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slovo úvodem

JUDr. Rostislav Dvořák
předseda SČMVD

Vážení členové a pracovníci výrobních družstev.
Před patnácti lety jsem se potkal s jedním z mých
zahraničních obchodních partnerů. Pozdrav doprovodil obligátní otázkou: „Jak se máš?“ V té době měla
má firma odbyt zajištěný takzvaně na doraz a nemít
za měsíc pro 300 lidí dost práce mne opravdu deprimovalo. „Mám starosti a jsem z toho trochu nervózní,“
odpověděl jsem. „Copak? Nějaké problémy se zdravím,
nebo v rodině?“ A když jsem řekl, že jde o problémy ve
firmě, usmál se a odpověděl: „To nejsou problémy, to
je přece tvoje práce!“
Ještě před dvěma měsíci nikdo z nás netušil, že tématem koronavirus, který vystrčil rohy v Číně, bude
žít, ale také umírat celý svět. Procházíme jednou z nejtěžších zkoušek minulých desetiletí. Narazili jsme na
obrovský zdravotní problém, se kterým přichází ekonomická krize. Přes veškerá razantní opatření budou
nejcitelněji zasaženy malé a střední firmy a to jsme my.
Ekonomika České republiky a řady našich členských
družstev byla řadu let ve velmi dobré kondici. V závěru roku 2019 a na začátku tohoto roku se začal projevovat pomalý pokles našeho hospodaření a vlivem
pandemie v těchto a v následujících měsících projde
hospodářství těžkou a důkladnou prověrkou. Nouzový stav vyhlášený vládou České republiky a s ním
související opatření omezující výrobu, odbyt, obchod,
služby, export i import, ale také běžnou činnost řady
institucí včetně školství, bude při současné provázanosti ekonomiky v Evropě a ve světě znamenat ztráty,
které si v této chvíli umí málokdo představit.
Preventivní opatření pomohla vládě zastavit tsunami epidemie, kterou jsme mohli sledovat v některých zemích kolem sebe. Prioritou vlády bylo zdraví
našich občanů a zajištění dostatečných kapacit našich
zdravotnických zařízení rozvolněním nástupu epidemie. Vláda pracovala dobře a plané řeči, které zněly
z našeho Parlamentu a které ještě budeme dlouho poslouchat, až boj o zdraví přejde v politický boj o voliče
a zásluhy, si jistě dokáže vyhodnotit každý sám.
Jednou z důležitých dosud nezodpovězených otázek
podle mého názoru zůstává, kdy se nám podaří pandemii potlačit. Skutečnost, že zatím neexistuje lék,
představuje riziko, že infikací musí v podstatě projít
většina populace, a získání imunity stále provázejí
otazníky. Dělejme skutečně všechno proto, abychom
tuto složitou dobu zvládli s co nejmenšími ztrátami
na zdraví, životech ale nepodléhejme přehnanému
strachu, který v prvních týdnech pandemie vyvolaly svým neprofesionálním jednáním ČT a sdělovací

prostředky. Musíme udržet na slušné úrovni naše
hospodářství a nesmíme poškodit zejména naši průmyslovou a zemědělskou výrobu. Buďme disciplinovaní a mysleme na sebe a všechny kolem nás.
Pracovníci Svazu českých a moravských výrobních
družstev si velmi silně uvědomují, že nastalá situace
ohrožuje existenci našich družstev a firem. Některá
členská družstva často řeší otázku, z čeho zaplatí příští měsíc mzdy, z čeho fixní náklady a jak zajistí, aby
při tak rozsáhlém omezení a zpomalení objednávek,
ale i dodávek materiálů k výrobě, nemusela provoz
zastavit. Jsme v kontaktu s členy naší vlády i Parlamentu a předkládáme podněty k zajištění pomoci
a podpory, které jsme získali od vás. Tady nestačí odklady plateb nebo bezúročné půjčky, podařil se kurzarbeit, ale i to je málo a vláda musí přijít s cílenými
kompenzacemi zejména pro ty z vás, na jejichž práci
měla a bude mít pandemie nejsilnější dopady. Abychom zachránili českou ekonomiku, musíme podržet
střední firmy, mezi které patří naše členská družstva.
Bojujeme o to a snažíme se vás průběžně informovat
o nejdůležitějších opatřeních. Ekonomika dostala
silnou ránu a vláda ji musí co nejrychleji uzdravit,
abychom se mohli naplno rozjet.
Jistě mně dáte za pravdu, že skutečného přítele poznáte hlavně v krizových, těžkých situacích. Chceme,
abyste takového přítele, který stojí pevně po vašem
boku, poznali ve svém svazu, ve sdružení vás všech,
ve svazu, který jste před téměř sedmdesáti lety vytvořili a který pracuje pro vás.
Přeji vám všem, abyste neměli problémy se zdravím
nejen vy, ale všichni vaši blízcí, a to ostatní, to je naše
společná práce, a i když bude hodně těžká, jsem si jist,
že ji zvládneme.

www.scmvd.cz
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Aktualita

ROZHOVOR
Ing. Marian Jurečka
předseda KDU-ČSL
poslanec Parlamentu ČR
Pane předsedo, naše členská výrobní družstva jsou
především ryze českými malými a středními podniky, které významně ohrožuje nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce nebo prudký růst
mezd. Program KDU-ČSL je zaměřen především na
jiné otázky, a to na problematiku rodiny nebo dostupného bydlení. Jakým způsobem by však vaše strana
účinně podpořila české firmy, pokud by byla ve vládě?
Program KDU-ČSL pamatuje nejen na rodiny a problematiku bydlení, ale je zaměřen na všechny oblasti, tedy
i na podnikání. Když jsem byl ve vládě, tak jsme propagovali, aby český pracovní trh byl více otevřen například pracovníkům z Ukrajiny. Bohužel ostatní koaliční
partneři nechtěli přistoupit na vyšší počty pracovníků,
kteří by v režimu Ukrajina mohli na náš pracovní trh
přicházet. Osobně vidím jako velmi důležité, aby vláda
snížila odvodovou zátěž, protože to je dost často zmiňovaný problém českých firem – vysoké náklady práce.
Pak je tu otázka snížení byrokratické zátěže a toho, aby
stát nevyžadoval informace, které získává od podnikatelů nebo je už ví a neptal se na ně opakovaně.
Ještě jako ministr zemědělství jste podporoval spojení zemědělců do odbytových družstev, jaký máte
k družstevnictví vztah?
V České republice je bohužel družstevnictví díky
tomu, co se dělo po roce 1948, svým způsobem zprofanované slovo, ale my moc dobře víme, že historie
slučování do družstev a družstevnictví fungovalo
v dobách 1. republiky. Vznikaly rolnické mlékárny,
zemědělci se přirozeně sdružovali, ale i v jiných
oborech družstevnictví fungovalo. I já jako ministr
zemědělství jsem se snažil motivovat zemědělce
k tomu, aby se spojovali v některých oblastech. Například tam, kde mají velký problém zajistit dostatek
finančních prostředků na velké investice jako jsou
stroje či technologie, které mohou pořídit společně.
Jednoduše, aby byli k principům družstevnictví motivováni, přinášelo jim to větší efektivitu a zůstalo to
na bázi dobrovolnosti.
V posledních letech se často řeší otázka dvojí kvality
potravin. Toto palčivé téma zajímá i čtenáře našeho
časopisu. Domníváte se, že je dvojí kvalita potravin
skutečně realitou a je podle vás možné tento stav nějakým způsobem vyřešit?
Pokud jde o dvojí kvalitu potravin, já jsem nastoupil
jako ministr v roce 2014. Od roku 2015 jsem toto téma
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začal velmi intenzivně řešit na úrovni Rady ministrů zemědělství v rámci Evropské unie. Podařilo
se mi postupně ministry přesvědčit, takže většina
z nich kývla na to, že chtějí tento problém řešit evropskou legislativou. Řešení dvojí kvality potravin
na národní úrovni v rámci jednotného trhu Evropské unie není možné. Je potřeba, aby zde byla jednotná evropská legislativa, která bude dávat nástroje
dozorujícím orgánům, aby mohli případnou dvojí
kvalitu potravin řešit i na území jiného členského
státu, kde firma sídlí a vyrobila svůj výrobek. To se
podařilo a dnes jsme ve fázi, kdy český parlament
projednává novelu o potravinách, kde se zakotvuje
nekalá praktika dvojí kvality potravin a v okamžiku, kdy se tento zákon přijme, tak budeme moci
tento nešvar velmi účinně řešit. Opravdu se to tedy
podařilo, protože jsme za mého působení dokázali
přesvědčit většinu členů Evropské unie, aby tento
problém společně s námi řešili.
Závažným tématem souvisejícím se zemědělstvím je
rovněž i soběstačnost České republiky, která v řadě

Chtěl byste našim čtenářům na závěr ve stručnosti
něco sdělit?
Přeji čtenářům, aby se jim dařilo nejen v jejich pracovním, ale i v osobních životech. Sám jsem člověk
z vesnice a táta pěti dětí. Prožívám stejné životní situace jako většina těch, kteří tyto řádky čtou. Budu
zároveň velmi rád, když budou vaši čtenáři sledovat
politiku KDU-ČSL. Já osobně chci, aby naše politika
byla jasná, srozumitelná, čitelná a aby každý člověk
věděl, že náš program pamatuje na problémy běžných
lidí. Pamatuje na to, jak je řešit dnes, ale i v budoucnu
a není to jen výčet zkratkovitých populistických řešení, která nemají hlavu ani patu.

