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Boží mlýny melou moc pomalu...

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Policie 
ČR předal státnímu zastupitelství návrh na obžalobu 
skupiny osob, která zneužitím dotací na zaměstnává-
ní zdravotně postižených osob připravila stát o 600 
milionů korun. Takovou informaci zveřejnila média 
v posledním dubnovém víkendu roku 2020. 

Konečně, řeknete si. Běžný občan ale možná pře-
hlédne druhou část informace: jedná se o  trestnou 
činnost, která se odehrávala v  letech 2008 – 2011. 
Nejmenovaná společnost, kterou jsme před lety 
oprávněně odmítli přijmout za členy asociace za-
městnavatelů OZP, vytvořila originální know-how, 
jakousi franšízu, na základě které postupně vzniklo 
nejméně 16 firem. Tyto firmy si vykolíkovaly „clai-
my“ po způsobu zlatokopů a  čerpaly neoprávněně 
miliony dotací na „zaměstnané“ invalidy. Jednotné 
webové stránky, často se firmy lišily jen názvy, vět-
šinou z říše květin. Neprůhledná  podnikatelská čin-
nost, sponzorství kamionové charitě. 

Skandální jsou dvě podstatné věci. Všichni jsme vě-
děli, o co se jedná, dokonce se zajímala i „velká“ média. 
Tehdejší podmínky zákona skutečně (až do roku 2012) 
neumožňovaly postihnout podobné praktiky běžnou 
kontrolou. Přesto MPSV ČR i  úřady práce o  těchto 
praktikách věděly, stejně jako většina poctivých za-
městnavatelů osob se zdravotním postižením. Všich-
ni kritizovali jen špatný zákon, děravou legislativu. 
Nikdo nepochopil, že se jedná o obchodní společnos-
ti, tedy firmy, které mají svou ekonomiku, obchod, 
účetnictví, nejen personalistiku, na které výhradně 
stojí systém dotací. Nikdo se nepokusil 
„překročit“ kompetence jediného zá-
kona a zabývat se trochu investigativ-
něji otázkami, čím se takové firmy živí, 
co fakturují, třeba využitím kontrol 
finančního úřadu nebo přímo policie. 
Nikoli opakováním mantry „porušují 
zákon (na základě něhož čerpají dota-
ce)?“, ale obviněním z  účelového jed-
nání za účelem vlastního obohacení. 
Chápu, že shromáždit důkazy o tak ra-
finované a rozsáhlé činnosti zabere čas. 
Ale nechápu, proč okamžitě nevznikla 
např. propagační kampaň, upozorňu-
jící „zaměstnance“ takových firem na 
trestní povahu jejich jednání (museli 
přece vědět…). 

Druhou skandální informací je doba policejního 
vyšetřování. Nekompetentnost? Nedostatek svědků? 
Nedostatek dokumentů? Nechce se věřit – v  těchto 
firmách muselo pracovat několik tisíc zaměstnanců 
a nejméně několik desítek manažerů, drtivá většina 
musela vědět nebo přinejmenším tušit… Je pravdě-
podobné, že někteří obvinění už budou „za vodou“, 
v důchodu nebo dokonce se konce soudů nedožijí. A ze 
zkušenosti víme, že soudní řízení bude zahájeno nej-
dříve za půl roku – rok, potáhne se nejméně dva roky 
(a to jsem optimista). 

Nešťastné je, že na nepotrestané hříchy už téměř  
10 let doplácejí ti, kteří svou práci dělají poctivě, bojují 
s administrativou a nekalou konkurencí ve prospěch 
téměř 60  tisíc zaměstnanců, z  nichž většina má na 
běžném trhu práce jen malou šanci. 

Zdá se, že i v tomto příkladu hry „Na četníky a zlo-
děje“ prohrává důvěra lidí v justici a stát jako celek. 
Dokud bude ve státní správě vládnout přísný kompe-
tenční „rezortismus“, alibismus a tolerance za hranicí 
morálky, žádná právní norma to nevyřeší. Morálku 
totiž napsat do zákona nelze. 

Text: Ing. Karel Rychtář

Ing. Karel Rychtář
odbor zaměstnanosti OZP SČMVD
místopředseda AZZP ČR
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MYJÓMI družstvo invalidů, Brno
MYJÓMI KÁRU 

Tak se od prosince 2019 jmenuje facebookový profil ruční myčky vozidel sociálního podniku MYJÓMI 
družstvo invalidů v Brně, které 31. března oslavilo šest let. Celou myčku, ve které pracují lidé s hendike-
pem, řídí charismatická žena, milá a stále usměvavá Jana Svobodová.

Jak jste se, Jano, vlastně dostala k současné práci? Na 
podobné pozici bych čekala spíš muže…
Původně jsem pracovala v Olympii jako prodavačka, 
celkem asi 10 let. Krátce poté, co jsem onemocněla 
a dostala invalidní důchod, zrušili prodejnu, ve které 
jsem pracovala. Tak jsem se přišla zeptat do MYJÓMI, 
jestli by pro mě neměli práci. Dostala jsem pozici ad-
ministrativního pracovníka. Nebavilo mě to, mučila 
jsem se v tom, byla jsem nešťastná a říkala jsem si, do 
čeho jsem to šlápla... Asi po dvou měsících mi vedení 
MYJÓMI nabídlo, jestli bych se nechtěla starat o celý 
chod myčky. Říkala jsem si, že kladný vztah k autům 
mám, tak proč ne. Jen jsem si myslela, že technologii 
mytí se nikdy nemůžu naučit. Chce to čas. Dnes to 
znám, jako když bičem mrská. Takhle jsem spokojená. 

Jste jediná žena na myčce? 
Před nějakou dobou nám přibyla do týmu myčkařka. 
Není to poprvé, občas ženu na myčce máme. Pánové 
si kolegyni v  týmu hýčkají. Nenechají ji dělat těžké 
práce, třeba tepování. Naopak jí rádi přenechají luxo-
vání nebo leštění skel, tím spíš, když to dělá dobře. To 
chlapy nebaví, vnímají to proto jako velkou pomoc. 



re
p

o
rt

áž
 z

 d
ru

žs
tv

a

Adresa myčky: 
Brno - Královo pole, Křižíkova 72, Po-Pá 7-17 h 
Objednávky: pí. Jana Svobodová +420 777 278 705 
Facebook: https://www.facebook.com/myjomikaru
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Už delší dobu tam máme takový stabilní sehraný ko-
lektiv. Nemůžu si na ně stěžovat. 

Kam jste se posunuli za tu dobu, co MYJÓMI funguje? 
Myslím si, že jsme udělali hodně velký krok dopředu. 
Tenkrát, před těmi pěti lety, když jsem převzala pozi-
ci vedoucí, zaměstnanců na myčce nebylo tolik. Dnes 
se k nám zákazníci vracejí. Za to jsme moc rádi. Máme 
klienty, o  kterých víme, že tak 3x – 4x do roka při-
jedou na takový ten větší program mytí auta. I když 
potřebují jen úplně obyčejný oplach a  jedou kolem, 
tak se zastaví. Myslím si, že jsme si už vybudovali ně-
jakou stabilní klientelu. 

Je nějaká zakázka, která Vás vyloženě potěšila? Na co 
ráda vzpomínáte?
Měli jsme na myčce vícero zajímavých aut, z takových 
raritních například Lotus, těch je vyroben jen velmi 
omezený počet kusů. Nedávno u  nás byla také Cor-

vette. Ale ono je moc zajímavé i  mytí třeba velkých 
náklaďáků. No a  loni v  lednu jsem připravila pro 
kluky na myčce překvapení. Protože jsou fanoušci 
Komety, tak jsem domluvila, že si přijel umýt auto 
trenér Komety pan Pokorný. Řekla jsem jim to den 
předem, aby to s nimi neseklo, tak se kluci vyšňořili 
do komeťáckých triček. Z  téhle zakázky byli úplně 
unešení. Já jsem zase ráda, že je práce baví a naplňuje 
stejně jako mě. I když máme každý nějaké omezení, 
děláme smysluplnou a užitečnou práci, která nám jde 
ze srdce. 

Co byste MYJÓMI popřála k narozeninám? 
Celé firmě přeju, ať se jí stále daří a má hodně spoko-
jených zaměstnanců. Naší myčce přeju velmi spoko-
jené zákazníky. 

Rozhovor připravila Bc. Monika Trávníčková.
Foto: Miroslav Strnad

www.myjomikaru.cz 
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Synergický efekt členů SKUPINY 
MECHANIKA je silnější než  
pandemie Covid

Mechanika Prostějov, výrobní družstvo, Mechanika, a. s., Automechanika, a.s. a společnost STKm Pro-
stějov, s.r.o. - členové SKUPINY MECHANIKA navazují svou činností na historii a tradici Družstva Me-
chanika, jehož vznik sahá až do roku 1953. Více jako 65 let tvrdé práce a úsilí vedení a zaměstnanců 
vygenerovalo stabilní skupinu firmem, které navzájem kooperují, doplňují se a nabízí zákazníkům širo-
ké spektrum produktů a služeb. 

