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Vážení členové a pracovníci výrobních družstev,
máme za sebou osm měsíců hektického roku, který vne-

sl do našeho života a  práce řadu napětí a  změn. Doslova 
z  hodiny na hodinu jsme museli reagovat na restriktivní 
ochranná opatření vlády proti pandemii koronaviru a no-
vým podmínkám jsme přizpůsobili vše, co mohlo pomoci 
zvýšit bezpečí lidí a minimalizovat negativní ekonomické 
dopady. Okolnosti nás přinutily převést do elektronické 
formy společná jednání a přijmout rychle řadu rozhodnu-
tí, která směřovala k  podpoře činnosti našich členských 
družstev a  k  překonání zejména prvotních dopadů nou-
zového stavu na jejich hospodaření. Nabídli jsme členům 
bezúročné půjčky, umožnili jsme moratorium na splátky 
úvěrů z  FDÚ v  rozsahu 3–6 měsíců, spolupracovali jsme 
s  vládou na tvorbě podpůrných opatření a  zorganizovali 
jsme elektronickou formou nejen regionální porady, ale 
také Valné shromáždění SČMVD s  cílem vytvořit mimo 
jiné prostor pro rychlou finanční pomoc družstvům. 
Projednali jsme s  vládou odstranění restrikcí bránících 
výrobě ochranných pomůcek a  podpořili ta družstva, 
která se do výroby dezinfekcí, roušek, ochranných oděvů 
a  pomůcek zapojila. Rád bych poděkoval Moděvě Konice 
a Druchemě Praha, které nejrychleji reagovaly na potřeby 
zdravotnictví, občanů a firem výrobou roušek a dezinfekcí 
a zahájily výrobu den po vyhlášení nouzového stavu. Při-
daly se k nim desítky dalších firem, aby společně pomohly 
vyrovnat nedostatek potřebných pomůcek na trhu.

Jak jsem již zmínil, okolnosti nás přinutily zajistit jednání 
29. Valného shromáždění svazu v elektronické formě s hla-
sováním per rollam. Příprava, průběh a  účast členských 
družstev zcela jednoznačně prokázaly, že naše družstevní 
základna dokáže dobře reagovat i na ty nejsložitější situace. 
Valného shromáždění se zúčastnilo téměř 92 % členských 
družstev a  souhrnné usnesení, se kterým byla družstva 
seznámena, bylo ve všech bodech schváleno více než 90 % 
hlasů. Byl jsem si jist, že se můžeme na předsedy a vedení 
našich družstev a  celou členskou základnu i  ve složitých 
okamžicích spolehnout, ale přístup a výsledky posledních 
šesti měsíců přesto předčily mé očekávání.

Všichni víme, že o pandemii zatím nelze mluvit v minu-
lém čase a většina členských výrobních družstev reagovala 
a reaguje na mimořádný stav, spojený s krizí, velice dobře. 
Byla přijata řada důležitých opatření k  zajištění ochrany 
zdraví pracovníků a členů a k saturaci činnosti firem a vý-
roby. Vládě České republiky se podařilo za obrovské ná-
klady nedopustit nekontrolovatelnou tsunami epidemie, 
ale vývoj situace v různých regionech a celosvětově uka-
zuje v posledních týdnech, že základem pro udělání tečky 
za tímto problémem je vývoj účinné a  dostupné vakcíny. 
Managementy výrobních družstev i vedení svazu si proto 
uvědomují, že je v ochranných opatřeních zatím nutné po-
kračovat.

Rozsáhlý dopad v  ekonomice, který se projevil doslova 
globálně, urychlil krizový vývoj ve světě a postihl řadu na-
šich firem. Pokud mám velmi stručně zhodnotit aktuální 

stav ekonomického 
vývoje našeho svazu 
a členských družstev, 
lze říci následující. 
Od roku 2011 jsem vás 
v jednotlivých letech 
průběžně informo-
val o výsledcích prá-
ce volených orgánů 
a  pracovníků svazu. 
Zejména v  oblasti 
rozšiřování škály služeb a ve výsledcích hospodaření jsme 
dosahovali rok od roku lepších výsledků, ale rok 2020 bude 
výjimkou. Vysoké finanční dopady na hospodaření svazu 
se projevují jak v  položce nájemného a  poskytovaných 
služeb, tak v oblasti výnosů z finančních transakcí, vkladů 
a z cenných papírů. Nouzový stav nás připravil o desítky 
nájemníků, které se snažíme průběžně nahradit novými, 
a  s  řadou nájemníků v  celé ČR jsme vzhledem k  zájmu 
o  udržení spolupráce uzavřeli v  souladu s  vládní pomocí 
podpůrné dohody. Velmi odpovědně jsme přehodnotili 
plánované akce v  rámci rozpočtovaných nákladů a  díky 
tomu aktuálně vykazujeme úspory v řádu mnoha milionů. 
Přesto, že tyto úspory ztrátu z  výnosů plně nevyrovnají, 
vytváříme další potřebné podmínky pro minimalizaci 
ztrát s  vědomím, že vývoj situace spojený s  pandemií lze 
v  dalších měsících těžko odhadnout. V  našich výrobních 
družstvech se nejsilnější negativní vliv projevil v odvětví 
vázaných na automobilový průmysl. Zde některé firmy do-
slova zmrazily výrobu na několik měsíců a stejně složitou 
situaci prožívají některá družstva zaměstnávající invalidy 
a družstva s výrobou zaměřenou na oděvy. Budeme samo-
zřejmě společně hledat cesty, jak pomoci. Na druhé straně 
jsem rád, že i v této vážné situaci někteří výrobci signali-
zují zlepšení odbytu a výroby a dá se říci, že jde zejména 
o producenty nikoli práce ve mzdě a komponent, ale vlast-
ních produktů pro český trh. 