Aktualita

zemědělských produktů soustavně klesá. Máme se
tohoto trendu obávat?
Pokud jde o soběstačnost České republiky, je tady
mnoho komodit, kde jsme plně soběstační. Například
ve výrobě obilí, olejnin, cukru, hovězího skotu, nebo
máku a kmínu, kde jsme u těchto dvou produktů dokonce největší výrobci na světě. Samozřejmě máme
zde i komodity, kde soběstační nejsme, a přitom bychom mohli být. Jde třeba o vepřové a drůbeží maso,
vejce, ovoce nebo zeleninu. Za svého působení jako ministr zemědělství jsem se snažil, abychom tyto obory
finančně více podporovali, což se v mnoha ohledech
podařilo. Například nám roste soběstačnost v zelenině. Máme nové plochy skleníků. Po třiceti letech se
v České republice staví skleníky, které využívají odpadní teplo. Produkují celoročně rajčata, okurky atd. Je
potřeba, aby se v těchto věcech dále pokračovalo a bylo
to i pro další ministry jednou z důležitých priorit.

Rozhovor připravili Mgr. Rodan Svoboda
a Jana Henychová
Foto: archiv KDU-ČSL

www.kdu.cz
5/2020
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rubrika manažerů družstev

Soutěž MANAŽER ROKU
ocení nejlepší osobnosti v říjnu
Česká manažerská asociace v soutěži MANAŽER
ROKU ocení nejlepší osobnosti až 21. října. Každoroční dubnové udělování titulů úspěšným manažerům, podnikatelům a lídrům je vzhledem k pandemii koronaviru a nouzovému stavu přeloženo na
podzimní termín. Posunul se také termín podání
přihlášek, a to do 15. června.
Co se nemění, je místo slavnostního večera v pražském Paláci Žofín. Obvykle se jej účastní stovky hostů – manažeři, podnikatelé, členové vlády, poslanci,
hejtmané, novináři, a v neposlední řadě garanti
jednotlivých kategorií, jimiž jsou partnerské svazy,
asociace a komory.
„Podnikatelé a manažeři řeší v této turbulentní
době otázku, jak překonat důsledky pandemie koronaviru. Jejich energie je zaměřená na tento úkol,“
uvedl k rozhodnutí výkonný ředitel ČMA Ivo Gajdoš.
Na rozdíl od MANAŽERA ROKU pořadatelé řady soutěží letošní ročník již zrušili, jde například o soutěž
Vesnice roku či Asistentka roku.

Do poloviny června mají tedy zájemci možnost
přihlásit se do 27. ročníku, hodnotí se práce soutěžících za rok 2019, jehož koncept se nemění. „Držíme
kontinuitu, oborové kategorie, ale vycházíme vstříc
i moderním trendům ve společnosti a managementu
a přinášíme nové kategorie,“ uvedl Ivo Gajdoš. Základních kategorií je 10, patří k nim vedle klasických
oborů kategorie Manažer digitálního věku, Vizionář
či Manažer malého a středního podniku. Zvláštní cenou je Inovace pro udržitelný rozvoj, vyhlašovanou

O SOUTĚŽI MANAŽER ROKU

Již 27 let soutěž vyhledává, hodnotí, oceňuje
a propaguje nejlepší řídící
pracovníky, lídry managementu v České republice.
Její jedinečnost spočívá
v tom, že vyzdvihuje manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony. Je
prezentací moderních, úspěšných metod řízení
a nových trendů. Do finále se dobu existence soutěže dostalo přes 1600 osobností, nejvyšším titulem
Manažer/Manažerka roku bylo oceněno 61 z nich.
V roce 2018 – příhodně v roce stoletého výročí založení republiky byli oceněni manažeři čtvrtstoletí.

O ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACI

Dobrovolné nezávislé
sdružení řídících pracovníků – manažerů
vzniklo v roce 1990,
letos si tedy připomíná 30 let své existence. Jejím posláním je
působit na rozvíjení
odborných schopností
manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské
výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení,
kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů
vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA
na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných
klubech. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Je spoluzakladatelem České
podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD).
Je členem asociace CEC European managers, která
sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.
sesterskou Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj CBCSD. Letos bude vyhlášena speciální
cena mediálních partnerů soutěže. Vyzvedne osobnosti, které svými aktivitami nad rámec standardních manažerských povinností významně přispěly
k potlačení pandemie a jejích důsledků.
Text: PhDr. Milan Mostýn

www.cma.cz
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Úřad práce ČR začal 6. dubna ve 12 hodin přijímat
první žádosti zaměstnavatelů o refundaci náhrady
mezd v rámci Programu Antivirus. Do tohoto programu se mohou hlásit všechny firmy, které v důsledku vládních opatření souvisejících s šířením
nemoci COVID-19 musely pozastavit nebo utlumit
svoji činnost. Ke včerejšímu dni bylo přijato 32 287
žádostí, z nichž ÚP ČR už 24 597 zpracoval.
Zbývající žádosti úředníci zpracují během několika
málo příštích dnů. Do příjmu a zpracovávání žádostí
jsou v téměř nepřetržitém provozu zapojena všechna
kontaktní pracoviště ÚP ČR v celé republice. Jednotliví zaměstnanci jsou také v intenzivním kontaktu se
zástupci firem a v co nejkratším možném čase s nimi
telefonicky nebo emailem řeší případné nedostatky
v jejich žádostech.

Díky aktivní a intenzivní komunikaci Ministerstva
práce a sociálních věcí i ÚP ČR se v posledních dnech
významně snižuje i chybovost vyplněných žádostí,
která byla typická pro první dny fungování Programu Antivirus. Nejčastějšími chybami v přijatých žádostech tak zůstávají nedostatečně vyplněné žádosti
s chybějícími údaji a nesprávně uvedené IČ případně
číslo bankovního účtu žadatele. Pro získání příspěvku je třeba zaslat kompletně a správně vyplněnou
žádost včetně všech povinných příloh.

rubrika manažerů družstev

Úřad práce ČR dosud vyřídil
přes 76 procent žádostí o příspěvek
na náhradu mezd

ÚP ČR se snaží, při dodržování všech zákonných náležitostí, situaci vyřídit co nejefektivněji a nejrychleji
tak, aby žadatelé získali finanční prostředky co nejdříve.

TABULKA POČTU ŽÁDOSTÍ FIREM DLE
JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ
Krajská pobočka
ÚP ČR
Olomouc

počet unikátních počet dohod
žádostí celkem
v OK

1 743
Karlovy Vary
799
Příbram
3 050
Zlín
1 721
Ústi nad Labem
1 584
Hradec Králové
1 335
Jihlava
985
České Budějovice 1 458
Praha
9 496
Brno
3 381
Plzeň
1 296
Liberec
1 163
Ostrava
3 072
Pardubice
1 204
celkem
32 287

1686
748
2463
1507
1471
1228
936
1453
3826
3331
1142
1043
2649
1114
24597

V tomto ohledu je také nutné upozornit na fakt, že
příspěvky v rámci Programu Antivirus nekompenzují vyplacené mzdy, ale vyplacené náhrady mezd.
Jinak řečeno - pokud zaměstnanci chodí do práce
a dostanou mzdu, nemůže ÚP ČR takové firmě příspěvek poskytnout. Jestliže zaměstnavatel vyplatil
zaměstnancům náhradu mzdy za dobu, kdy pracovat
nemohli, pak za splnění dalších podmínek, může ÚP
ČR příspěvek žadateli přiznat.
Program Antivirus je nastaven tak, že budou finanční prostředky vyplaceny všem žadatelům, kteří splní
podmínky dle pravidel Programu a odešlou správně
vyplněnou žádost. MPSV i ÚP ČR tímto vyvrací obavy a nepravdivé informace, které se objevily, že je
program Antivirus připraven pouze pro určitý počet
nejrychlejších žadatelů.
Zdroj: MPSV
(-jh-)

www.mpsv.cz
5/2020
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rubrika manažerů družstev

Kritické a nekritické myšlení
Žijeme v době polarizace společnosti, navíc neochoty skutečně myslet, a proto i neschopnosti vést
normální dialog, který je charakteristický pro rozvinutou demokracii. Sice jsme vstoupili do období oslavování zdravého selského rozumu, kterým se leckdo
ohání, nejvíce politici a další top manažeři, ale z jeho
inflace se stal ze všeho nejvíc klacek na protivníky,
přitom je hrobem smysluplné debaty. Je to proto, že
to, co „vědí všichni“, co je každému přeci jasné, to je
něco, co se má samo sebou a není to třeba dále posuzovat, studovat atp. Ale v dnešních poměrech je to spíše
příklon ke společenské iracionalitě, spěje to pomocí
politického marketingu k marketingové manipulaci
a to pro společnost, i historicky, nebylo nikdy dobře.
Tlak na stále rychlejší informování způsobuje nutně povrchnost zpravodajství. Přesto stále existují
ještě investigativní novináři, kteří se zabývají hlubší
analýzou informací a metody klamání odhalí za nás.
Je jich však, čím dále méně. Není totiž o ně v těch
nejvyšších patrech politiky zájem a málokdo je chce
financovat. Vedle doby post faktické se začne rýsovat
doba post koronavirová. V jakékoli krizi se ukáže,
co jsme dříve udělali dobře a co špatně. Určitě bude
co napravovat. Bohužel, v době post koronavirové,
zejména z ekonomických důvodů, hrozí, že budou,
vedle hodnotných českých firem (výrobních družstev
nevyjímaje), zanikat kritická média a prosperovat jen
ta v rukách oligarchů. Přitom nezávislá média jsou
nutností, jednak pro zdravý rozvoj společnosti a jednak jsou indikátorem dobře fungující demokratické
společnosti.
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Zpětně se ukazuje, že dávání věcí do kontextu je
naše národní slabina. Proč tomu tak je, to by zasloužilo hlubší sociologickou sondu. Jedno vysvětlení
může být i to, že již delší dobu máme mezi politiky
nadlimitní množství psychopatů a též to, že manipulace lidí je vedena jako marketingová kampaň bez
hlubšího vysvětlení souvislostí. Z tohoto úhlu pohledu je řada osobností dnes spíše součástí problému než
součástí jeho řešení.