Společnost Mechanika, a.s., výrobce hliníkových 
oken, dveří, fasád a  konstrukcí, zastihla pandemie 
Covid a  z  ní plynoucí vládní restrikce a  omezení 
v  okamžiku probíhajících přípravných prací na 
prestižní zakázce „Backstage“. Jedná se o  stavbu 
luxusního hotelu v  Praze, kde Mechanika, a.s. do-
dává hliníkové konstrukce výplní otvorů. „Těsně 
před důležitým krokem přípravy zakázky, a to před 
montáží a  prezentací vzorku jednoho fasádního 
pole, který je významný jak z  pohledu investora 
a architekta, tak z pohledu nás jako výrobce, jsme se 
ocitli v okamžiku vyhlášení krizového stavu v zemi. 
Fyzická přeprava a montáž na stavbě už proto byly 
realizovány v  omezeném režimu, následná prezen-
tace už probíhala on-line formou a fyzická prohlíd-
ka vzorku byla pouze individuální“, uvedl předseda 
představenstva Ing. Jindřich Zdráhal a  pokračuje. 
“Kontrolní dny a  jednání pak probíhala on-line 
formou převážně přes video konference, což jsou 
pro nás nové cenné zkušenosti, které jistě zúročíme 
v budoucnu. Přestože je produkce mnoha výrobních 
provozů v Evropě omezená, daří se nám zajisti ply-
nulost dodávek surovin a materiálů pro výrobu, tím 
jsme si potvrdili schopnosti, stabilitu a  především 
spolehlivost našich dodavatelů, což je také cenná 
zkušenost do budoucna.“ 

Všechna vládní omezení a restrikce v oblasti malo-
obchodního prodeje, kdy společnost Automechanika, 
a.s. byla nucena ze dne na den uzavřít showroom 
prodeje nových vozů a  taktéž areál prodeje ročních 
a  ojetých vozů (tzv. program ŠKODA Plus), zásadně 
ovlivnila fungování předního dealera značky ŠKODA. 
Nejen zavřený provoz, ale především změna prefe-
rencí a priorit zákazníků v době celosvětové pande-
mie vedla k razantnímu poklesu zájmu o koupi vozů. 
Komplexní servisní program autorizovaného servisu 
ŠKODA, nabídka akční jarní servisní prohlídky, slevy 
originálních náhradních dílů a  příslušenství ŠKO-
DA byly pružně doplněny o dezinfekci vozů ozónem 
a  výměny filtrů za zvýhodněné ceny. Díky těmto 
operativním opatřením v  nabídce služeb servisu se 
povedlo udržet společnost v chodu, a to při dodržení 
všech vládních nařízení. 

„Zaznamenali jsme dokonce zvýšenou poptávku po 
našich servisních službách, a  především po měření 
emisí, kdy naše dvě měřící pracoviště emisí dokázala 
zvýšenou poptávku odbavovat průběžně. Musím také 
vyzdvihnout naši další společnost STKm Prostějov, 
s.r.o., která dokázala obstát v  zatěžkávací zkoušce 
svých kapacit, kdy naši technici a  operátoři státní 
technické kontroly dokázali zařadit před samotnou 
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kontrolou vozu jeho dezinfekci jako ochranu před 
nákazou Covid a  současně odbavit zvýšený zájem 
zákazníků, který přišel nejen s jarem jako každý rok, 
ale také jako důsledek uzavřených provozů státní 
technické kontroly v  našem okolí“, uvedl Ing. Jind-
řich Zdráhal. 

Bezesporu stěžení konkurenční výhodou SKUPI-
NY MECHANIKA, z  které bylo možné v  době pan-
demie Covid těžit, je centralizace všech činností, 
služeb a  provozů do jednoho místa. V  rozsáhlých 
moderních výrobních, obchodních a  servisních 
prostorách v  areálu Mechanika Prostějov, výrob-

ní družstvo bylo zavedeno hned několik opatření, 
např. služební cesty pouze v  nezbytně nutných 
případech, není-li možné jednáním on-line, na-
koupena dezinfekce a  veškeré prostory pravidelně 
dezinfikovány, dezinfekce rukou a roušky k dispo-
zici pro zaměstnance a  zákazníky. Práce z  domova 
je umožněna vybraným zaměstnancům, u nichž to 
charakter práce umožňuje. 

Díky synergickému efektu společností SKUPINY 
MECHANIKA nepřítomnost zaměstnanců, kteří 
doma pečují o své děti, byla operativně vyřešena ko-
legy z omezených provozů, synergický efekt tak udr-
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žel všechny provozy skupiny v chodu, umožnil plnit 
termíny dodávek, zboží a servisních služeb. 

„To, že krize prověří charakter, kvality a schopnos-
ti, se nám potvrdilo bez výjimky. Jsem přesvědčen, že 
pandemie náš tým stmelila a celkově posílila a spo-
lečně se nám podaří vzniklé ztráty ve zdraví a s ener-
gií brzy zmírnit“, uzavřel Ing. Jindřich Zdráhal. 

 
Těšíme se na Vaši návštěvu a spolupráci.

Váš tým SKUPINY MECHANIKA 

Text a foto:  
SKUPINA MECHANIKA    
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www.mechanikapv.cz

www.automechanika.cz

www.stkmprostejov.cz



ŠKODA
HANDY

Naplno bez bariér s programem ŠKODA Handy

Objevte svět ŠKODA Handy a užívejte si naplno benefity pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Nejen, že si u nás pořídíte vůz 
za zvýhodněnou cenu, ale také si ho můžete nechat upravit na míru prostřednictvím partnerských firem API CZ a HURT. 
Pomůžeme Vám s žádostí o státní příspěvek, se zajištěním výhodného financování i pojištění. Samozřejmostí je přednostní 
servis, zvýhodněné náhradní díly a příslušenství. Objednejte si předváděcí jízdu, dojedeme za Vámi až domů. Pro více 
informací kontaktujte naše autorizované centrum ŠKODA Handy.

www.skoda-handy.cz

AUTOMECHANIKA
Letecká 3753/2 
796 01 Prostějov
Tel.: 582 344 889
www.automechanika.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Untitled-996   1 20.4.2020   15:52:15
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obdržel stříbrnou známku od European 
Secretariat for Cluster Analysis

Na základě provedeného auditu managemen-
tu klastru obdržel Klastr českých nábytkářů, 
družstvo Stříbrnou známku Evropské Iniciativy 
Klastrové Excelence (ECEI), dále SILVER Label. 
Hodnocení bylo provedeno organizací European 
Secretariat for Cluster Analysis - ESCA.

Klastr českých nábytkářů, družstvo je v  současné 
době jediným klastrem v České republice s certifikátem 
SILVER Label a řadí se mezi tři nejvýznamnější klastry. 

Klastr českých nábytkářů, družstvo  je klastrová 
organizace, která se primárně zaměřuje na podpo-
ru kolektivního výzkumu v oblasti výroby nábytku 
a  materiálu pro nábytkářský průmysl,  společnou 
propagaci, rozvoj  internacionalizace  a  přeshraniční 
spolupráci. Od svého založení v roce 2006 proinves-
toval klastr za účelem podpory podnikání, apliko-
vaného výzkumu a  inovací v českém nábytkářském 
průmyslu více než 380 mil. Kč. 

Předsedkyně Klastru českých nábytkářů, družstvo, 
Ing. Lucia Haraslinová, Ph.D., k získanému hodnoce-
ní uvedla: „Se získaným certifikátem SILVER Label 
a  podnětnými doporučeními ze strany ESCA jsme 
udělali další krok k tomu, abychom se stali úspěšným 
klastrem, který splňuje nastavené globální standardy 
klastrového managementu.   I  do budoucna budeme 
pracovat na lepších řídících mechanismech k posky-

tování kvalitnějších služeb našim členům, abychom 
zajistili, že naši členové i náš klastr budou na globál-
ním trhu úspěšnější a konkurenceschopnější. “

Certifikát Silver Label je certifikát kvality, který 
otevírá nové příležitosti pro spolupráci s  dalšími 
zahraničními klastry a zároveň potvrzuje úspěšnou 
implementaci zlepšování, které byly nastaveny po 
benchmarkingovém šetření pro získání Bronze La-
bel, a ukazuje, že je klastr na správné cestě při zkva-
litňování procesů řízení klastru.  

K  dnešnímu dni bylo srovnáváno anebo bylo udě-
leno označení BRONZE více než 1,1 tis. klastrovým 
organizacím ze 45 zemí, kolem 130 označení SILVER 
a  více než 100 označení GOLD. Manažeři klastrů 
i tvůrci politik dnes uznávají tři značky kvality ECEI 
jako důvěryhodný „mezinárodní standard pro řízení 
klastrů“. ESCA je síť expertů pro hodnocení klastrů 
z více než 30 zemí a nabízí služby ve dvou oblastech:

ESCA podporuje špičkové řízení klastrů prostřed-
nictvím srovnávání a  označování kvality klastrů 
a organizací pro správu klastrů. ESCA byla pověřena 
Evropskou Iniciativou Klastrové Excelence (ECEI) 
procesem hodnocení klastrů.

ESCA podporuje tvůrce politiky klastrů a poskyto-
vatele dotací radami ohledně vývoje dotačních pro-
gramů pro klastrové organizace.

 Více o hodnocení klastrů můžete nalézt na https://
www.cluster-analysis.org/.

