Nový rámec členským státům eurozóny umožní 
zejména: 

-  stanovit strategické směry reforem a investičních 
priorit v  eurozóně (jako součást doporučení pro 
eurozónu),

-  poskytnout pokyny pro jednotlivé země týkající se 
reformních a investičních cílů, které budou přija-
ty souběžně s doporučeními pro jednotlivé země,

-  získat od Komise informace o tom, jak se členské 
státy eurozóny řídily předchozími strategickými 
směry. 

Rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurence-
schopnost bude vytvořen v rámci návrhu na program 
na podporu reforem. Měl by být součástí rozpočtu Unie 
a jeho velikost se stanoví na základě jednání o příštím 
dlouhodobém rozpočtu EU na období 2021–2027.

Jednání o  rozpočtovém nástroji pro konvergenci 
a konkurenceschopnost pro eurozónu vycházejí z ná-
vrhu Komise na program na podporu reforem z květ-
na 2018. Tento nástroj bude začleněn do rozpočtu EU 
a  budou z  něj podporovány cílené balíčky reforem 
a investic členských států eurozóny.

Na eurosummitu, který se konal 14. prosince 2018, 
pověřily hlavy států a předsedové vlád Euroskupinu, 
aby se zabývala koncepcí, podmínkami využívání 

a načasováním uvedeného nástroje. Nástroj pro kon-
vergenci a  konkurenceschopnost pro eurozónu má 
být součástí rozpočtu Unie a v případě potřeby bude 
zřízen změnou legislativního návrhu Komise na pro-
gram na podporu reforem. Z  eurosummitu rovněž 
vyplynulo, že by uvedený nástroj měl podléhat krité-
riím a strategickým pokynům, které stanoví členské 
státy eurozóny.

Podle hlavních prvků dohodnutých Euroskupinou 
v souboru podmínek, jež byly potvrzeny na červno-
vém eurosummitu, bude cílem rozpočtového nástroje 
pro konvergenci a  konkurenceschopnost podporo-
vat kombinované strukturální reformy a  investice 
v členských státech eurozóny, a posílit tak potenciál-
ní růst a zlepšit odolnost a přizpůsobivost ekonomik 
eurozóny. Nástroj bude doplňovat stávající fondy EU.

Jak je uvedeno v souboru podmínek, členské státy 
eurozóny na dobrovolném základě předloží řádně 
podložené a  soudržné návrhy reformních a  inves-
tičních balíčků, které Komise posoudí na základě 
transparentních kritérií. Finanční podpora by byla 
poskytována ve splátkách za podmínky dosažení 
dohodnutých milníků. Členské státy eurozóny, které 
se účastní zasedání Rady, Euroskupiny a eurosummi-
tu, by stanovovaly strategickou orientaci a  pokyny 
v rámci doporučení Rady k hospodářské politice eu-
rozóny.

Zdoj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
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Evropský družicový navigační systém 
Galileo využívá již miliarda chytrých 
telefonů

•  Evropský navigační systém Galileo využívá už mili-
arda smartphonů.

•  Údaj je založen na počtu celosvětově prodaných te-
lefonů, skutečný počet uživatelů je vyšší.

•  Díky Galileu se snížila např. doba potřebná k loka-
lizaci osoby v horách, na moři či poušti na méně než 
10 min.

•  V Evropě jsou všechny nové modely aut schválených 
pro trh vybaveny systémem využívající Galileo ke 
sdělování polohy pro záchranné služby.

Celosvětový počet uživatelů chytrých telefonů, které 
využívají evropský družicový navigační systém Gali-
leo, dosáhl miliardy. Tento úspěch přichází v roce, kdy 
Agentura pro evropský globální navigační družicový 
systém (GSA) – klíčový partner Komise při provozová-
ní systému Galileo, slaví 15. výročí svého vzniku.

Komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání 
a  malé a  střední podniky Elżbieta Bieńkowska před 
zvláštní akcí v sídle GSA v Praze uvedla:„Galileo nyní 
poskytuje vysoce kvalitní služby pro určování času 
a navigaci jedné miliardě uživatelů chytrých telefonů 
na celém světě. Umožnilo to celoevropské úsilí o vy-
budování nejpřesnějšího navigačního systému na 
světě, podpora a  odhodlání GSA. Jsem přesvědčena, 
že evropský kosmický průmysl bude díky další práci, 
nápadům a  investicím v  rámci nového kosmického 
programu EU nadále nabývat na významu.“

Od prosince 2016 poskytuje Galileo tzv. „počáteční 
služby“, které již zlepšují každodenní život občanům 
a podnikům díky signálům pro přesné určování polo-
hy a času a pro navigaci.

Ze společností vyrábějících čipy pro družicovou na-
vigaci do chytrých telefonů nyní 95 procent poskytuje 
čipy, které umožňují využívání systému Galileo. Údaj 
o  jedné miliardě uživatelů je založen na počtu celo-
světově prodaných chytrých telefonů, které využíva-
jí systém Galileo. Skutečný počet uživatelů systému je 
větší. V Evropě jsou všechny nové modely automobilů 
schválených pro trh vybaveny systémem eCall, který 
využívá systém Galileo ke sdělování polohy vozidla 
záchranným službám. Od letošního roku je Galileo 
zabudováván do digitálních tachografů nákladních 
automobilů, zařízení pro zaznamenávání rychlosti 
a  ujeté vzdálenosti, kde má zajistit dodržování pra-
videl upravujících dobu řízení a  zlepšit bezpečnost 
silničního provozu

Galileo rovněž zajišťuje důležitou pátrací a  zá-
chrannou službu (SAR), u které se díky němu snížila 
doba potřebná k  lokalizaci osoby vybavené nouzo-
vým zařízením na moři, v horách i na poušti na méně 
než 10 minut a přesnost lokalizace se zlepšila z 10 km 
na méně než 2 km. V  budoucnu systém dané osobě 
v nouzi také potvrdí, že je pomoc na cestě.

Veřejnou regulovanou službu programu Galileo pak 
využívají veřejné orgány, a  to v  situacích citlivých 
z hlediska bezpečnosti. Služba poskytuje uživatelům 
z  řad vládních orgánů robustní a  plně šifrovanou 
službu během mimořádných vnitrostátních událostí 
nebo krizových situací, jako jsou teroristické útoky, 
aby byla zajištěna kontinuita provozu.

Evropský kosmický průmysl, z  hlediska hodnoty 
druhý největší na světě, je silný a konkurenceschop-
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ný. Aby mohlo být vedoucí postavení EU v oblasti ves-
míru zachováno a dále posíleno, navrhla Komise pro 
příští dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 
kosmický program v hodnotě 16 miliard eur.

Galileo je globální družicový navigační systém, který 
vyvinula EU. Jedná se o civilní systém, který podléhá 
civilní kontrole a poskytuje přesné informace o poloze 
a čase. Jeho cílem je zajistit Evropě nezávislost na jiných 
družicových navigačních systémech a  strategickou 
autonomii v oblasti družicové navigace. Takováto au-
tonomie Evropy povzbudí evropský trh práce, pomů-
že posílit roli EU při zajišťování bezpečnosti a obrany 
a podpoří nové technologie, jako je umělá inteligence, 
drony, automatizovaná mobilita a internet věcí.

Tzv. počáteční služby poskytuje Galileo od prosin-
ce 2016. V průběhu této počáteční pilotní fáze, která 
předchází fázi plného provozu, se signály systému 
Galileo využívají v kombinaci s  jinými družicovými 
navigačními systémy. Ve fázi plného provozu budou 
uživatelé moci signály systému Galileo využívat ne-
závisle na jiných družicových systémech.

K  dalším činnostem EU v  oblasti vesmíru patří 
Copernicus (bezplatná a otevřená data z pozorování 
Země o  půdě, atmosféře, mořích a  změně klimatu 
a pro potřeby zvládání mimořádných událostí a bez-
pečnosti), EGNOS (regionální družicový navigační 
systém) a pozorování a sledování vesmíru (SST). 