FORMA A OBSAH

Jsme v zajetí efektních a efektivních forem a obalů,
přehlušujících naše vnímání hodnoty, obsahu. Stačí
si ale uvědomit, že hodnota obsahu určuje hodnotu
obalu, a ne naopak. Co bude potřeba v době post koronavirové? Soustředění, pochopení, informovanost,
vzdělávání a hlavně praktická realizace. Ale naše
veřejné osobnosti jsou pouhou formou, tj. obalem,
ne obsahem. Obsah je ale vždy klíčový. Průběh krize
je zpravidla stejný a s odstupem doby vždy odpovídá
zhruba určitému schématu. Každá krize má v sobě
očistný charakter a populismus z doby před krizí,
řadu politiků snadno odkopá.
K tomu žijeme jednak v době nerovnováhy a jednak
v době velmi efektivních forem (obalů), přehlušujících naše vnímání hodnoty (obsahu). Bohužel forma
zcela vítězí nad obsahem. Pak mnoho věcí kolem nás,
je jen o formě. Ale pokud musíme hledat novou rovnováhu, přitom jde o bezprecedentní proces, tak jen
s formou, čehož jsme denně svědci, nemáme šanci
v budoucnu uspět. Proto dnešní hlavní komoditou

Současný společenský systém je založen na dravosti, bezohlednosti a individualismu, je patologický
a přitahuje lidi podobně osobnostně postižené, tzv.
psychopaty. Zdá se, bohužel, že psychopatické myšlení, chování, jednání, populismus atp. určitá část
populace obdivuje, což by bylo lze doložit volebními
preferencemi např. při volebních kláních. Dobrý
marketér dnes ví, co má a co nemá hodnotu a jak takovou hodnotu dodat něčemu, co ji vůbec nemá. Toto
rozpoznat velmi úzce souvisí s kritickým myšlením.
Dnes je to v zásadě tak, pokud se budete chovat pyšně, nadutě, arogantně, přehlíživě, populisticky atp.,
pak lidé, bohužel, usoudí jen dle formy, že jste důležití, mocní a kdovíco ještě. O takovýchto osobnostních
charakteristikách lze říci, že se projevují kontrastem
vůči pozadí. Uvádí se např., že osoba s těmito rysy
nemá vůbec svědomí, v jeho chování dominuje manipulace, má zbytnělou potřebu chovat se vůči lidem ne
zrovna přátelsky atp. A pokud jsou tito lidé ve vysokých funkcích, v době řešení nerovnováh společnosti
všeho druhu, je to dnes ta nejhorší možná výbava pro
společnost.

ZDRAVÝ ROZUM

Důvody proč dnes tak frčí zdravý selský rozum, jsou
zhruba dva. Jednak je to projev nostalgie po starých
dobrých časech. Navíc se selský rozum opírá o empirickou realitu, která je snadno uchopitelná. Svět je
ale čím dál více složitější a tzv. zdravý rozum je jakási
berlička, jak se tvářit, že to tak není. A jednak je to spojeno s nástupem populismu, když rétorika populismu
vydělává na umělém rozdělování společnosti, a to na
moudrý lid a zrádné elity, které mají své experty. Na
rozdíl od tohoto se lid opírá o zdravý selský rozum.
Floskule o zdravém rozumu, která má ale gigantický potenciál pro svůj podvědomě sympatický výraz,
je zjevně ideální metodou, jak představit politika
jako vzor pozitivní racionality vyvěrající z prostého
lidu a protivníka pak jako škůdce či někoho, kdo má
v hlavě „piliny“. Dále, pokud je rozum zdravý/selský,
je univerzálně prodejný. Vždyť, kdo by nechtěl patřit
do tohoto hezkého kolektivu, prostého, a tudíž jaksi
lepšího lidu. A za třetí je to argumentační faul. Je velmi snadné prohlásit, že máte zdravý rozum a kdo dokáže, že nikoliv. Koneckonců je to klacek všude tam,
kde dochází argumenty či schopnost cokoli vysvětlit.
Je to vždy mnohem snazší, než v demokracii důležitá
snaha vysvětlovat složité problémy. To vše je v současnosti úrodná půda pro nebezpečný jev, který může
být pro společnost až toxický.

uspořádání firem a začnou se prosazovat tzv. agilní metody řízení, které jsou založeny na týmové
spolupráci, bourající stereotypy ve firmách. Agilní
metody jsou určeny pro definovanou skupinu, které
představují týmového ducha, inovativní postupy
a zejména angažovaný přístup tolik potřebný pro
rozvoj a vzestup společnosti. To může být pro část
výrobních družstev inspirativní. Hlavním přínosem
je pak orientace na zákazníka a možnost učit se z chyb
(psychopat na chybu vypočítavě čeká, aby z ní osobně
profitoval). Existuje pár pravidel, při jejichž dodržování je agilní tým velmi efektivní – učí se z chyb;
vizualizuje své myšlenky; konstruktivně se rozvíjejí
nápady ostatních; nestačí věci říkat, ale aktivně dělat; nebojí se někdy i divokých myšlenek a řešení.

rubrika manažerů družstev

musí být znalosti (obsah). Už nejsme ve světě informací, musíme být ve světě znalostí.

TOXICITA SELSKÉHO ROZUMU

Můžeme říci, že zdravý selský rozum je ve skutečnosti toxický (jedovatý) pojem, na který se dnes tak přísahá, není to ale skutečný rozum, ale jen jakási empirie.
Ta sice stačí na jednoduché operace, ale obvykle nestačí
na závěry o čemkoli složitějším. Řada lidí tvrdí, že pojem antropocén je blud a za současné negativní změny
nenese nejmenší odpovědnost člověk, protože tyto
změny jsou cyklického charakteru. Pomiňme škody
způsobené dlouholetým neřešením tohoto problému
na ekosystém, ale tito „experti“ dokonce prohlašují,
že na změnu klimatu si stačí vzít o svetr více či méně.
Tedy to, co se označuje za zdravý rozum, je jakási směs
dílčích omezených poznatků, předsudků a tendencí
vnímat jen argumenty, které potvrzují náš vlastní názor, a nikoli to, co ho zpochybňuje. Rozumu v tom věru
moc není, přitom to klidně tvrdí univerzitní profesor.
Ze zdravého rozumu se pak paradoxně stává heslo,
za které se lidé schovávají, protože je osvobozuje od
kritického myšlení o složitých problémech, umožňuje jim ignorovat jiné náhledy a ospravedlňovat si
vlastní předsudky. V tomto modu řada mluvčích se
dnes často hájí etickými tématy, ale přesto vykonávají pravý opak. Můžeme proto skončit tím, že např.
boj proti korupci, hrabošům a erozi atp., funguje
jako kamufláž pro krytí utajených aktivit, jednoduše řečeno, zpravidla ohánění „pravdou“ slouží k zamaskování lži někde jinde, defraudace atp. Signálů
nedůvěryhodnosti obecně je dnes již značné množství. Množství „pravd“ je jen jedna z metod, jak vytvořit zmatení hodnot. Druhou neméně oblíbenou je
metoda „smradlavé bomby“, tedy výroba skandálu
formou špinění konkurentů. Obé je převzato z arzenálu minulého režimu, a skvěle
funguje i dnes.
PhDr. Ing. Jaroslav Šubrt, MBA