Zdroj: KČN
(-jh-)

European Secretariat for Cluster Analysis
www.cluster-analysis.org

Silver Label Certificate
CZE0012019120134SILVER

Klastr českých nábytkářů

(Cluster of Czech Furniture Manufacturers)

was assessed on December 18th, 2019 according to the Silver Label approach 
developed and performed by the "European Secretariat for Cluster Analysis“.

The cluster organisation fulfills selected indicators of the European Cluster 
Excellence Initiative and develops its processes and tools continuously. 

The cluster organisation receives the 
“Cluster Management Excellence Label SILVER – Dedicated to Cluster 

Excellence” valid until December 31st, 2021.

Helmut Kergel, Director ESCA Oliver Ziegler, Project Manager ESCA
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Nezaměstnanost v dubnu  
vzrostla na 3,4 procenta

Nezaměstnanost v  Česku se v  dubnu zvýšila na  
3,4 procenta. Oproti předchozímu měsíci jde 
o  nárůst o  0,4 procenta. Úřad práce ČR evidoval  
k 30. dubnu celkem 254 040 uchazečů o zaměstná- 
ní. Je to o  28 362 více než v  březnu. Celkem bylo  
v  průběhu dubna nově zaevidováno na ÚP ČR  
52 995 lidí. Průměrná podpora v nezaměstnanosti 
činila 8 427 Kč. 
 
„Čísla ukazují, že nezaměstnanost roste zatím jen 

mírně. Abychom tento příznivý stav udrželi, při-
šla jsem s  návrhem další pomoci. Firmám odložíme 
povinné odvody na sociální pojištění. Je potřeba 
ekonomiku nastartovat a firmy i jejich zaměstnance 
podporovat co nejvíce to jde,“ uvedla ministryně prá-
ce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

V  dubnu celkový počet uchazečů o  zaměstnání 
vzrostl na 254 040, počet hlášených volných pracov-
ních míst poklesl na 332 748 a podíl nezaměstnaných 
osob vzrostl na 3,4 procenta. V  průběhu dubna se 
nově zaevidovalo na ÚP ČR 52 995 lidí. Ve srovnání 
s minulým měsícem to bylo více o 17 281 osob a v po-
rovnání se stejným obdobím předchozího roku více 
o 17 178 osob. Nově evidovaní uchazeči o zaměstnání 
v měsíci dubnu přicházeli do evidence ÚP ČR přede-
vším z oblasti služeb – zejména stravování, maloob-
chodu, velkoobchodu, hotelnictví, silniční nákladní 
dopravy, zprostředkování služeb.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenal 
ÚP ČR ve všech 77 okresech, největší v okresech Cheb 
(o  53,0 %), Praha-východ (o  36,1 %), Karlovy Vary 
(o 35,1 %), Pelhřimov (o 28,4 %), Praha-západ (o 26,2 %),  
České Budějovice (o  25,9 %), Benešov a  Jindřichův 
Hradec (oba o  25,6 %), Domažlice (o  23,9 %) a  Praha 
(o 19,3 %).

Podporu v  nezaměstnanosti v  dubnu pobíralo  
92 898 uchazečů o zaměstnání. Průměrná výše pod- 
pory činila, jak již je uvedeno, 8 427 Kč. Celkem vypla-
til ÚP ČR na podpoře v nezaměstnanosti a při rekva-
lifikaci částku 732 127 813 Kč.

Z evidence v dubnu odešlo celkem 24 633 uchazečů. 
Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastou-
pilo 18 497 osob, tj. o  9 129 méně než v  předchozím 
měsíci a o 17 908 méně než v dubnu 2019.

ÚP ČR evidoval k 30. dubnu celkem 332 478 volných 
pracovních míst. To je o 9 539 míst méně než v břez-
nu. Na jedno pracovní místo tak připadlo v průměru 
0,8 uchazeče. Nejvíce jsou zaměstnavateli poptávání 
pracovníci v  odvětví zpracovatelského průmyslu, 
stavebnictví, obchodu a administrativy. 

Zdroj: MPSV
(-jh-)
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se stává nutností 
Mnohé nasvědčuje tomu, že klimatická změna nám 
již tento rok dle všeho chystá období, které bude 
pro nás těžké. Všichni cítíme, někteří z nás to i vědí, 
že šance jak to dobře ustát, je mj. rovnováha, jakési 
equilibrium ve společnosti, stabilní, zdravá, tedy 
odolná krajina, např. plná vodních brzd. Musíme 
se naučit s vodou hospodařit a pracovat s objemem, 
který spadne. Ale většina vody, vlivem stavu krajiny 
nebo retenčních schopností půd, odteče mimo území 
ČR. Bohužel dnes je většina z nás ohlušena cinkotem 
peněz, konzumem atp. na rozdíl od kvality života. 
Je to i tím, že řada dnešních politiků se doposud na 
člověka dívá jako na stroj pro spotřebu.

K  tomu jsme všichni ohromeni a  současně ochro-
meni (ti starší podstatně více) rychlým technickým 
pokrokem. Ukazuje se čím dál jasněji, že řada lidí se 
dnes, více než dříve, za výhody (možná by to chtělo 
sociologický průzkum), vzdávají svých prověřených 
názorů, hodnot, tradic, koneckonců hrdosti. Ale u fi-
rem, se tomu říká zdravý rozum, který je vzácný a je 
zobecněním přístupu k životu a moudrosti minulých 
generací. Každopádně musíme zlepšit edukaci oby-
vatel, zejména celkový pohled na neutěšenou realitu 
kolem nás. 

     
PŘÍČINA A NÁSLEDEK     

Nedostatek vody není příčina problémů, je to násle-
dek špatných politických rozhodnutí, špatného hos-
podaření v  krajině, špatného hospodaření s  půdou, 

vodou atp., mj. též je to způsobeno i klimatickou změ-
nou, na kterou rádi vše svedeme. Například v jednom 
hektaru zdravé půdy má být několik tun žížal, které 
pracují, za opravdové hospodáře, zdarma. V  sou-
časnosti nám již jedno individuální opatření, samo 
o sobě nic moc nepřinese. Zlepšení muže přinést jen 
celkový komplex opatření. K tomu je třeba edukace.  

My dluhy vůči přírodě musíme zaplatit. Mimo jiné 
bez zeleně a vodních ploch to ale nepůjde. Zatím optic-
ky to sice nevypadá tak zle, ale sucho škodí vždy, pří-
roda začíná vysychat i od vyšších nadmořských výšek. 
Intenzita sucha bude narůstat. Bude narůstat i četnost 

těchto extrémů. Bude zajímavé zkoumat 
mikrobiotu stávajících půd a  jak kore-
sponduje s  mikrobiomem v  lidském 
organismu, tedy se zdravotním stavem 
obyvatel a jejich imunitním systémem, 
který je dnes, z určitého úhlu pohledu, 
prioritou číslo jedna atp. 

      
DIAGNÓZA JE ZÁKLAD

Již dávno je známo, že bez dobré dia-
gnózy, nemůže být dobrá léčba. Ná-
chylnost krajiny k  suchu je, bohužel, 
v  ČR ohromná. Udržitelnost spočívá 
v  tom, že nelze krajině nadále ubližo-
vat. Bohužel, dnes se ze všeho, i za po-
moci, ne zcela optimálně nastavených 
dotací, snažíme vytřískat maximum. 
Dotační systém musí ale preferovat, 
jak již dlouho tvrdím, podnikatele, ne 
podnikavce. 

Obýváme velmi rozmanitou krajinu, kterou nám 
mohou závidět leckteré větší země. My totiž u  nás 
najdeme od všeho něco. Např. stále poměrně rozlehlé 
oblasti s  rybníky (dříve jich ale bylo cca 180 tis. ha, 
dnes cca 60 tis. ha s  předpokladem růstu), hluboké 
lesy (dnes jich je méně než před stoletím) a nádher-
né hory, k tomu zvlněné pahorkatiny a pochopitelně 
svého času úrodné nížiny. 

Máme zde též stepní oblasti, krasová území, hlu-
boké propasti, jeskyně, životodárné slatiny. Jsme na 
rozhraní dvou oblastí a to Středomořské, kde dochází 
k úbytku srážek a Skandinávské, kde naopak srážek 
bude přibývat. Protože se dostáváme vlivem klima-
tické změny do období tzv. „extremistánu“, můžeme 
po určitou dobu zakusit veliké sucho a určitou dobu 
zase veliké vlhko. Nicméně zeleň je vynikající kom-
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v tomto měsíčníku hodně napsáno.  

Na naše území padá stále, v souhrnu, srážek dosta-
tek, ale jejich charakteristikou dnes je to, že čím dál 
více intenzivně, ale méně pravidelně.  Dnes cca 30 – 
40 procent srážek přijde ve formě přívalových dešťů, 
které odtékají mimo území ČR, zejména do Německa. 
Užitek pro ČR nula. Během dekády se forma přívalo-
vých srážek zvedne až na 80 procent. S tím se přeci 
nelze smířit a musíme začít něco dělat. O problema-
tice srážek jsem mluvil před mnoha lety, a  to v tom 
smyslu, že chodí „jinak a jindy“ než bylo obvyklé. 

Dnes již nejde o  to, jaké opatření preferovat, zda 
hájit přírodě blízká opatření či naopak upřednostňo-
vat technická opatření. Jde o to určit si veřejný zájem 
a  z  toho vyplývající priority a  začít konat. Mluví- 
me-li o přírodě, musíme mluvit o půdě a změně způ-
sobu hospodaření na ní, nemenší prostor musíme 
věnovat vodním brzdám v  přírodě, obecně pak vý-
znamu zeleně, což se týká kohokoliv. 