Nový kosmický program spojí všechny stávající 
a  nové aktivity EU v  oblasti vesmíru do jediného 
programu. Stávající infrastruktura a  služby budou 
zachovány a  bude zavedena řada nových prvků, jež 
mají podpořit silný a  inovativní kosmický průmysl 
a  zachovat EU autonomní, spolehlivý a  nákladově 
efektivní přístup k vesmíru.

Program též zavádí jednotný a zjednodušený sys-
tém řízení. EU zajistí, aby navýšení investovaných 
finančních prostředků bylo podporováno účinným 
rozhodovacím procesem, tak aby všechny aktivity 
EU v  oblasti vesmíru byly realizovány v  souladu 
s časovým rozvrhem a rozpočtem. Za řízení celého 
programu bude i  nadále odpovídat Komise. Klíčo-
vým partnerem při zavádění systému a zajišťování 
technické podpory pro operační úkoly kosmického 
programu EU zůstane s  ohledem na své bezkon-
kurenční zkušenosti nadále mezivládní Evropská 
kosmická agentura (ESA). GSA, která má být přejme-
nována na „Agenturu EU pro kosmický program“, 
bude stále více podporovat fungování a tržní uplat-
nění aktivit EU v  oblasti vesmíru a  bude mít větší 
úlohu při zajišťování bezpečnosti všech složek pro-
gramu.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz

Studie nadace Eurofound  
„Družstva a sociální podniky: práce  
a zaměstnanost ve vybraných zemích“

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních 
podmínek Eurofound nedávno vydala studii „Druž-
stva a  sociální podniky: práce a  zaměstnanost ve 
vybraných zemích“

Družstva a  sociální podniky jsou uznávány pro 
svou odolnost vůči cyklickým a strukturálním hos-
podářským změnám a pro svou schopnost přispívat 
k místnímu a regionálnímu hospodářskému rozvoji, 
včetně sociálního začleňování. V  posledních letech 
se pozornost stále více zaměřuje na jejich schopnost 
naplňovat politické cíle EU ve smyslu vytváření pra-
covních míst ve větším počtu a kvalitě, oslabování 
trendu zavádění nestandardních forem zaměstnání 
a  rovněž podpory integrace EU. Tato studie na zá-
kladě případových studií, do kterých byly zařazeny 

organizace z  pěti členských států EU, zkoumá pří-
spěvek evropských družstev a  sociálních podniků 
k vytváření nových pracovních míst a jejich zacho-
vání. Popisuje charakteristické znaky nově vytvo-
řených i  zachovaných pracovních míst a  nastiňuje 
různá podpůrná opatření, která organizace využí-
vají ke svému rozvoji a  inovacím. Předkládá určité 
politické ukazatele zaměřené na podporu vytváření 
pracovních míst v  družstvech a  sociálních podni-
cích.

Plný text studie je k dispozici na odkazu:  
https://www.eurofound.europa.eu

Zdroj: https://www.eurofound.europa.eu
(-vr-)
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Ochutnejte
šampiony

Historie � rmy Templářské sklepy Čejkovice je spojena s pří-
chodem tajemného řádu templářských rytířů do Čejkovic 
ve 30. letech 13. století. Společně se stavbou templářské tvr-
ze začala i výstavba rozsáhlých vinných sklepů, které neměly 
na našem území obdoby. S příchodem templářských rytířů 
započala nová epocha pěstování vinné révy v oblasti Čejko-
vic.

Společnost Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo, 
stále působí v historických sklepech, kde má uloženo více 
než 350 000 litrů vín v dubových sudech a rozsáhlý archív
lahvově zralých vín. Další kapacitu 6 000 000 litrů má 
k dispozici ve dvou moderních vinařských provozech v obci 
Čejkovice.