K eliminaci psychopatů může (bude) docházet,
pokud bude odzvánět tradičnímu hierarchickému
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Zastupování družstva prokuristou
Družstvo se vzhledem k tomu, že je právnickou osobou, která se zapisuje do obchodního rejstříku, považuje podle občanského zákoníku vždy za podnikatele.
Vztahují se na něj proto ustanovení zákona týkající se
podnikatele, včetně právní úpravy umožňující zastoupení podnikatele na základě prokury.
Prokurou se rozumí zmocnění k právním jednáním,
ke kterým dochází při provozu obchodního závodu
podnikatele. Obchodní závod představuje v pojetí podle občanského zákoníku organizovaný soubor jmění,
a to soubor tvořený souhrnem majetku a dluhů podnikatele, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle
slouží k provozování jeho činnosti, přičemž se má na
základě zákona za to, že závod tvoří vše, co zpravidla
slouží jeho provozu. Uvedené zmocnění k právním
jednáním tedy opravňuje zastupovat podnikatele
v záležitostech spojených s jeho podnikáním.
Družstvo zastupují, a přitom za něj právně jednají, především členové jeho statutárního orgánu,
tedy členové představenstva a v případě družstva,
ve kterém se představenstvo nezřizuje, předseda
družstva. Člen statutárního orgánu může zastupovat
družstvo ve všech záležitostech. Způsob, jak členové
představenstva družstvo zastupují vzhledem k tomu,
že jde o kolektivní statutární orgán, vyplývá vždy
ze stanov družstva. Neurčují-li v tomto směru stanovy něco jiného, platí podle občanského zákoníku,
že každý z členů představenstva zastupuje družstvo
samostatně. Osoby, které jsou členy statutárního orgánu družstva, se spolu s údajem o způsobu, jakým
statutární orgán za družstvo jedná, zapisují do obchodního rejstříku. Zapsané údaje v obchodním rejstříku týkající se zastupování družstva jsou každému
přístupné. S ohledem na zásadu stanovenou zákonem
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
že proti osobě, která právně jedná v důvěře ve správnost zápisu v obchodním rejstříku, nemá ten, jehož
se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti, je zřejmé, že zastupování družstva
jedním či více členy statutárního orgánu způsobem
zapsaným v obchodním rejstříku nezakládá žádné
pochybnosti o závaznosti takového právního jednání
pro družstvo.
Vedle uvedeného zároveň podle občanského zákoníku obecně platí, že družstvo jako právnickou osobu
zastupují mimo členů statutárního orgánu také jeho
zaměstnanci, popřípadě jiní jeho členové, a to v rozsa-
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hu obvyklém vzhledem k jejich pracovnímu zařazení
nebo funkci. Přitom podle tohoto zákona rozhoduje
stav, jak se jeví veřejnosti a případné omezení oprávnění družstvo zastupovat jeho vnitřním předpisem
má vůči třetí osobě účinky jen tehdy, jestliže jí muselo být známo. Jde-li o zastupování družstva týkající
se jeho podnikatelské činnosti, uplatňuje se rovněž
ustanovení občanského zákoníku, které stanoví, že
pověří-li podnikatel někoho při provozu obchodního
závodu určitou činností, zastupuje tato osoba podnikatele ve všech jednáních, k nimž při této činnosti
obvykle dochází.
Družstvo se může nechat zastupovat také jinou
osobou na základě smlouvy vymezující rozsah a podmínky tohoto zastoupení, které k tomu udělí plnou
moc.
Jde-li o zastupování družstva někým jiným než
členem jeho statutárního orgánu, popřípadě jiným
způsobem, než je zapsán v obchodním rejstříku, je
k doložení oprávnění jednat za družstvo vyžadováno právními předpisy zpravidla písemné pověření
anebo písemná plná moc vymezující rozsah tohoto
oprávnění a v některých případech také, aby byl podpis za družstvo úředně ověřen.
Prokura je zvláštním druhem plné moci opravňující
na základě zákona toho, komu byla udělena, ke všem
jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě jeho pobočky, a to i k těm právním jednáním, ke kterým se jinak vyžaduje zvláštní
plná moc. Pobočkou se podle občanského zákoníku
rozumí taková část obchodního závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost, a o které
podnikatel rozhodl, že bude pobočkou. Prokura nezahrnuje oprávnění zcizit nebo zatížit nemovitou věc,
ledaže je to v ní výslovně uvedeno. Osoba, které byla
prokura udělena, označená zákonem jako prokurista,
není oprávněna přenést prokuru na někoho jiného,
aby právně jednal místo ní, stejně tak jako nesmí jiné
osobě udělit další prokuru. Současně platí, že případné omezení prokury vnitřními pokyny podnikatele,
pokud jde o oprávnění prokuristy podnikatele v rozsahu určeném zákonem zastupovat, nemá vůči třetím
osobám účinky, a to ani, když bylo zveřejněno.
Prokurista se při zastupování podnikatele podepisuje tak, že k obchodní firmě podnikatele připojí svůj
podpis a údaj označující prokuru. Jestliže se jedná
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stupování platí, že netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, což není
tento případ, udělí se plná moc v písemné
formě. Při udělení prokury musí být podle požadavku tohoto zákona výslovně
uvedeno, že jde o prokuru, a pokud se
jedná o její udělení pouze pro některou
pobočku nebo pro některý z několika obchodních závodů, musí zde být příslušná
pobočka nebo závod také výslovně označen.
Prokuru lze udělit několika osobám
současně. V tomto případě ze zákona platí, že každá z nich zastupuje podnikatele
samostatně, ledaže je při udělení prokury
určeno něco jiného, tedy že všichni prokuristé, anebo někteří z nich, jednají za
podnikatele společně.
o prokuristu, jemuž byla prokura udělena jen pro
jednotlivou pobočku nebo jeden z více obchodních
závodů podnikatele, připojí zde také údaj označující
příslušnou pobočku nebo obchodní závod.
Prokuru je možné udělit jen fyzické osobě. Prokura
není druhem práce ani funkcí. Je jen plnou mocí, která opravňuje prokuristu v rozsahu určeném zákonem
za podnikatele právně jednat buď při výkonu práce
v pracovněprávním vztahu, anebo při činnosti pro
podnikatele v jiném než pracovněprávním vztahu,
konané však vždy v právním vztahu založeném jinak
než samotným udělením prokury. Patří-li rozhodování o záležitosti, ve které prokurista za družstvo
jako za podnikatele právně jedná, do působnosti některého z orgánů družstva, musí prokurista jednat
vždy v souladu s rozhodnutím příslušného orgánu.
To platí obdobně i pro rozhodování, ke kterému jsou
oprávněni jednotliví zaměstnanci na základě vnitřních předpisů, neboť působnost orgánů družstva stejně tak jako jiná oprávnění k rozhodování vyplývající
z vnitřních předpisů nejsou udělením prokury dotčena. Občanský zákoník ukládá prokuristovi povinnost
vykonávat prokuru s péčí řádného hospodáře a stanoví pro něj zákaz konkurence spočívající v tom, že
bez souhlasu podnikatele, který mu prokuru udělil,
nesmí činit na vlastní nebo cizí účet nic, co spadá do
oboru obchodního závodu tohoto podnikatele. Vzhledem k uvedenému i k rozsahu oprávnění prokuristy
při zastupování právně jednat je zřejmé, že osoba,
které je prokura udělena, musí splňovat podmínky
a předpoklady obdobně jako člen statutárního orgánu právnické osoby.
Přestože to občanský zákoník v ustanoveních o prokuře neuvádí, lze ji udělit jen písemně, neboť podle
jeho obecných ustanovení o udělení plné moci k za-

Není-li rozhodování o udělení prokury
svěřeno stanovami družstva členské schůzi anebo vyhrazeno do působnosti členské schůze jejím
usnesením, rozhoduje o této záležitosti vždy představenstvo nebo předseda družstva, pokud se představenstvo v družstvu nezřizuje. Zákon o obchodních
korporacích nedovoluje, aby byla v družstvu udělena
prokura některému z členů jeho představenstva nebo
předsedovi družstva, jde-li o družstvo, v němž se
představenstvo nezřizuje.
Prokura se zapisuje do obchodního rejstříku v rámci zápisu podnikatele, kterým byla udělena. Součástí
tohoto zápisu jsou údaje o jménu prokuristy, adrese
místa jeho pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se
od adresy místa pobytu, dále o způsobu, jakým za
podnikatele jedná, včetně případného údaje o tom, že
se prokura vztahuje jen na určitou pobočku nebo na
určitý závod, a také údaj, zda je prokurista oprávněn
zcizit nebo zatížit nemovitou věc. Vzhledem k tomu,
že způsob uveřejňování zápisů v obchodním rejstříku umožňuje každému k těmto údajům přístup, mají
osoby vstupující do jednání s podnikatelem, který
je zastoupen prokuristou, možnost si vždy udělení
prokury ověřit. Uvedená okolnost přispívá k právní
jistotě těchto osob a prokazování oprávnění k zastupování podnikatele i jeho rozsah usnadňuje.
Povinnost udělit prokuru
a nechat se zastupovat prokuristou družstvo stejně jako ani
jiný podnikatel nemá. Závisí
jen na něm, zda vyskytne-li se
potřeba takového zastoupení,
danou možnost využije.
Text: JUDr. Miroslav Machala
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Komise mobilizuje veškeré zdroje
k ochraně životů a živobytí
V současné kritické situaci je prvořadým úkolem záchrana životů a podpora živobytí.
Komise stále stupňuje svou reakci a nyní navrhuje zřídit nástroj solidarity v hodnotě
až 100 miliard eur s názvem SURE. Nástroj by měl pomoci pracovníkům udržet si příjmy
a podnikům zůstat nad vodou. Rovněž navrhuje, aby k překonání krize způsobené koronavirem byly přesměrovány všechny dostupné strukturální fondy. Podpory se dostane
také zemědělcům a rybářům, stejně jako těm nejpotřebnějším. Všechna tato opatření
vycházejí ze stávajícího rozpočtu EU a hodlají ho využít do posledního eura. Zdůrazňují
potřebu silného a flexibilního dlouhodobého rozpočtu EU. Komise se zasadí o to, aby se
EU mohla spolehnout na takový silný rozpočet, který ji postaví zpět na nohy a napomůže
na cestě k oživení.
Rozšíření nákazy koronavirem je pro Evropu zkouškou, kterou jsme si jen před pár týdny ani neuměli
představit. Tato hluboká a dalekosáhlá krize vyžaduje reakci nebývalého rozsahu, rychlosti a solidarity.
Komise v uplynulých týdnech poskytla členským
státům veškerou potřebnou flexibilitu, aby finančně podpořily své systémy zdravotní péče, podniky
a pracovníky. Jednala s cílem koordinovat, zrychlit
a posílit zadávání zakázek na zdravotnické vybavení
a soustředit finanční prostředky na vývoj vakcíny.
Komise tak jedná v přesvědčení, že účinné řešení
krize v Evropě lze nalézt jedině na základě spolupráce, flexibility a především solidarity.
Aktuálními návrhy se reakce EU dostává na novou
úroveň. Předsedkyně Komise Ursula von der Leyen
k návrhům uvedla: „Krize způsobená koronavirem
si žádá co nejdůraznější reakci. Musíme využít všech
prostředků, které máme k dispozici. Abychom tuto
krizi překonali, využijeme každé dostupné euro
z rozpočtu EU a veškerá pravidla uvolníme tak, aby
se potřebného financování dostávalo rychle a účinně. V rámci nového nástroje solidarity zmobilizujeme
100 miliard eur, abychom zachovali pracovní místa
a fungující podniky. Spojujeme síly s členskými státy
k záchraně životů a zachování živobytí. Takto vypadá
evropská solidarita.“