KLIMATICKÁ ZMĚNA JAKO ZESILOVAČ  
V  souvislosti s  klimatickou změnou, která se týká 

každého, tedy i  výrobních družstev, a  je již sakra 
zřetelná, má globální charakter a projevuje se vyšší 
mírou extremit, tedy výkyvy teplot, střídáním sucha 
a  záplav, kdy během 1-2 dní naprší měsíční příděl, 
který půda nezadrží a  pak je sucho, prodloužením 
vegetační doby, resp. časným nástupem jara, jako 
v minulých letech, tak i tento rok, a pak značné mra-
zy i opakované atp. Je dobře, že i v kruzích výrobního 
družstevnictví se konečně začíná debata o  možnos-
tech, jak tuto, dnes již nezvratnou změnu, tlumit. Jen 
na okraj, obecně zeleň s tím velmi úzce souvisí. Stát 
musí svou dotační politikou vytvářet podmínky, aby 
se mohlo dělat to, co je pro udržování krajiny, retenci 
vody v krajině atp. potřeba. 

Mnoho lidí si myslí, že ke snížení teplot v létě sta-
čí jakýkoli stín. Ale při srovnání různých stínů, a to 
stínu stromu a  stínu technického přístřešku atp., 
zjišťujeme podstatný rozdíl. Totiž strom, jak již víme, 
aktivně sluneční záření přetváří v  chlad a  vlhko!  
Zatímco pevná překážka sluneční energii jen pasiv-
ně odráží podle barvy povrchu více či méně. Přitom 
např. odvodněním, odstraňováním zeleně (zejména 
na velkých plochách) aj. se nevědomky zasazujeme 
o  zesílení klimatické změny. Nemůžeme klimatické 
změně jít nadále naproti, musíme ji eliminovat. 

Zacházení s vodou a s rostlinami ovlivňujeme klima 
regionu, okrsku, zahrady i  jejího nejbližšího okolí.  
Odvodněním a  odstraněním zeleně na velkých plo-
chách navozujeme zvláště ve městech či v  areálech 
výrobních družstev, podniků atp., pouštní klima, to 
pak nevyváží žádné technické zařízení. Je to proto, že 

na plochách bez vegetace atp. se většina dopadajícího 
slunečního záření přeměňuje na teplo, okolí se pře-
hřívá a vysychá. Tento rok nás prověřuje pandemie. 
Prověří nás i klimatická změna, dokonce se předpo-
kládá v létě značně zvýšená teplota v zástavbě budov, 
tedy i ve městech s dopadem na zdravotní stav oby-
vatel.   

ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ  
Vše nasvědčuje tomu, že území zasažené suchem se 

bude neustále zvětšovat, četnost výskytu sucha bude 
značná (to, co bylo dříve 1x za 20 let, se začíná vy-
skytovat 1 x za 4 roky), s tím se musí dnes již počítat. 
Srážek bude cca stejné množství, ale rozložení bude 
v  extrémech, čili půjde o  to zadržet vodu v  krajině. 
Bude stále horší doplňování podzemních vod (viz po-
slední roky, rok 2020 nevyjímaje), dále bude docházet 
k oteplování, ke zvyšování výparu vody atd., zde má 
zeleň nezastupitelnou roli. Zajímavý je fenomén ma-
lého a velkého vodního oběhu. Musíme řešit příčiny 
problémů, ne následky, tak jak to běžně děláme. Jejich 
řešení je totiž mnohonásobně dražší a méně účinné. 
Je třeba realizovat opatření na udržení rovnováhy 
v přírodě, protože tepelné a jiné extremity se stanou 
normou.

Dnešní krajina v  tomto ohledu selhává, protože 
neznáme či nechceme znát její propojitelnost či ar-
chitekturu a řetězení souvislostí. Řada lidí vůbec ne-
chápe, že diversita v přírodě je její klíčový fenomén 
a tedy kriteriální funkce. My musíme lépe pochopit 
klíčové přírodní procesy a posilovat je. Zatím vícemé-
ně děláme pravý opak. Ti, co obhospodařují přírodu, 
mohou v tomto sehrát ne nepodstatnou roli. Stále ale 
platí mantra, když to vynáší peníze, tak proč bych se 
zdržoval ozdravováním krajiny. To musí ale skončit, 
co nejdříve. 

Dnes už totiž k negativní změně, resp. k ochromení 
neduživého systému, nemusí být jen silný impulz, 
stačí malé šťouchnutí, protože systém je již křehký. 
Mnohé nasvědčuje tomu, že již tento rok, obrazně ře-
čeno, můžeme narazit na betonovou zeď. Jsou na to 
lidé ve svých myslích do budoucna vůbec připraveni? 
Nelze přeci žít tady a  teď, bez časové dimenze, sou-
vislostí, bez odpovědnosti atp. Ukazatelem kvality 
života nemusí již být HDP na obyvatele, ale kriteri-
ální funkcí budou zcela jiné hodnoty, např. nemoc-
nost populace, resp. její zdravotní stav, tedy i zdraví 
přírody atp. Například se ukazuje souvislost lidské 
střevní mikroflóry s  miokrobiotou 
našich půd, a z toho odvozené lidské 
imunity. 

Text: PhDr. Ing. Jaroslav Šubrt, MBA
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V  prvé polovině roku 2020 byly přijaty dva zákony, 
kterými se dosavadní právní úprava družstva, jako jed-
né z obchodních korporací, představovaná zákonem č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích) mění. Jedná se o zá-
kon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o ob-
chodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., 
a další související zákony, a dále pak o zákon č. 163/2020 
Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zá-
koník, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony. Ke změnám vyplývajícím ze zákona č. 33/2020 
Sb. dojde s účinností ke dni 1. ledna 2021. Změny pro-
vedené zákonem č. 163/2020 Sb. nabývají účinnosti již 
dnem 1. července 2020.

Právní poměry družstva se řídí zákonem o  ob-
chodních korporacích a stanovami přijatými na jeho 
základě, které musí být v  souladu s  tímto zákonem. 
Vzhledem k  uvedeným změnám se mohou některé 
části textu stanov družstva dostat do rozporu s novým 
zněním těch z jeho ustanovení, od nichž není dovoleno 
se odchýlit. Jde o  případy, kdy byl do stanov převzat 
dosavadní text zákona, anebo do nich byla zařazena 
úprava vyjádřená sice jinými slovy, avšak obsahově 
shodná s některým z jeho ustanovení, jehož znění se 
v důsledku nabytí účinnosti zákonů, jimiž byl zákon 
o obchodních korporacích novelizován, mění.

Zde se uplatní ustanovení tohoto zákona, které 
ukládá představenstvu anebo předsedovi družstva, 
jde-li o družstvo, v němž se představenstvo nezřizu-
je, pro případ, že dojde ke změně stanov na základě 
právní skutečnosti, jakou je i  změna dosavadního 
právního předpisu, jehož obsah byl do stanov pře-
vzat, vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se 
o  této skutečnosti dozví, úplné znění stanov. Tato 
povinnost se splní vyhotovením stanov, v  němž se 
znění jejich dosavadních ustanovení odporujících 
zákonu nahradí textem odpovídajícím příslušným 
změněným ustanovením zákona. Takto lze ovšem 
postupovat jen u těch částí textu stanov, které se do-
staly do rozporu se zněním některého z ustanovení 
zákona v  důsledku jeho změny, a  pokud současně 
platí, že od pravidla určeného v  tomto ustanovení 
zákona se družstvo nemůže nijak odchýlit, tedy že ve 
svých stanovách nemůže uvést nic jiného. Současně 
je třeba zdůraznit, že dojde-li k  takovému rozporu, 
nelze ustanovení stanov, která jsou jím dotčena, ode 
dne nabytí účinnosti změny zákona o  obchodních 

korporacích použít a  je třeba postupovat jen podle 
tohoto zákona, tedy nezávisle na vyhotovení nového 
úplného znění stanov obsahujícího změny, k  nimž 
v zákoně došlo.

Při tomto vyhotovování úplného znění však nelze 
do stanov doplnit žádné ustanovení týkající se otáz-
ky, která dosud nebyla ve stanovách řešena, popřípa-
dě měnit obsah stanov jinak, a  to ani tehdy, jestliže 
jde o  pravidlo, které může být na základě změněné 
právní úpravy v zákoně ve stanovách nově obsaženo. 
Výlučná působnost členské schůze měnit stanovy, ne-
dochází-li k jejich změně na základě jiné právní sku-
tečnosti, není uvedenou povinností vyhotovit úplné 
znění stanov totiž nijak dotčena.