Tradiční výroba a zrání vín je ve společnosti Templářské 
sklepy kombinovaná s moderními postupy a technologiemi 
od zpracování hroznů až po lahvování. Velký důraz na kva-
litu je kladen již při sběru a zpracování hroznů. Moderní 
odzrňovače a lisy jsou zárukou šetrného a přitom kvalitního 
vylisování hroznového moštu. Reduktivní technologie, 
řízené kvašení a odbourávání kyselin u vybraných partií vín 
zaručuje vysokou kvalitu konečného produktu, která je 
znásobena zráním v dubových sudech a po stočení do lahví 
uložením ve starých chodbách templářského sklepení.

Vinice, ze kterých společnost hrozny zpracovává, se nachází 
ve třech vinařských podoblastech Moravy – Velkopavlovické, 
Slovácké a Mikulovské. Různorodost podloží, odlišné polohy

i klima se odráží na � nálním produktu. Společnost Templář-
ské sklepy hospodaří na více než 100 ha vinic, kde dozrávají 
hrozny pro nejvyšší kvalitu ročníkových a přívlastkových vín 
řady Sanctus Victoria a Diamond Collection.

V oblasti Čejkovic, odkud pochází stěžejní část hroznů pro 
následnou výrobu přívlastkových vín Sanctus Victoria, se daří 
vzhledem k půdám, podloží a celkovému mikroklimatu pře-
devším odrůdám Chardonnay, Ryzlink rýnský a Ruland-
ské bílé. Vlajkovou odrůdou společnosti Templářské sklepy, 
která kontinuálně získává ocenění na nejprestižnějších 
výstavách i mimo Českou republiku je odrůda Chardonnay. 
Víno je každoročně vyráběno neměnnými šetrnými eno-
logickými postupy, kdy lisování probíhá bezprostředně 
po 3 hodinové chladné maceraci na slupce a fermentuje při 
teplotě 16 °C. Po ukončení alkoholového kvašení víno 14 
dní leží na jemných kalech. Dvě nejúspěšnější vína, která 
v podání Templářských sklepů reprezentují tuto odrůdu, jsou 
Chardonnay 2013 Sur Lie, pozdní sběr, suché opakovaně 
zařazené do Salonu vín ČR a Chardonnay 2017, pozdní 
sběr, suché, které mimo jiná ocenění získalo velkou plati-
novou medaili na soutěži Great American wine competition 
2019 v USA.

Neméně ceněnými odrůdami jsou Ryzlink rýnský, který 
z ročníku 2017 získal stříbrnou medaili Great American 
wine competition a zlatou medaili na IWC Bucharest. Nově 
představený Ryzlink rýnský 2018 a Rulandské bílé 2018, jsou 
podobně jako odrůda Chardonnay zpracovávány pouze do 

nejvyšší řady vín Sanctus Victoria z nejlepších viničních 
poloh při ideálním poměru cukernatosti a pH. Ryzlink rýn-
ský i Rulandské bílé jsou vína s nižším zbytkovým cukrem 
a pikantní kyselinou. Tato šťavnatá, aromatická a progresivní 
vína plná citrusů a minerálních chutí s nezaměnitelným 
templářským rukopisem v letošním roce získala nominaci 
do Salonu vín České republiky.

V neposlední řadě patří do produkce společnosti Templářské 
sklepy i výroba sektů, které jsou zpracovávány z vybraných 
hroznů odrůdy Chardonnay klasickou metodou zrání 
v lahvích přímo v Čejkovicích a technologicky moderní 
metodou Charmat. Oba druhy sektů jsou dlouhodobě velmi 
pozitivně hodnoceny odbornou veřejností, což potvrzuje 
i soutěž Vinař roku 2019, kde Saint Croix Sekt Brut z Tem-
plářských sklepů získal hodnocení ve výši 92,33 bodů.

Tradiční pěstování hroznů a výroba vína je pro nás věcí cti, 
úcty, nadšení, ale i pýchy z vykonané práce.

201620172018

www.templarske-sklepy.cz
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