INICIATIVA SURE: 100 MILIARD EUR
K ZACHOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST
A FUNGUJÍCÍCH PODNIKŮ

Potřebujeme zmírnit ekonomický dopad této krize,
aby jakmile to podmínky dovolí, bylo hospodářství

EU připraveno znovu začít fungovat. K tomu je třeba, aby si lidé udrželi svá pracovní místa a podniky
nezkolabovaly. Budou je moci využít všechny členské
státy, ale obzvláště důležité budou pro ty, které jsou
nejhůře zasaženy.
Komise reaguje iniciativou SURE. Jedná se o nový
nástroj, který poskytne úvěry ve výši až 100 miliard
eur zemím, které je potřebují k zajištění, že pracovníci obdrží příjem a podniky si udrží své zaměstnance. Lidé tak budou moci nadále platit nájemné, účty
a nakupovat potraviny a rovněž se tím zajistí tolik
potřebná stabilita hospodářství.
Úvěry budou založeny na zárukách poskytnutých
členskými státy a budou nasměrovány tam, kde jsou
nejvíce zapotřebí. Budou je moci využít všechny členské státy, ale obzvláště důležité budou pro ty, které
jsou nejhůře zasaženy.
SURE podpoří krátkodobé pracovní programy a obdobná opatření, jež mají členským státům pomoci
chránit pracovní místa, zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, kterým hrozí propuštění či
ztráta příjmu. Podniky budou moci dočasně snížit
počet hodin odpracovaných jejich zaměstnanci nebo
práci zcela pozastavit a zároveň dostanou od státu
podporu příjmu za neodpracované hodiny. Osoby
samostatně výdělečně činné dostanou v současné naléhavé situaci náhradu příjmu.
• Pomoc nejchudším osobám – Fond evropské pomoci nejchudším osobám
Vzhledem k tomu, že na většině území Evropy se
z důvodu zpomalení šíření viru uplatňuje omezení
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shromažďování lidí, je o to důležitější, aby osoby, jejichž nejzákladnější materiální potřeby jsou závislé
na jiných, nebyli odříznuty od pomoci. Fond evropské pomoci nejchudším osobám se bude vyvíjet tak,
aby mohl této výzvě čelit: zejména bude zavedeno
používání elektronických poukázek ke snížení rizika
kontaminace, jakož i možnost nákupu ochranných
prostředků pro osoby poskytující pomoc.
• Podpora rybářů a zemědělců
Evropské zemědělství a rybářství hrají zásadní úlohu při zajišťování potravin, které jíme. Na tato odvětví tvrdě udeřila krize, což zasahuje naše potravinové
řetězce a místní ekonomiky, které jsou na tomto odvětví závislé.
Stejně jako v případě strukturálních fondů bude využívání Evropského námořního a rybářského fondu
flexibilnější. Členské státy budou moci poskytnout
podporu:
• rybářům na dočasné zastavení rybolovných činností;
• chovatelům v oblasti akvakultury na dočasné pozastavení nebo snížení produkce
• a organizacím producentů na dočasné uskladnění
produktů rybolovu a akvakultury.
Komise rovněž brzy navrhne řadu opatření s cílem
zajistit, aby zemědělci a další příjemci mohli ze společné zemědělské politiky získat podporu, kterou
potřebují, a to například tím, že bude poskytnuto
více času na předložení žádostí o podporu a administrativní orgány budou mít více času na jejich
zpracování, budou zvýšeny zálohy na přímé platby
a platby na rozvoj venkova a bude zavedena větší
flexibilita pro kontroly na místě za účelem minimalizace potřeby fyzického kontaktu a snížení administrativní zátěže.
Ochrana našeho hospodářství a obyvatel všemi dostupnými prostředky
• Přesměrování všech prostředků fondů politiky
soudržnosti na boj s touto mimořádnou událostí
K řešení dopadů krize v oblasti veřejného zdraví budou využity všechny nepřidělené prostředky z fondů
politiky soudržnosti – z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu
soudržnosti.
Aby bylo zajištěno, že finanční prostředky mohou
být přesměrovány tam, kde jsou nejvíce zapotřebí,
budou umožněny převody mezi fondy, jakož i mezi
kategoriemi regionů a mezi politickými cíli. Kromě

toho bude upuštěno od požadavků na spolufinancování, neboť členské státy již využívají veškeré své
prostředky na boji s krizí. Administrativa bude zjednodušena.
• Nástroj pro mimořádnou podporu
Evropská unie ve své historii dosud nečelila zdravotní krizi tohoto rozsahu nebo krizi rozšiřující se
takovou rychlostí. V reakci na tuto situaci je první
prioritou zachraňovat životy a naplňovat potřeby
našich systémů zdravotní péče a pracovníků ve zdravotnictví, kteří v tomto okamžiku v celé EU činí každý den zázraky.
Komise usilovně pracuje na zajištění dodávek
ochranných prostředků a dýchacích přístrojů. I přes
velké úsilí odvětví v oblasti výroby se členské státy
v některých oblastech stále potýkají s vážným nedostatkem ochranných zařízení a dýchacích přístrojů.
Chybí jim také dostatek zdravotnických zařízení
a pomohlo by jim, kdyby mohly přemístit pacienty do
oblastí s větším množstvím zdrojů a umístit zdravotnický personál do nejvíce zasažených oblastí. Bude
rovněž nutné podpořit hromadné testování za účelem lékařského výzkumu, zavádění nových způsobů
léčby a za účelem výroby, nákupu a distribuce vakcín
v celé EU.
EU navrhuje využít veškeré dostupné zbývající prostředky z letošního rozpočtu EU na pomoc při řešení
potřeb evropských systémů zdravotní péče.
Na nástroj pro mimořádnou podporu budou vyčleněny tři miliardy EUR, z nichž 300 milionů EUR bude
přiděleno do systému RescEU na podporu společných
zásob vybavení. První prioritou by bylo řízení krize v oblasti veřejného zdraví a zajištění nezbytného
vybavení a dodávek, a to od ventilátorů po osobní
ochranné prostředky, od mobilních lékařských týmů
po lékařskou pomoc nejzranitelnějším osobám, včetně osob v uprchlických táborech. Druhou oblastí zájmu by bylo umožnit zvýšit úsilí v oblasti testování.
Návrh by Komisi rovněž umožnil provádět nákupy
přímo jménem členských států.
Vzhledem k tomu, že se situace neustále vyvíjí,
Komise předloží další návrhy a bude spolupracovat
s dalšími orgány EU s cílem co nejvíce pokročit v této
oblasti.
Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
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Připravit evropské podniky
na budoucnost: nová průmyslová
strategie pro celosvětově
konkurenceschopnou, ekologickou
a digitální Evropu
Komise představila novou strategii, která má evropskému průmyslu pomoci zvládnout
dvojí transformaci, jednak na klimatickou neutralitu, jednak na vedoucí postavení
v digitální oblasti. Cílem strategie je podpořit konkurenceschopnost Evropy a její strategickou autonomii v době, kdy dochází k výrazným geopolitickým změnám a roste celosvětová konkurence.
Balíček iniciativ vymezuje nový přístup k evropské
průmyslové politice na základě evropských hodnot
a tradic sociálního trhu. Stanoví řadu opatření na
podporu všech aktérů evropského průmyslu, včetně
velkých a malých podniků, inovativních začínajících
podniků, výzkumných center, poskytovatelů služeb,
dodavatelů a sociálních partnerů. Zvláštní strategie
pro malé a střední podniky (MSP) má snížit administrativní zátěž, pomoci mnoha evropským malým
a středním podnikům podnikat na celém jednotném
trhu i mimo něj a získat přístup k financování a pomoci jim být při ekologické a digitální transformaci
v první řadě. Dnešní iniciativy rovněž obsahují konkrétní opatření k odstranění překážek, které brání
dobrému fungování jednotného trhu, největšího
aktiva Evropy, aby všechny naše podniky mohly růst
a být konkurenceschopné v Evropě i mimo ni.

tu vyžaduje radikální změnu – a s tou se musí začít
nyní.“
Zveřejněný balíček opatření v oblasti průmyslové
politiky zahrnuje tyto iniciativy:

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Evropský průmysl je v Evropě
motorem prosperity a růstu. Dosahuje nejlepších výsledků, když se spoléhá na své silné stránky: na lidi,
kteří v něm pracují, jejich nápady, nadání, rozmanitost a podnikatelského ducha. To všechno má ještě
větší význam v situaci, kdy Evropa začíná s ambiciózními změnami v oblastech ekologie a digitalizace
v době, kdy je svět neklidnější a nepředvídatelnější
než kdy dříve. Evropský průmysl má všechny předpoklady pro to, aby stál v čele, a učiníme vše, co je
v našich silách, abychom jej podpořili.“

• Akční plán pro duševní vlastnictví, jehož cílem je
prosazovat technologickou suverenitu, prosazovat
rovné podmínky na celosvětové úrovni, lépe bojovat
proti krádežím duševního vlastnictví a přizpůsobit
právní rámec ekologické a digitální transformaci.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh, dodal:
„Evropa má nejsilnější průmyslové odvětví na světě.
Naše podniky – velké i malé – nám zajišťují pracovní
místa, prosperitu a strategickou autonomii. Řízení
ekologické a digitální transformace a předcházení
vnějším závislostem v novém geopolitickém kontex-