Jinak je tomu proto u  jiných neshod stanov se zá-
konem, které vznikly v  důsledku jeho změn. Zákon 
o  obchodních korporacích obsahuje některá usta-
novení, jež lze do stanov buď převzít, anebo se od 
nich naopak odchýlit, a přitom na základě zmocnění 
obsaženého v zákoně určit ve stanovách něco jiného, 
stejně tak jako je zákonem umožněno ve stanovách 
některé otázky případně neřešit vůbec s tím, že pak 
se postupuje přímo podle příslušných ustanovení 
v zákoně. Tím je dána možnost přizpůsobit úpravu ve 
stanovách potřebám družstva a  zájmům jeho členů. 
Skutečnost, že stanovy řeší některou otázku jinak 
než zákon, nejde-li o  řešení odporující některému 
z jeho ustanovení, proto není sama důvodem je měnit. 
Jestliže stanovy určují pravidlo či požadavek, který 
již ze změněné právní úpravy nevyplývá, avšak jeho 
určení ve stanovách ustanovením zákona, od nichž 
není dovoleno se odchýlit, neodporuje, je třeba se 
i v tomto směru nadále řídit dosavadními stanovami, 
dokud členská schůze svým usnesením stanovy pří-
padně nezmění. Obdobně platí, že pokud nová právní 
úprava připouští uplatnit nějaké pravidlo či poža-
davek, jen určí-li to stanovy družstva, nelze se této 
nové právní úpravy dovolávat do rozhodnutí členské 
schůze o změně stanov, která to umožní.

Ze změn zákona o  obchodních korporacích nabý-
vajících účinnosti dnem 1. července 2020 lze patrně 
považovat za nejvýznamnější ty, jež se týkají způsobu 
uveřejňování pozvánky na členskou schůzi a zasílá-
ní této pozvánky členům družstva. Podle dosavadní 
právní úpravy v  zákoně musela být tato pozvánka 
nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze 
uveřejněna na internetových stránkách družstva 

Změny v právní úpravě  
družstva od 1. července 2020
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a  současně zaslána každému členu na adresu uve-
denou v  seznamu členů, přičemž na internetových 
stránkách musela být pozvánka přístupná až do 
okamžiku konání členské schůze. Zákon nově stano-
ví, že pozvánka se v  této lhůtě a  po uvedenou dobu 
uveřejňuje na informační desce. Ohledně informační 
desky nadále tak jako dosud platí, že musí být všem 
členům přístupná každý pracovní den v běžnou pra-
covní dobu s  tím, že zpřístupnit informační desku 
členům také prostřednictvím internetových stránek 
je nutné, jen když to určí stanovy družstva. Zpří-
stupnění informační desky členům prostřednictvím 
internetových stránek však podle novelizovaného 
znění zákona nezbavuje družstvo povinnosti mít tuto 
desku přístupnou všem členům v uvedenou dobu také 
v místě, které si k  tomu samo stanoví. Pozvánka na 
členskou schůzi může být členu zasílána podle změ-
něné úpravy v  zákoně buď stejně jako dosud, anebo 
také, jestliže s tím člen souhlasí, pouze elektronicky. 
Pro souhlas člena se zasíláním pozvánky na členskou 
schůzi elektronicky zákon nestanoví žádnou formu, 
ale naopak uvádí, že jej lze dát jakýmkoliv způsobem, 
z něhož tato vůle člena plyne.

Zcela zásadní význam má v  zákoně o  obchodních 
korporacích nová právní úprava, která se vztahuje 
k  zastupování člena na členské schůzi jinou osobou, 
o niž usiloval Svaz českých a moravských výrobních 
družstev, aby zamezil ohrožení družstev průnikem 
spekulantů do jejich orgánů a  případným pokusům 
družstvo ovládnout. Zákon připouští, aby se člen 
účastnil členské schůze osobně nebo v  zastoupení. 
Pokud jde o  osobu zmocněnce, který člena na člen-
ské schůzi zastupuje, zákon nestanoví žádná omezení 
a zmocněncem může být tedy jakákoliv osoba způso-
bilá za člena na základě plné moci právně jednat. Plná 
moc pro zastupování na členské schůzi musí být podle 
zákona písemná a  musí z  ní vyplývat, zda byla udě-
lena pro zastoupení na jedné nebo na více členských 
schůzích. Vzhledem k této právní úpravě se tedy může 
jednat také o  dlouhodobé zastupování člena včetně 
výkonu všech s tím spojených práv na členské schůzi 
osobou, která členem družstva není. S  účinností od  
1. července 2020 může družstvo, kterému tento stav 

nevyhovuje, své stanovy změnit tak, že podle nich 
bude možné člena na členské schůzi zastoupit na zá-
kladě plné moci jen jiným členem družstva.

S tím souvisí i další významná změna, a to, pokud jde 
o určení počtu členů, které může zastupovat na člen-
ské schůzi na základě jimi udělené plné moci stejný 
zmocněnec současně. Zákon o obchodních korporacích 
stanoví, že nikdo nesmí být na jednání členské schůze 
zmocněncem více než jedné třetiny členů družstva, ji-
nak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi uděle-
nu žádnou plnou moc. Citované ustanovení se nemění. 
Změna však spočívá v tom, že jeho text se s účinností 
od 1. července 2020 doplňuje tak, že stanovy mohou 
určit nižší počet členů zastoupených jedním zmocněn-
cem. Záleží proto jen na družstvu, zda této příležitosti 
omezit zastupování více členů na členské schůzi stej-
ným zmocněncem změnou svých stanov využije.

Další změny v  zákoně o  obchodních korporacích 
spočívají v  upřesnění a  v  doplnění úpravy postupu 
družstva při zvyšování základního členského vkladu 
doplatky členů a při snižování základního členského 
vkladu. V rámci těchto změn zákon také nově určuje, 
že k rozhodnutí členské schůze o změně stanov, kte-
rým se umožní zvýšení základního členského vkla-
du doplatkem člena, a k rozhodnutí o tomto zvýšení 
základního členského vkladu, se vyžaduje souhlas tří 
čtvrtin všech členů družstva. Jde-li o  rozhodování 
o snížení základního členského vkladu, obsahuje zá-
kon rovněž nové ustanovení, podle kterého lze o tom 
na členské schůzi rozhodnout jen se souhlasem ales-
poň dvou třetin přítomných členů družstva.

Nově jsou zákonem upraveny také některé podrob-
nosti týkající se nepeněžitých vkladů, seznamu členů, 
přechodu družstevního podílu na dědice člena, po-
stupu při vyloučení člena z družstva včetně možnosti 
jeho obrany, a  dále jednání shromáždění delegátů 
v družstvech, ve kterých tento orgán plní působnost 
členské schůze. Podstatně se mění právní úprava za-
ložení družstva, která zájemcům přináší možnost jej 
založit nejen na ustavující schůzi, ale i dohodu zakla-
datelů na obsahu stanov.

Jiné změny v  zákoně o  obchodních korporacích, 
které jsou účinné od 1. července 2020, se vztahují 
jen na bytová družstva, anebo 
představují jen drobné textové 
změny směřující k  upřesnění 
obsahu tohoto zákona.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Komise koncem letošního dubna zveřejnila pokyny, aby se zajistilo, že budou moci v EU 
dále probíhat klinické studie i během pandemie Covid-19. Cílem je zmírnit narušení kli-
nického výzkumu v Evropě, a tím i negativní dopady pandemie, aniž by utrpěla kvalita 
a bezpečnost. Tato doporučení jsou důležitou součástí celkové strategie při hledání léčby 
a očkovací látky k ochraně před koronavirem.

Koronavirus: Komise vydává 
pokyny, aby zmírnila narušení 
klinických studií v EU

Vzhledem k  tomu, že v  databázi EU (EudraCT) je 
nyní registrováno více než 200 klinických studií za-
měřených na koronavirus, jsou v pokynech uvedena 
doporučení pro jednoduchá a pružná opatření k re-
akci na současnou situaci a k zajištění, že budou moci 
pacienti, kteří se v celé EU klinických studií účastní, 
nadále dostávat léčivé přípravky.

Komisařka Stella Kyriakoidesová, odpovědná za 
zdraví a  bezpečnost potravin, uvedla: „Zažíváme 
nejhorší pandemii za mnoho deseti-
letí a neobejdeme se bez flexibilních 
pravidel, aby mohl prostřednictvím 
klinických studií pokračovat nej-
důležitější výzkum, a  to i  v  případě 
chronických a  vzácných onemocně-
ní. Rozhodující pro to, aby se zastavi-
lo šíření koronaviru, bude dozajista 
vývoj a  uplatnění účinné diagnos-
tiky, léčby a  očkovací látky. Dne 
4. května se prostřednictvím naší 
mezinárodní dárcovské konference 
nastartuje celosvětová spolupráce 
a podpora této práce, s cílem vybrat částku 7,5 miliar-
dy eur finančních prostředků ve prospěch světového 
společenství. Společně to dokážeme!“

Klíčová doporučení z  těchto pokynů se týkají níže 
uvedených oblastí.

•  Distribuce léčivých přípravků pacientům zařaze-
ným do klinických studií: účelem je chránit bez-
pečnost a blaho účastníků studií a důvěryhodnost 
klinických studií. Toto doporučení zohledňuje 
opatření k omezení fyzického kontaktu a případná 
omezení v místě klinického hodnocení či v nemoc-
nicích.

•  Ověřování údajů na dálku: ověřování nezpraco-
vaných údajů v nemocnicích může být v průběhu 
pandemie extrémně obtížné z důvodu bezpečnost-
ních opatření, jako je omezení fyzického kontaktu. 

Ověřování údajů na dálku k  dokončení studie by 
mohlo usnadnit registraci léčivých prostředků 
proti koronaviru a  život zachraňujících léčivých 
přípravků.

•  Komunikace s  příslušnými orgány: pro zmírnění 
narušení během probíhající krize v  oblasti veřej-
ného zdraví budou možná nezbytné urychlené 
kroky na ochranu účastníků studií před jakým-
koli bezprostředním nebezpečím nebo jinými 
změnami s dopadem na bezpečnost pacientů nebo 

spolehlivost údajů. Pokyny objasňují 
klasifikaci těchto kroků a jejich ozna-
mování.

Tato opatření budou používána 
výhradně při pandemii koronaviru 
a zruší se, jakmile dojde k překonání 
současné zdravotní krize v EU/EHP.

První pokyny pod dohledem Evropské 
komise vypracovala koncem března 
odborná skupina pro klinické zkoušky 
Evropské komise, kterou podporuje 

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), skupi-
na pro usnadnění a  koordinaci klinických hodnocení 
vedoucích pracovníků agentur pro léčivé přípravky 
(HMA) a  pracovní skupina inspektorů pro dobrou kli-
nickou praxi agentury EMA. Cílem tohoto dokumentu je 
předložit harmonizovaný soubor doporučení k zajištění 
maximální bezpečnosti a  blaha účastníků klinických 
studií po celé EU za současného zachování kvality úda-
jů, které tyto studie generují. Cílem pokynů je také za-
jistit, aby vlivem stávající krize nedocházelo k narušení 
klinických studií zaměřených na jinou léčbu, zejména 
pokud jde o  vzácná onemocnění a  vážné nebo život 
ohrožující zdravotní stavy, pro něž neexistují žádné 
uspokojivé možnosti léčby.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz 
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Podle výroční zprávy, kterou nedávno zveřejnila Evropská komise, se opatření EU na 
ochranu obchodu ukázala jako účinná při omezování nekalých mezinárodních obchod-
ních praktik. Antidumpingová nebo antisubvenční cla uložená Komisí vedou v průměru 
k 80 procentům snížení nekalého dovozu. Ostatní dodávky ze zahraničí zůstávají nedo-
tčeny. Opatření EU nyní chrání také o 23 tisíc více pracovních míst než v roce předtím.

Zpráva o ochraně obchodu: 
obnova rovných podmínek  
pro evropské výrobce

Komisař pro obchod Phil Hogan v  této souvislosti 
uvedl: „Silná a účinná ochrana obchodu má zásadní 
význam pro ochranu našich podniků a  pracovních 
míst před nekalými obchodními praktikami a  pro 
zajištění rozmanitosti dodávek. Ve fázi obnovy po 
koronavirové krizi bude více než jindy důležité, aby 
naše podniky mohly fungovat za spravedlivých trž-
ních podmínek. Dovoz sice nabízí našim spotřebite-
lům a  podnikům větší výběr za konkurenční ceny, 
musíme ale dbát na to, aby do Evropy přicházel za 
spravedlivých podmínek a  nebyl dumpingový nebo 
subvencovaný. Proto mě těší, že systém, který máme, 
funguje a  že reformy, které se provedly během po-
sledních let, se vyplácejí.“

 
VE ZPRÁVĚ SE ZDŮRAZŇUJE ZEJMÉNA 
NÁSLEDUJÍCÍ:

Zachování vysoké úrovně činnosti EU v  oblasti 
ochrany obchodu

V roce 2019 zahájila Komise 16 šetření (oproti dese-
ti šetřením v roce 2018) a uložila 12 nových opatření 
(oproti šesti šetřením v  roce 2018). Výsledkem in-
tenzivní činnosti zaměřené na přezkum stávajících 
opatření bylo uzavření 18 přezkumů před pozbytím 
platnosti, což je o  11 více než v  roce 2018. Na konci 
roku 2019 měla EU zavedeno 140 opatření na ochra-
nu obchodu, což je o  5 procent více v  roce předtím. 
Bylo mezi nimi 121 antidumpingových opatření, 16 
antisubvenčních opatření a  3 ochranná opatření. 
Nejvyšší počet opatření EU na ochranu obchodu se 
týká dovozu ze zemí, jako je Čína (93 stávajících an-
tidumpingových a antisubvenčních opatření), Rusko 
(10 opatření), Indie (7 opatření) a USA (6 opatření).

 
Zvýšení počtu chráněných pracovních míst v EU
Opatření přijatá v  roce 2019 zvýšila počet pracov-

ních míst, na něž se vztahuje ochrana obchodu EU, 
o 23 tisíc, čímž se celkový počet zajištěných přímých 
pracovních míst v EU zvýšil na 343 tisíc.

 
Trvalá účinnost opatření EU na ochranu obchodu 

při omezování nekalého dovozu

Díky průměrnému 80procentnímu snížení dovozu 
působícího újmu, kterého se dosáhlo díky opatřením 
EU na ochranu obchodu, mohou výrobci v EU pokra-
čovat ve své činnosti a uživatelé dotčených výrobků 
v EU mohou nadále využívat diverzifikované zdroje 
dodávek.

 
Rozhodná opatření na ochranu trhu s ocelí v EU
V  reakci na dovozní clo z  oceli, které v  roce 2018 

zavedly USA, přijala Komise počátkem roku 2019 ko-
nečná ochranná opatření pro řadu výrobků z  oceli 
všeho původu, což bylo nezbytné, aby se zabránilo 
dalšímu prudkému nárůstu dovozu, který by mohl 
zhoršit již tak křehký hospodářský stav výrobců 
oceli v EU. Opatření byla následně vyhodnocena s cí-
lem zachovat tradiční obchodní toky a  rozmanitost 
zdrojů dodávek. Polovina nových antidumpingových 
a antisubvenčních šetření v roce 2019 se týkala rov-
něž výrobků ze železa a oceli.

 
Silný důraz na prosazování práva a boj proti obchá-

zení předpisů
V  roce 2019 vzrostl počet případů, které se týkaly 

obcházení uložených cel, například prostřednictvím 
jiných vývozců nebo jiných zemí. Komise z vlastního 
podnětu zahájila rekordní počet čtyř šetření zamě-

18  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  6/2020



z 
B

ru
se

lu
Dopad na ekonomiku EU je symetrický v tom ohledu, 

že pandemie zasáhla všechny členské státy, nicméně 
jak rozsah zpomalení v roce 2020 (od –4,25 procenta 
v Polsku do –9,75 procenta v Řecku), tak míra oživení 
v roce 2021 se budou stát od státu značně lišit. Ekono-
mické oživení jednotlivých členských států nebude 
záviset pouze na vývoji pandemie v  dané zemi, ale 
také na struktuře jejich hospodářství a  schopnosti 
reagovat přijetím stabilizačních opatření. S ohledem 
na vzájemnou provázanost ekonomik zemí EU bude 
mít na dynamiku oživení v  každém členském státě 
vliv také míra oživení v ostatních členských státech.

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve pro-
spěch lidí Valdis Dombrovskis uvedl: „V  této fázi 
můžeme pouze mapovat rozsah a  závažnost šoku, 

který koronavirus v  našich ekonomikách způsobil. 
Bezprostřední následky budou pro globální ekono-
miku mnohem závažnější, než finanční krize. O tom, 
jak hluboce nás zasáhnou, rozhodne vývoj pandemie 
i naše schopnost bezpečně obnovit hospodářskou čin-
nost a nastartovat oživení. Jedná se o symetrický šok: 
zasaženy jsou všechny země EU a očekává se, že letos 
všechny upadnou do recese. EU a členské státy se již 
dohodly na mimořádných opatřeních, která dopad 
krize zmírní. Naše společné hospodářské oživení bude 
záviset na pokračování silné a koordinované reakce na 
evropské i národní úrovni. Společně jsme silnější.“

Evropský komisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni 
konstatoval, že Evropa prožívá největší hospodářský 
šok od velké hospodářské krize. „Hloubka recese ani 
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řených proti obcházení předpisů. V  důsledku dosud 
největšího takového šetření, které se týkalo stolního 
a kuchyňské nádobí a náčiní z Číny, byla rozšířena cla 
na dalších 30 společností. 

 
Nové využití ochranných opatření
Kromě ochranných opatření týkajících se oceli za-

vedla Komise rovněž ochranná opatření týkající se 
rýže indica z Kambodže a Myanmaru. Opatření při-
jatá na základě pravidel všeobecného systému pre-
ferencí byla přijata na základě na žádostí, s nimiž se 
na Komisi obrátily členské státy EU produkující rýži. 
Jedná se o první ochranná opatření, která EU za dlou-
hou dobu aktivovala.

 

www.evropska-unie.cz 

Silná ochrana vývozců z EU, kteří jsou předmětem 
šetření v oblasti obrany zahraničního obchodu

Počet opatření přijatých ostatními zeměmi proti 
dovozu z EU se v roce 2019 opět vyšplhal na vysokou 
úroveň, konkrétně 175. Očekává se, že tato vysoká 
úroveň bude zachována i  v  budoucnosti, a  to kvůli 
četným případům zahájeným v  roce 2019. Komise 
velmi rozhodně zasahovala do zahraničních šetře-
ní, která se nespravedlivě zaměřují na vývoz z  EU. 
Ve dvou významných případech – antisubvenčních 
opatření, která USA uložily na stolní olivy ze Španěl-
ska, a opatření v případě zmražených bramborových 
hranolků – Komise zahájila postupy pro řešení sporů 
v rámci Světové obchodní organizace.