• Nová průmyslová strategie
K udržení vedoucího postavení Evropy v oblasti
průmyslu přispěje nová průmyslová strategie ke
splnění tří klíčových priorit: zachování globální konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rovných
podmínek, a to jak na domácí, tak na celosvětové
úrovni, dosažení cíle klimatické neutrality Evropy do
roku 2050 a utváření digitální budoucnosti Evropy.
Strategie stanoví, jaké budou hlavní hnací síly průmyslové transformace Evropy, a navrhuje komplexní
soubor budoucích opatření, mezi něž patří:

Vzhledem k tomu, že hospodářská soutěž naše
podniky motivuje k dosahování nejlepších výsledků, probíhající přezkum pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže, včetně probíhajícího hodnocení
kontroly spojování a kontroly účelnosti pokynů pro
státní podporu, zajistí, aby naše pravidla byla vhodná
pro účely ekonomiky, která se rychle mění a která se
stále více digitalizuje a musí ve větší míře zahrnout
ekologii a oběhovost.
Potřebujeme spravedlivou hospodářskou soutěž
doma i v zahraničí. Kromě toho, že Komise maximálně
využije svého souboru nástrojů na ochranu obchodu,

5/2020

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

15

z Bruselu
přijme do poloviny roku 2020 bílou knihu, jejímž cílem bude řešit rušivé dopady zahraničních dotací na
jednotný trh i zahraniční přístup k veřejným zakázkám EU a k financování ze strany EU. Otázka týkající
se zahraničních dotací bude řešena návrhem právního nástroje v roce 2021. Současně bude probíhat
práce na posílení celosvětových pravidel pro dotace
průmyslu ve Světové obchodní organizaci a budou
přijata opatření k řešení nedostatečného vzájemného
přístupu k veřejným zakázkám ve třetích zemích.
Komplexní opatření pro modernizaci a dekarbonizaci energeticky náročných odvětví, podporu udržitelných a inteligentních odvětví mobility, podporu
energetické účinnosti a zajištění dostatečného a trvalého zásobování nízkouhlíkovou energií za konkurenceschopné ceny.
Posílení evropské průmyslové a strategické autonomie zajištěním dodávek kritických surovin prostřednictvím akčního plánu pro kritické suroviny a léčivé
přípravky na základě nové farmaceutické strategie
EU a podporou rozvoje strategických digitálních infrastruktur a klíčových základních technologií.
Aliance pro čistý vodík, jejímž cílem je urychlit
dekarbonizaci průmyslu a udržet vedoucí postavení
průmyslu, dále aliance pro nízkouhlíková odvětví,
aliance pro průmyslové cloudy a platformy a aliance
pro suroviny.
• Další právní předpisy a pokyny týkající se zadávání ekologických veřejných zakázek.
• Obnovený důraz na inovace, investice a dovednosti.
Komise přijme komplexní soubor opatření, která
budou jak horizontální, tak pro specifické technolo-
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gie, a kromě toho bude systematicky analyzovat rizika a potřeby různých průmyslových ekosystémů. Při
této analýze bude úzce spolupracovat s inkluzivním
a otevřeným průmyslovým fórem, které bude zřízeno do září 2020. Fórum se bude skládat ze zástupců
průmyslu, včetně malých a středních podniků, velkých podniků, sociálních partnerů, výzkumných
pracovníků, jakož i zástupců členských států a orgánů EU. V případě potřeby budou odborníci z konkrétních odvětví vyzváni, aby se podělili o své znalosti.
Komise bude dále každý rok pořádat Dny průmyslu,
které budou i nadále sdružovat všechny aktéry.
• Nová strategie pro malé a střední podniky
Malé a střední podniky hrají v průmyslové struktuře Evropy klíčovou úlohu, neboť poskytují dvě ze
tří pracovních míst a jsou pro úspěch tohoto nového
průmyslového přístupu zásadní. Cílem strategie je
pomoci malým a středním podnikům, aby při ekologické a digitální transformaci sehrály vedoucí úlohu,
což rovněž znamená, že jim je třeba zajistit přístup ke
správným dovednostem. Aby si malé a střední podniky vybudovaly svou kapacitu pro transformaci,
Komise zmodernizuje evropskou síť podniků prostřednictvím specializovaných poradců pro otázky
udržitelnosti. Rozšíří rovněž centra pro digitální inovace v každém regionu v Evropě, aby malým a středním podnikům umožnila začlenit digitální inovace.
Otevře možnosti dobrovolnictví a odborné přípravy
v oblasti digitálních technologií. Aby usnadnila činnost malých a středních podniků na jednotném trhu
i mimo něj, navrhuje Komise opatření k odstranění
regulačních a praktických překážek podnikání nebo
rozšiřování činnosti. Komise mimo jiné zvyšuje své
úsilí o zajištění rychlé platby, zejména prostřednictvím nové virtuální observatoře, jakož i prostřed-

• Jednotný trh, který plní své funkce pro podniky
a spotřebitele

videl jednotného trhu. V této souvislosti akční plán
zřizuje společnou pracovní skupinu Komise a členských států s cílem posílit spolupráci při prosazování
pravidel jednotného trhu. Komise bude podporovat
vnitrostátní a místní orgány v jejich úsilí o správné
provádění evropského práva a nebude váhat přijmout
rozhodná opatření proti porušování pravidel jednotného trhu.

z Bruselu

nictvím alternativního řešení sporů. Aby Komise
malým a středním podnikům usnadnila vstup na
burzovní trh, podpoří rovněž fond pro primární
veřejnou nabídku akcií malých a středních podniků
v rámci okna pro malé a střední podniky v rámci InvestEU. Posílí rovněž podnikání žen tím, že podnítí
investice do společností a fondů vedených ženami.
Komise dále vyzývá členské státy, aby společnostem
zajistily jednotné kontaktní místo pro získání poradenství. Cílem je učinit z Evropy nejlepší místo pro
zahájení podnikání a růst. Komise bude s členskými
státy spolupracovat na vytvoření standardu EU pro
startupové národy, aby mohly být sdíleny a přijímány osvědčené postupy pro urychlení růstu vysoce
technicky vyspělých malých a středních podniků
a začínajících podniků. K zajištění politického závazku k těmto opatřením zajistí vysoký zmocněnec
EU pro malé a střední podniky úzké partnerství
a koordinaci s členskými státy EU i s regionálními
a místními orgány prostřednictvím vnitrostátních
zmocněnců pro malé a střední podniky. Posílí rovněž
perspektivu malých a středních podniků v právních
předpisech EU.

Průmysl hraje zásadní úlohu při podpoře hospodářského růstu a prosperity Evropy. Evropský průmysl zaujímá
v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v mnoha odvětvích, představuje 20 procent celkové přidané hodnoty
EU a vytváří v EU pracovní místa pro 35 milionů lidí.
V březnu 2019 vyzvala Evropská rada k vypracování
komplexní a dlouhodobé strategie průmyslové politiky
EU doprovázené integrovaným přístupem, který by zajistil hlubší a silnější jednotný trh. Potřeba nového přístupu Evropy k průmyslu se odráží v politických směrech
předsedkyně von der Leyenové, v prioritách stanovených
Evropským parlamentem a ve strategické agendě Evropské rady na období 2019–2024, v Zelené dohodě pro
Evropu a ve strategii Komise pro utváření digitální budoucnosti Evropy.
Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

Jednotný trh je jedním z největších úspěchů Evropy
a poskytuje evropským podnikům velký domácí trh.
Podněcuje hospodářskou soutěž a obchod v rámci
EU. Poskytuje občanům EU širší výběr zboží a služeb
a více pracovních a podnikatelských příležitostí. Poskytuje evropským podnikům pákový efekt, který
potřebují k tomu, aby získaly vedoucí pozici v celosvětovém měřítku.
Evropané však i nadále narážejí na překážky, které
jim brání plně využívat potenciálu jednotného trhu.
Podle odhadů by odstranění těchto překážek mohlo
do konce tohoto desetiletí přinést až 713 miliard EUR.
Zpráva o překážkách na jednotném trhu, která byla
dnes zveřejněna, identifikuje širokou škálu překážek
na jednotném trhu z pohledu evropských podniků
a spotřebitelů. Poukazuje na hlavní příčiny těchto
překážek: omezující a složitá vnitrostátní pravidla,
nedostatečné správní kapacity, nedokonalé provedení předpisů EU a jejich nedostatečné prosazování.
Za účelem odstranění těchto překážek Komise přijímá akční plán pro lepší provádění a prosazování pravidel jednotného trhu, jehož cílem je řešit překážky,
které vyplývají z porušování práva EU. Akční plán
je založen na obnoveném partnerství mezi členskými státy a Komisí v jejich společné odpovědnosti za
zajištění řádného prosazování a uplatňování pra-

www.evropska-unie.cz
5/2020
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Nový

Renault TRAFIC a MASTER
Řešení šitá na míru

Motorizace s výkonem až 180 k
Značkové financování 103 % s přeplatkem pouhá 3 %*
*Přeplatek 3 % platí při akontaci 25 % a délce splácení 36 měsíců. Pokud se rozhodnete pro Renault MASTER s cenou 438 000 Kč bez DPH, celkově přeplatíte pouze 15 183 Kč
(= 3 % z celkové ceny vozu). Nabídka se vztahuje pouze na podnikatele a firmy. Značkové financování 103 % je financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o.
Renault MASTER: spotřeba 5,8–9,0 (l/100 km), emise CO2 154–233 (g/km); Renault TRAFIC: spotřeba 5,4–6,4 (l/100 km), emise CO2 143–169 (g/km). Uvedené spotřeby paliva
a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
Renault doporučuje