 
Zdroj: Evropská komise

(-jh-)

Pandemie COVID-19 hluboce otřásla celosvětovou i evropskou ekonomikou a bude mít 
velmi závažné socioekonomické následky. Hospodářství EU v  letošním roce navzdory 
rychlé a komplexní reakci v oblasti všech politik na národní i  evropské úrovni zazna-
mená recesi historických rozměrů. Podle jarní hospodářské prognózy 2020 ekonomika 
eurozóny v letošním roce zpomalí o rekordních 7,75 procenta a v roce 2021 pak poroste 
o 6,25 procenta.  Hospodářství celé EU by pak mělo v letošním roce ztratit 7,5 procenta 
a v roce 2021 naopak přibližně o 6 procent růst. Odhady letošního růstu pro EU a eu-
rozónu byly ve srovnání s podzimní hospodářskou prognózou 2019 revidovány a sníženy 
o devět procentních bodů.

Jarní hospodářská prognóza 2020
Hluboká a nerovnoměrná recese,  
nejisté oživení 
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Budou záviset na rychlosti, s jakou bude možné rušit 
omezení volného pohybu osob, na významu cestov-
ního ruchu pro danou ekonomiku a  na finančních 
zdrojích každé země. Tato divergence ohrožuje jed-
notný trh a eurozónu, ale je možné ji omezit přijetím 
rozhodných společných evropských opatření. Musí-
me se k této výzvě postavit čelem,“ řekl.

VÝZNAMNÉ ZPOMALENÍ RŮSTU 
NÁSLEDOVANÉ NEDOSTATEČNÝM 
OŽIVENÍM

Pandemie COVID-19 závažně ovlivnila spotřebitelské 
výdaje, průmyslovou výrobu, investice, obchod, kapi-
tálové toky a  dodavatelské řetězce. Živnou půdou pro 
hospodářskou obnovu by mělo být očekáváné postupné 
zmírňování opatření, která omezují šíření nákazy. Neo-
čekává se však, že by hospodářství EU smazalo všechny 
letošní ztráty již do konce roku 2021. Investice budou 
i nadále v útlumu a trh práce se ještě úplně nezotaví.

Pro minimalizaci hospodářských škod a  rychlé 
a stabilní oživení, které do ekonomiku přinesou udr-
žitelný a inkluzivní růst, bude zásadní to, zda budou 
opatření členských států i EU přijatá v reakci na krizi 
i nadále efektivní.

NEZAMĚSTNANOST BY MĚLA RŮST, 
PŘIJATÁ OPATŘENÍ BY VŠAK MĚLA 
NÁRŮST OMEZIT

Práce na zkrácený úvazek, mzdové dotace a podpo-
ra podniků mohou pomoci úbytek pracovních míst 
omezit, epidemie COVID-19 však bude mít na pracov-
ní trh výrazně nepříznivý dopad.

Míra nezaměstnanosti v  eurozóně by měla v  roce 
2020 vzrůst na 9,5 %, v roce 2019 přitom činila 9,5 %. 
V roce 2021 by se pak měla snížit na 8,5 %. Míra neza-
městnanosti v EU by se oproti roku 2019, kdy dosaho-
vala 6,7 %, měla v roce 2020 zvýšit na 9 % a následně 
v roce 2021 klesnout přibližně na 8 %.

V  některých členských státech nezaměstnanost 
poroste rychleji než v jiných. Zranitelné jsou zejména 
státy s vysokým podílem pracovníků zaměstnaných 
na základě krátkodobých smluv a  zaměstnanců zá-
vislých na cestovním ruchu. Také pro mladé lidi, kte-
ří v této době teprve vstupují na trh práce, bude těžší 
najít si první zaměstnání.

VÝRAZNÝ POKLES INFLACE
Spotřebitelské ceny by se měly v  průběhu tohoto 

roku kvůli propadu poptávky a  prudkému poklesu 
cen ropy výrazně snížit, což by mělo více než spoleh-
livě vyvážit ojedinělý nárůst cen vyvolaný přeruše-
ním dodávek v důsledku pandemie.

Předpokládaná inflace v eurozóně měřená harmo-
nizovaným indexem spotřebitelských cen by měla 
v  letošním roce činit 0,4  procenta a  v  roce 2021 pak 
1,1 procenta. Inflace v celé EU by pak měla v roce letos 
dosáhnout výše 0,6 procenta, v roce 2021 1,3 procenta.

ROZHODNÁ POLITICKÁ OPATŘENÍ 
POVEDOU K RŮSTU SCHODKŮ A DLUHŮ 
VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ 

Ve snaze omezit hospodářské škody způsobené pan-
demií zareagovaly členské státy rozhodným přijetím 
fiskálních opatření. Automatické stabilizátory, jako 
jsou dávky sociálního zabezpečení doplněné o  dis-
kreční fiskální opatření, zřejmě povedou k  nárůstu 
výdajů. V  důsledku toho se dá očekávat, že celkový 
schodek veřejných financí v eurozóně a EU skokově 
vzroste z  0,6 procenta HDP v  roce 2019 na přibližně 
8,5 procenta v  roce 2020, načež by měl v  roce 2021 
klesnout na přibližně 3,5 procenta.

Po období setrvalého poklesu, které trvalo od roku 
2014, by měl vzrůst také poměr dluhu k  HDP. V  eu-
rozóně by se měl oproti roku 2019, kdy dosahoval 86 
procent, v  roce 2020 zvýšit na 102,75  procenta  a  ná-
sledně by pak měl v roce 2021 klesnout na 98,75 pro-
centa. V  celé EU by pak měl podle prognózy v  roce 
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2020 narůst na přibližně 95 procent  (v roce 2019 do-
sahoval 79,4 procenta) a následně by pak měl v roce 
2021 klesnout na 92 procent.

VÝJIMEČNĚ VYSOKÁ MÍRA NEJISTOTY 
A RIZIKA VYCHÝLENÁ SMĚREM DOLŮ

Spolehlivost jarní prognózy je ovlivněna neob-
vykle vysokou mírou nejistoty. Prognóza vychází ze 
souboru předpokladů týkajících se vývoje pandemie 
COVID-19 a souvisejících opatření proti šíření náka-
zy. Základní prognóza vychází z předpokladu, že od 
května dojde k postupnému rušení omezení volného 
pohybu osob. Také rizika související s touto prognó-
zou jsou neobyčejně velká a očekává se převážně ne-
příznivý vývoj.

Pokud by měla pandemie závažnější průběh a trvala 
by déle, než se předpokládá v současné době, mohla 
by způsobit mnohem větší propad HDP, než s  jakým 
počítá základní scénář této prognózy. Jestliže nebude 
včas k  dispozici robustní společná strategie ožive-
ní na úrovni EU, hrozí nebezpečí, že krize povede 
k závažnému narušení jednotného trhu a ke vzniku 
trvalých hospodářských, finančních a  sociálních 
rozdílů mezi členskými státy eurozóny. Existuje rov-
něž riziko, že pandemie uvede do chodu radikálnější 
a trvalejší změnu postojů ke globálním hodnotovým 
řetězcům a  mezinárodní spolupráci, což by mělo 
dopad na vysoce otevřenou a  vzájemně propojenou 
evropskou ekonomiku. Pandemie by po sobě mohla 
také zanechat trvalé následky v  podobě bankrotů 
a dlouhodobého poškození trhu práce.

Růst by mohlo ohrozit také nebezpečí zavedení cel 
mezi EU a Spojeným královstvím po konci přechod-
ného období, i  když v  EU v  menším rozsahu než ve 
Spojeném království. 

V PŘÍPADĚ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ 
BYL POUŽIT ČISTĚ TECHNICKÝ 
PŘEDPOKLAD

Vzhledem k  tomu, že budoucí vztahy mezi EU 
a  Spojeným královstvím nejsou dosud vyjasněné, 
vycházejí prognózy na rok 2021 z  čistě technického 
předpokladu, že budou zachovány stávající obchodní 
vztahy. Tento předpoklad slouží pouze pro účely pro-
gnózy a nepředstavuje očekávání či odhad výsledku 
jednání mezi EU a Spojeným královstvím o jejich bu-
doucích vztazích.

Tato prognóza vychází ze souboru metodických před-
pokladů, pokud jde o směnné kurzy, úrokové sazby a ceny 
komodit, s  datem uzávěrky 23. dubna. V  případě všech 
ostatních vstupních údajů, včetně předpokladů ohledně 
vládních politik, zohledňuje tato prognóza informace, 
které byly k dispozici do 22. dubna včetně. Projekce ne-
počítají s žádnými změnami politik s výjimkou případů, 
kdy jsou politiky věrohodně a dostatečně podrobně ozná-
meny.

Evropská komise zveřejňuje každoročně dvě souhrnné 
prognózy ( jarní a  podzimní) a  dvě prognózy průběž-
né (zimní a  letní). Průběžné prognózy zahrnují roční 
a čtvrtletní ukazatele HDP a inflace v běžném a násle-
dujícím roce pro všechny členské státy a také souhrnné 
ukazatele pro EU a eurozónu.