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

KDYŽ
CHCETE JEZDIT.
NE ČEKAT.

ilustrativní
fotograﬁe

ŠKODA KAROQ od

511 100

Kč

IHNED
k odběru

Výkupní bonus
30 000 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAROQ: 4,3–6,9 l/100 km, 114–156 g/km

Akční skladové vozy ŠKODA jsou vám
okamžitě k dispozici. Stačí jen nastoupit.
Vyberte si z naší široké nabídky skladových vozů, které plně vyhoví vašim potřebám. Pořiďte si například
kompaktní SUV ŠKODA KAROQ, které poskytuje dostatek prostoru pro vás, vaši rodinu i vaše volnočasové
aktivity. V testování bezpečnosti od nezávislé organizace Euro NCAP získal vůz maximální možné hodnocení v
podobě pěti hvězd. Model ŠKODA KAROQ je dostupný již od 511 100 Kč se zvýhodněním až 98 900 Kč při
předložení průkazu ZTP/P. Vozy k dispozici IHNED bez čekání!
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOMECHANIKA
Letecká 3753/2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 344 889
www.automechanika.cz

družstevní výrobky

Důbrava chemické výrobní družstvo,
Valašské Klobouky

Šijeme roušky
Tak se nám to znovu potvrdilo. Když se dostaneme
do krize, dokážeme se my lidé, my Češi, vzepnout
k úžasným věcem. Taky jste už někdy podléhali frustraci, že se mezi lidmi ztrácejí vazby, porozumění, tolerance, že si mladí nevšímají starších, že nad nimi tak
trochu „ohrnují nos“, že je jim všechno jedno? Musela
přijít krizová situace, prostě něco, co opět vzbudilo
v lidech soucit, sounáležitost, úctu k druhým, kteří
neopustí potřebné, o které se starají, i když jim hrozí
něco víc, než jen vyhoření, když se ocitají v nebezpečí
života. Najednou vidíme kolem sebe tolik obětavosti
a vzepjetí fyzických i psychických sil, které by v sobě
člověk nehledal.

Uvědomila jsem si to třeba ve chvíli, kdy naše nejmladší kolegyně přinesla do práce bavlněnou látku
a ukazovala nám, jakou roušku doma vytvořila. A to,
jak říkala, šila v životě asi tak podruhé. Tím také nás
ostatní vyprovokovala k tomu, že se dovezl kufříkový šicí stroj a pustily jsme se společně do ušití jednoduchých roušek nejprve pro sebe a své rodinné
příslušníky. A pak už to jelo…
Najednou si lidé uvědomili, že stát slibované ochranné pomůcky nejen že nemá, ale pokud se mu i podaří je dovézt, bude nutné jimi především na prvním
místě vybavit zdravotníky a další, kteří jsou v první
linii. Ale lidé nezačali nadávat (a když tak jen trošku),
nečekali na to, až jim někdo něco zajistí, ale vzali věci
do svých rukou. Najednou vidíme, že i ti mladí, kteří
takzvaně nedovedou ani přišít knoflík, se pouštějí do
šití roušek. Že šijí umělci, maminky v domácnosti,

řada těch, kteří byli nuceni zůstat doma v nouzovém
stavu. Zrovna tak se neuvěřitelně rychle spojily iniciativy IT techniků, vědců a výrobců, na výrobních
i domácích 3D tiskárnách se tisknou ochranné štíty,
naši vědci vyvíjejí s ohromující rychlostí a zatím
i z vlastních prostředků testovací sady, ochranné pomůcky všeho druhu, vyvíjejí novinky. Jen doufejme,
že výsledky této úžasné iniciativy využije i náš stát
a podpoří domácí výrobce a vědce. Bohužel dost často
u nás platí přísloví, že doma není nikdo prorokem.
V našem družstvu máme šicí dílnu, a i když bylo
k dispozici v práci jen asi 6 šiček, začal se shánět
materiál – bavlněné látky, prádlová guma, pruženky. Nejdříve v našich dvou menších galanteriích ve
městě a pak už se podařilo zajistit i větší dodávku
od výrobce. O pomoc se na nás obrátili pracovníci
vedení města Valašské Klobouky, kteří odebírali čerstvě ušité výrobky a bezodkladně je rozdávali těm
nejpotřebnějším Naštěstí jsme nebyli sami, kdo pomáhal s tímto počátečním náporem. V současné době
už se mohla zásobit i naše prodejna na valašskoklobouckém náměstí a dokonce můžeme dvouvrstvé
bavlněné textilní roušky nabízet i v našem e-shopu.
Velikonoční čas dal inspiraci sadě roušek s jarními
vzory. Můžete si je, nebo podobné, objednat na našich
stránkách www.dubrava.cz.
Pociťujete to také? Že tyto roušky nejsou jen kusem
látky? Staly se symbolem lidské pospolitosti, samostatnosti i odpovědnosti. Mohou být nejen ochranným prostředkem, ale stávají se i poděkováním,
pozorností, designovkou, dárkem, který si posílají
přátelé nebo i úplně cizí lidé, kteří ale nejsou lhostejní
k sobě navzájem. A proto - Česko šije roušky.
Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková

www.dubrava.cz
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Nabízíme bavlněné roušky ze 100% bavlny,
kterou lze prát do teploty 90 stupňů Celsia.
Ceny roušek:
jednovrstvé 40,– Kč
dvouvrstvé 50,– Kč

družstevní výrobky

DRUTĚVA, výrobní družstvo, Praha

Barvu i vzor nabízíme podle aktuálního materiálu.
Zboží zasíláme i na dobírku.

Máme řešení pro společnosti, které mají více než 25 zaměstnanců, avšak nemohou splnit zákonnou povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením. DRUTĚVA je výrobním
družstvem, které zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Na vámi odebrané výrobky a služby vám
poskytneme náhradní plnění.

KONTAKT:
Tel.: +420 220 809 586
e-mail: druteva@drutevapraha.cz
DRUTĚVA, výrobní družstvo
Dělnická 54
170 00 Praha 7

5/2020
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Dita šije roušky
Dita, výrobní družstvo invalidů, funguje v Táboře
již přes 60 let. V běžném provozu se zabýváme především výrobou dětského oblečení, doplňků a textilu. S příchodem koronavirové krize jsme se rychle
přizpůsobili aktuálním potřebám a veškerou volnou
výrobu jsme ihned převedli na nedostatkové roušky.
Díky našim skvělým zaměstnancům a technologic-

kým kapacitám jsme se mohli pustit do výroby ve velkém a nabídnout tak roušky městům, nemocnicím,
zdravotním střediskům či výrobním firmám.
V první řadě jsme věnovali 500 kusů roušek zdarma
Nemocnici v Podolí. Speciální várka tmavomodrých
roušek s výšivkou putovala k jednotce táborských
hasičů. Tisíce roušek jsme odeslali do města Uničov,
které bylo vinou koronaviru zcela uzavřeno. V momentě, kdy jsme dokázali pojmout
a naplánovat domluvenou výrobu roušek ve
velkých množstvích, začali jsme vymýšlet
individuální kolekci pro širokou veřejnost.
Nyní máme k prodeji klasické skládané roušky pro děti i pro dospělé a k dispozici jsou
i roušky s kapsou na filtr (dodáváme bez filtru). Roušky lze zakoupit v našich e-shopech
www.littleangel.cz a www.baridiwear.com.
V případě zájmu o roušky pro korporace kontaktujte prosím koordinátorku distribuce roušek na emailu lachoutova@dita.cz.
Velmi nás těší, že jsme mohli přispět svým
dílem do boje proti koronaviru a pomoci. Věříme, že společnými silami dokážeme tuto situaci co nejdříve překonat.
Text: Romana Smetanová
Foto: archiv družstva Dita

www.dita.cz
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Betelné nano šátky MYJÓMI
S příchodem COVID‑19 do ČR jsme se všichni,
jednotlivci i firmy, museli přizpůsobit novým podmínkám. Pro sociální podniky, které zaměstnávají
osoby se zdravotním postižením, je situace poněkud
složitější než pro běžné firmy. U vyššího procenta
zaměstnanců totiž hrozí, že zůstanou doma v preventivní karanténě, protože patří do jedné z rizikových
skupin. Také v MYJÓMI jsme museli přejít do nouzového režimu. Řada našich zaměstnanců žije v domovech pro osoby se zdravotním postižením, ve kterých
mnohdy platí zákaz opouštění areálu. Někteří zaměstnanci museli zůstat doma kvůli péči o děti, které
za běžných podmínek navštěvují školská zařízení,
jiní pečují o staré rodiče a snaží se jim současnou nelehkou situaci usnadnit.
Abychom ochránili zaměstnance, kteří i nadále docházejí do práce, převedli jsme na samém počátku nouzového stavu jednu naši šicí dílnu na výrobu roušek
pro interní účely a zavedli jsme některá bezpečnostní
opatření proti případnému přenosu nákazy. Ve druhé
fázi operativních změn jsme spustili výrobu betelných
nanošátků pro širokou veřejnost. Vedl k tomu dlouhodobý nedostatek roušek a respirátorů na českém trhu.

Spojili jsme tím práci švadlenek se zdravotním postižením s výrobou šátků určených k ochraně dýchacích
cest, které tvoří vstřícnější řešení pro osoby s problémy s dýcháním a okysličováním krve. Jako sociální
podnik se všemožně snažíme naplňovat naší činností
společensky prospěšné cíle a věříme, že prostřednictvím tohoto produktu se nám to skutečně povedlo.

PROČ JSOU NAŠE
NANOŠÁTKY BETELNÉ?

Výraz vypůjčený z hantecu odkazuje na brněnský
původ firmy a současně říká, že se nejedná o obyčejné šátky: obsahují totiž filtrační vrstvu z nanovlákna, která zachytí až 95 procent škodlivin různými
alergeny počínaje, bakteriemi a viry konče. Tím, že
velmi dobře propouští kyslík, je vhodný i pro astmatiky a další osoby s dýchacími obtížemi, pro které
je dýchání přes klasickou textilní roušku mnohem
více zatěžující než pro zdravé jedince. Upínací gumička na horním okraji šátku zamezuje proudění
vzduchu jinudy než přes filtr a zajišťuje, že šátek
padne každému. Proto máme pouze tři velikosti, dvě
pro děti (menší a větší) a jednu pro dospělé. Šátek je
pratelný, lze ho tedy používat opakovaně. Aby si ho
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mohli zájemci objednat z pohodlí domova, založili jsme e‑shop
www.betelnesatky.cz. Sortiment
se postupně rozrůstá, tak aby
vyhovoval nejen požadavkům
na vysokou filtrační schopnost,
ale také na vkus jeho nositele,
rozšiřujeme tedy nabídku barev.
Betelné nanošátky nejsou určeny
jen pro ochranu před virovou nákazou, ale také jako varianta prevence alergických reakcí v době
pylové sezóny nebo pro ochranu
dýchacích cest proti smogu. Najde tedy své využití i po skončení
aktuální pandemie.
Text: Bc. Monika Trávničková,
Bc. Petra Blachová
Foto: Richard Marschal

www.betelnesatky.cz
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Nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany je tradiční český výrobce, od jehož založení uběhlo již 70 let. Těžiště jeho výroby spočívá v sortimentu velmi kvalitních
kuchyňských a řeznických nožů i náčiní. Výrobní program KDS je ale mnohem širší
a vybere si v něm skutečně každý. Kompletní sortiment si můžete prohlédnout i zakoupit v e-shopu na www.kds.cz .

družstevní výrobky

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

DVOUSEČNÉ ZAHRADNICKÉ NŮŽKY (4525)
Osvědčené robustní zahradnické nůžky jsou určené ke stříhání větví
a výhonků do průměru 1-1,2 centimetru. Pro dosažení výborné řezivosti jsou k výrobě čepelí použité výkovky z kvalitní uhlíkaté oceli.
Práci usnadňují ergonomicky tvarované rukojeti z odolného plastu.

KUCHYŇSKÝ NŮŽ TREND 7“ (1017)
Víceúčelový kuchařský nůž s čepelí o délce 17,5 cm inspirovaný populárními noži typu Santoku, používanými v asijské kuchyni. Je ideální pro krájení masa, ryb nebo zeleniny, ale uplatní
se i při celé řadě dalších úkonů. Všechny nože ze špičkové řady
Trend se mimo jiné vyznačují čepelemi z vysoce kvalitní nerezové oceli a odolnými nýtovanými střenkami.
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Fair & Bio pražírna
za časů koronaviru
Přidáváme se zprávami, jak si vedeme v těchto
nových, podivných časech. Jako mnohým, v polovině března nám vypadla jako mávnutím kouzelného
proutku většina objednávek z kaváren, restaurací,
kanceláří, cateringů apod. V době, kdy čtete tyto řádky, tato místa zatím nefungují vůbec, anebo se jen
omezeně probouzejí k životu. Těm, kteří se orientují
v gastro-sektoru, nemusíme říkat, o jak velké objemy
se jedná.

Navzdory všemu naše provozovna jela a jede dál,
sice v omezeném složení zaměstnanců, ale sešikovaní
do jednotky rychlého nasazení Fair & Bio pražírny
a připravení do akce. A samozřejmě se snažíme dbát
na hygienu. Rouškujeme a dezinfikujeme – sebe, nádoby i plochy. A ani v této náročné době neztrácíme
optimismus!
Díky objednávkám z našeho e-shopu jsme totiž
schopni dál fungovat, pražíme teď sice o poznání
méně kávy, ale denně vyřizujeme množství menších
objednávek ze všech koutů naší země. Dodáváme
kamkoliv, co má poštovní adresu, doprava je u maloobchodních objednávek nad 300 Kč zdarma. I když
někdy je to pěkná zabíračka pro naše znevýhodněné
zaměstnance zabalit tolik malých krabiček, dělá nám
to radost :-)
Jsme vděčni za podporu všem našim zákazníkům,
díky sociálním sítím jsme se dostali k mnohým,
kteří nás ještě neznají, a to nejen online, ale často
i do jejich kávovarů, mlýnků a hrnků. Doufáme,
že si naši kávu řádně vychutnávají, tak jak je to jen
možné! A paří k nim i zástupci Svazu českých a moravských výrobních družstev, kterému tímto děkujeme za pravidelné emaily s novinkami ohledně
státní podpory podnikatelům a zaměstnavatelům
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znevýhodněných. Solidaritu vnímáme jako nedílnou součást fungování nejen podnikání, ale i celé
společnosti.
Od našich zákazníků víme, že naše káva přináší
radost i energii do domácností anebo při práci, ať už
doma anebo v provozech, které se nezastavily. Frčí
pochopitelně hlavně káva na filtr a french press. Není
divu, že naše nejprodávanější za poslední dobu je Filtrovaná káva Guatemala Huehuetenango výhradně
od ženských pěstitelek. Všechny naše kávy (včetně
těch na espresso, moka anebo turka) jsou dostupné
na našem e-shopu www.fair-bio.cz.
A když už hovoříme
o fairtradových pěstitelích
– samozřejmě, že není nám
lhostejný i mezinárodní vývoj. Současná krize zasáhla
každou zemi na světě a nás
zajímají zejména pěstitelé
kávy. V první vlně koronavirový útlum dopadl zejména na africké pěstitele,
a to květin, kakaa, ale i čaje,
začínají se objevovat zprávy i o latino-amerických.
Káva přijde na pořad dne později, jednak kvůli sezónnosti, která je v každé oblasti světa jiná a jednak kvůli

výpadkům dopravy (lokální i mezinárodní), jejíž následky se začnou teprve projevovat.
V mezidobí zůstaňme při dobém zdraví i mysli, ať už
díky naší kávě či jiné fairtradové dobrotě, zdravému
a vydatnému jídlu anebo pohybu na čerstvému vzduchu za jarního zpěvu ptáků!
Text: Markéta Vinkelhoferová
předsedkyně představenstva, za tým Fair & Bio pražírny
Foto: Martin Špelda, Jakub Hrab a Zdenka Dvořáková

https://www.fair-bio.cz/
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Trápí Vás?

BOLESTI SVALŮ nohy, záda, šíje
UNAVENÉ NOHY tzv. „těžké nohy“ a zvýšená potivost
ZTVRDLÁ KŮŽE nebo OTLAKY?

POUŽIJTE

OSVĚDČENÉ VÝROBKY

prověřené dlouholetými zkušenostmi zákazníků

a od tradičního výrobce z Karlových Varů.
Campherol® při svalových potížích, námaze nebo sportu.
Arnika® pro bolestivé stavy nohou, těla a kloubů. Pomáhá při zvýšené potivosti nohou.
Ozalin® krém ke změkčení ztvrdlé kůže, na patách, loktech a všude tam, kde se tvoří zrohovatělá vrstva.
Pro komplexní péči o nohy doporučujeme také výrobek
karlovarská koupel nohou.
Odstraňuje únavu a pálení nohou, celkově je osvěžuje. Obsahuje SALICYLÁT,
který působí proti bolestem, dále extrakty z Tymiánu a Rozmarýnu.
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Vyrábí: VŘÍDLO, v.d., karlovarská kosmetika® Karlovy Vary, Česká republika.

a

65 let

KARLOVARSKÁ
KOSMETIKA®
jediná z Karlových Varů od roku 1954

tik

iž
sj

Tradiční

e
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Sice doba omezení představuje chodit ven pouze
v nejnutnějších případech, ale i tak člověk potřebuje občas vyjít si do přírody… Jarní sluníčko zejména
o Velikonocích tomu dalo zelenou. A tak mnozí z nás
vyrazili alespoň do míst, kde zrovna moc lidí nepotkáte…
Když si tak jdete po lese, napadne vás možná i to, že
právě neobvyklý čas vládních nařízení a doporučení
v sobě nese i objevení maličkostí, které nám dala paní
Příroda, a na které v běžném životě ani nepomyslí-

me. Jak krásné mohou být i obyčejné věci kolem nás,
jako jsou stromy, rybník, rozkvetlé květiny… Kdo
měl štěstí možná narazil v lese i na medvědí česnek,
výbornou pochoutku pro kulinářské experimenty.
Při té příležitosti se pěkně prošel a dostal se alespoň
trochu do optimistické nálady, což je pořád lepší, než
se doma nudit nebo lát na to, že nám politici všechno
zakázali.
Vyrazili jste také někam? Pošlete nám fotografie,
nejhezčí zveřejníme v některém z dalších čísel.

cestování, kultura a společnost

Tentokrát jen tak v přírodě…

Medvědí česnek

Text: Jana Henychová
Foto: Petr Henych
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DOPRAVA ZDARMA
u objednávek
nad 300 Kč
www.fair-bio.cz
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