Jako příští vydá Evropská komise letní průběžnou hos-
podářskou prognózu 2020, která by měla být zveřejněna 
v červenci 2020. Ta bude zahrnovat pouze růst HDP a in-
flaci. Další úplná prognóza bude zveřejněna v listopadu 
2020.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)
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V dalším čísle naleznete

Tipy na družstevní výrobky



S rádiem a klimatizací 
5 let záruka Renault 

Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (podle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. 
Renault CLIO: spotřeba 5,0 (l/100 km), emise CO2 114 (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 CLIO Generation
Městský vůz

Renault doporučuje   

 Již od

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

256 000 Kč

Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Uvedená cena platí při využití bonusu při výkupu starého vozidla. 



TO PRAVÉ

letní osvěžení

Další koktejlové tipy najdete na:
@templarskesklepy1248 ~ www.templarske-sklepy.cz

Růžový eskymák
NA KOKTEJL

V hrnci přivedeme vodu do varu, přidáme krystal cukr a mícháme až do rozpuštění, poté necháme 
zcela vychladnout. Naplníme do formy na led (či ledové koule), dolijeme růžovým perlivým 
vínem FRIZZANTE ROSÉ. Zmrazíme, dokud nevznikne silná vrstva krystalů (cca 2 hod.). Poté 
vysypeme z formy a vidličkou rozdrtíme led na krystaly. Pokračujeme v mrazení po dobu 8 až 10 hod., 
dokud nebude konzistence tříště pevná. Zformujeme do malých koulí, ozdobíme okvětními lístky 
růžové růže, máty a vložíme do koktejlových skleniček, dolijeme perlivým FRIZZANTE ROSÉ.

Ingredience: 1,5 šálku vody, 0,5 šálku cukru (krystal), 1 láhev polosladkého perlivého růžového vína 
FRIZZANTE ROSÉ, růžové okvětní lístky růže, koktejlové skleničky, forma na výrobu ledu (tříště)
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Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (podle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. 
Renault CLIO: spotřeba 5,0 (l/100 km), emise CO2 114 (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 CLIO Generation
Městský vůz

Renault doporučuje   

 Již od

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

256 000 Kč

Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Uvedená cena platí při využití bonusu při výkupu starého vozidla. 
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Krejčovství Vývoj je tu pro vás! Přijďte si vybrat ten svůj.  
Osobní krejčí vám ho doladí přesně tak, jak potřebujete.

 https://www.vyvoj.cz/
Adresy
Krejčovský salon Praha
International Business Centre
Pobřežní 620/3, Praha 8
+420 731 665 466
salon@krejcovstvi-vyvoj.cz

Prodejna a krejčovský salon Brno
Rooseveltova 10, 602 00, Brno – střed
+420 731 697 792
brno@vyvoj.cz

Prodejna a krejčovský salon Třešť
Franze Kafky 341/13, 589 13, Třešť
+420 567 215 221
vyvoj@vyvoj.cz

Čeká ten velký den letos i vás? A už víte, kde a jaký oblek sehnat? Nechte si poradit.
Stavte se za námi. Těšíme se na vás v prodejnách v Brně i Třešti.

Nad svatbou visí občas otazník. Vezmou se? Spíš se dříve rozejdou? Letošní svatby jsou výjimečné v tom, že 
otazník visel nějakou dobu nad většinou z nich. Řada svateb se musela zrušit a přesunout na jiný termín. 
Naštěstí, zdá se, sňatkům blýská na lepší časy. Očekáváte i vy letos svůj velký den? Pak to chce pořádný oblek. 
Kvalitní, vkusný, padnoucí. Kde takový seženete?

Pánský oblek pro ženicha? Svěřte se Vývoji.

Foto: MgA. Eliška Fischerová, Khiria.



za
jí

m
av

o
st

25 

6/2020  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

Doplněk, který oživí vzhled 
klasického obleku

Zůstat svůj není jedno-
duché, zvlášť pokud se 
pohybujete ve světě bu-
sinessu a  musíte dodr-
žovat určitý dresscode. 
Přitom stačí tak málo 
– třeba jednoduchý 
doplněk, který upoutá 
pozornost a oživí vzhled 
klasického saka. „Když 
jsme zjistili, že málokdo 
zná ozdoby do klopy 
saka (piny) a jak snadné 

je díky nim navázat konverzaci v jakémkoliv prostře-
dí, rozhodli jsme se, že je začneme vyrábět a ukážeme 
je světu,“ říká o  tomto osobitém doplňku pánského 
obleku Tomáš Holanec z vedení společnosti. 

Piny spolehlivě ozdobí klo-
pu saka při různých příleži-
tostech. Dají se nosit každý 
den do práce a  na schůzky, 
můžete jimi zaujmout na ple-
se, na svatbě nebo si je vzít 
na schůzku. Jsou ručně vyro-
bené v malých sériích, takže 
je téměř nemožné potkat 
někoho se stejným kouskem. 
Za českou značkou Připni pin 
stojí dva lidé – Kamila a To-
máš. 

„Dohromady nás svedl zájem o  moderní business 
etiketu a spojuje nás i láska k módě. Kamila oděvnic-
tví vystudovala a dlouhé roky v tomto průmyslu pra-
covala. Jejím vzorem a  inspirací je Ladislav Špaček, 
proto u něj absolvovala program Master of business 
etiquette,“ říká Tomáš Holanec. Od té doby společně 
pomáhají obchodníkům, manažerům a  majitelům 

firem nejen s  oblékáním, ale také 
se sebeprezentací. Tomáš má letité 
zkušenosti s  vedením obchodních 
týmů. V  době, kdy se poznal s  Ka-
milou, zakládal svůj projekt školení 
komunikace po telefonu. Ví, že se-
beprezentace obchodníka po všech 
stránkách je důležitá a  myšlenka 
moderní business etikety se mu 
ihned zalíbila. „Značka Připni pin 

je propojením našeho osobního 
a  pracovního života. Věříme 
v  to, že zaujmout na první po-
hled je důležité, hlavně na schůzkách a obchod-
ních jednáních. Navíc jsme chtěli vytvořit něco 
jedinečného a  ještě více pomoci těm, kteří se 
touží odlišit. Právě teď je čas vystoupit z každo-
denní módní šedi. Jdete do toho s námi, dodává 
Tomáš Holanec.

Firma vyrábí piny především na pánská saka. 
V nabídce lze najít také kolekci pro dámy. Ti kdo 
váhají, si mohou přečíst tipy, které jim pomohou 
vybrat vhodné provedení výrobku, v článku „Učí-

me se dress code“, zveřejněném na stránkách firmy.

(-jh-)
Zdroj: www.pripnipin.cz

www.pripnipin.cz

SOUTĚŽ O 3 PINY
Napište nám název alespoň jednoho dress code. Tip 

redakce: odpovědi lze nalézt na stránkách společnos-
ti Pripni PIN. Svoje odpovědi zasílejte nejpozději do 
30. června na adresu info@pripnipin.cz Tři výherci ob-
drží PIN v národních barvách české vlajky.
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Venkovní prostory Zoo Praha otevřely brány pro 
limitovaný počet návštěvníků dne 27. dubna. Ke 
zmírnění dopadů náročné doby v  souvislosti s  ko-
ronavirem vznikl projekt Vstupenky na lepší časy, 
kterým Zoo Praha vyslyšela přání a ochotu široké 
obce svých fanoušků pomoci. 

Ještě nikdy se v téměř devadesátileté historii Zoo 
Praha nestalo, aby musela být na tak dlouho uza-
vřená pro veřejnost. Nastal drastický propad tržeb 

ze vstupného. Chod zoologické zahrady však musel 
běžet dál, rodila se nová mláďata a o zvířata muselo 
být řádně pečováno. Každodenní režijní náklady jsou 
ale neúprosné. Proto vznikl tento zajímavý nápad, 
jak pomoci dobré věci.

Jednorázová vstupenka je k zakoupení elektro- 
nickou cestou přes speciálně vytvořený e-shop   
vicenezvstupenka.zoopraha.cz  ve čtyřech cenových 
hladinách: 

500 Kč – 1 000 Kč – 5 000 Kč – 10 000 Kč.

Na rozdíl od běžného vstupného se zde nesleduje 
výhodnost a množstevní slevy. Vstupenka, která je 
adresná a platí pro jednu osobu až do konce roku 2021, 
má podpůrný charakter. Tržby takto získané mají 
zmírnit deficit provozního rozpočtu Zoo Praha.

Každý může koupit libovolné množství vstupenek. 
Zoo Praha přislibuje zveřejňovat žebříček držitelů 
těchto vstupenek, 10 nejštědřejších provede po areálu 
Zoo Praha její ředitel Miroslav Bobek. Více informací 
naleznete na internetových stránkách zoologické 
zahrady.

Zdroj: Zoo Praha
(-jh-)

Zoo Praha
Vstupenky na lepší časy
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Procházíte se rádi? Ve dnech omezení se procházka přírodou stala určitě optimistickou změ-
nou. O krásné fotografie se s  námi podělila předsedkyně děčínského výrobního družstva KARKO  
Ing. Vilma Baudišová. Také jste vyrazili do přírody? Těšíme se i na vaše fotografie, nejhezčí rádi zveřejníme. 

(-jh-)

Toulky krajinou…

Česká Lípa

Děčín - Ploučnice

Česká Lípa

 Zahrádky - Jílovka

Zahrádky
Libochovany - Labe
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Anti-COVID – VAŠE BEZPEČNOST
Alkoholová dezinfekce s glycerínem

Podle receptury WHO

Výrobek lze zakoupit v e-shopu Druchema
www.druchema.cz