Svaz je tedy ve srovnatelné situaci jako některá z  na-
šich členských výrobních družstev a  realizuje veškerá 
dostupná opatření, aby se výnosy a zejména hospodářský 
výsledek za rok 2020 snížily meziročně co nejméně. V ob-
lasti profesionálních služeb pokračují pracovníci svazu 
v maximální míře v poskytování odborného poradenství 
našim členským družstvům, pro která také připravujeme 
podzimní celorepublikovou poradu v Praze, na níž chceme 
předložit veškeré relevantní informace o  činnosti včetně 
ekonomických ukazatelů. 

Nadcházející období nebude, dámy a pánové, pro naše fir-
my a pro nikoho z nás lehké, protože stojíme před situací, 
kterou jsme dosud neměli možnost zažít, a přiznejme si, že 
téměř netušíme, co nás v následujících měsících ještě čeká. 
Pevně však věřím, že společnými silami dokážeme ekono-
mické i  jiné negativní následky pandemie překonat a dě-
kuji všem pracovníkům, kteří k  tomu svou prací přispěli 
a přispějí.

JUDr. Rostislav Dvořák
předseda SČMVD
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Mít e-shop nebylo nikdy jednodušší

Prodávejte tam, kde chtějí  
zákazníci nakupovat

Už téměř osm let sbíráte zkušenosti se zaměstná-
váním lidí se zdravotním handicapem v  textilní 
výrobě. Letos jste přišli s  novinkou, se službou  
STOREman.cz, co tato služba přináší zákazníkům?    
Všimli jsme si, že regionální produkty malých a střed-
ních firem i výrobky jiných sociálních firem či chrá-
něných dílen jsou často odkázány na tradiční formy 
prodeje přes velkoobchody a kamenné prodejny. Při-
tom lidé se už naučili nakupovat on-line, především 
v uplynulých měsících. Napadlo nás tedy poskytovat 
službu, kterou by mohly využívat nejen menší firmy 
z Libereckého kraje. Takzvaný fulfillment. 

Účelem služby STOREman.cz (česky skladník) je 
podpora logistických procesů výrobců a  obchodní-
ků, kteří nemají kapacity na zajištění svého on-line 
prodeje. Nemají skladové prostory, ani zaměstnance, 
kteří by zakázky zpracovávali, balili a odesílali. 

Nákupy po internetu jsou u nás čím dál oblíbenější 
a není se proto čemu divit, když obrat českých e-shopů 
každý rok výrazně stoupá. Svou roli, a  to překvapivě 
kladnou, sehrála i  koronavirová krize, kdy si on-
-line nakupování vyzkoušeli i  ti, kteří se e-shopům 
doposud úspěšně vyhýbali. O tom, jaké příležitosti se 

Družstvo TEXman nemusíme dlouho představovat. I když se jeho historie počítá zatím 
v jednotkách let, desáté výročí založení oslaví až za dva roky, své místo si mezi ostatními 
členy SČMVD již našlo. S jeho polštáři a přikrývkami máte možnost se setkávat například 
před Vánoci na pravidelných prodejních akcích v budově SČMVD v Praze, v Jindřišské 
ulici. TEXman je malé výrobní družstvo, v současnosti v něm pracují necelé čtyři desítky 
zaměstnanců. V letošním roce rozšířilo portfolio svých aktivit o služby fulfillmentového 
skladu STOREman.cz.

Fulfillment je možná pro mnohé neznámý pojem. 
Mohl byste nám více přiblížit, co všechno služba za-
hrnuje?
Princip fulfillmentu je vlastně velice jednoduchý. 
Je to služba, která pro vás zajistí kompletní logistic-
ký servis zpracování objednávek vašich zákazníků.  
Od péče o skladované zboží ve skladu a vedení sklado-
vého hospodářství, až po vytvoření zásilky pro konco-
vého zákazníka – včetně zákazníků velkoobchodních, 
a konečně zajištění doručení zásilky koncovému adre-
sátovi. To vše lze přehledně sledovat a kontrolovat ve 
webové aplikaci naší služby mySTOREman. Pak vám 
zcela odpadnou starosti s tím, kdy dojde do skladu zbo-
ží, kdo ho vyloží, kdo ho správně roztřídí a kdo bude 
přijímat, balit a odesílat objednávky.

v  on-line světě nabízejí zaměstnavatelům zdravotně 
postižených, sociálním firmám, a  o  novém projektu  
STOREman.cz družstva TEXman z Liberce, jsme mlu-
vili s  jeho zakladatelem a  místopředsedou Radkem 
Dražilem.

Radko Dražil
ředitel a místopředseda
družstvo TEXman, Liberec

Radko Dražil, místopředseda družstva TEXman

ROZHOVOR
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Říkáte, že se neomezujete pouze na Liberecký kraj. 
Kde všude máte zákazníky?  
Náš fulfillment není skutečně omezen regionálně, 
máme zákazníky z  Brna i  z  Prahy. Kde se našemu 
klientovi staráme o jeho zboží, není pro něj opravdu 
důležité. Náš nový sklad je v obchodním centru, které 
znají Liberečané pod názvem Merkur. Umožňujeme 
adresátům, aby si zboží vyzvedli také přímo u  nás, 
ale standardně využíváme služeb přepravních spo-
lečností, jako jsou GLS, Zásilkovna, Česká pošta a dal-
ších. Zásilky posíláme nejen po celé republice, ale i do 
zahraničí. To je dnes samozřejmost. 

Služba STOREman.cz nemusí mít své sklady jen 
v  Liberci. Může se rozšiřovat kamkoliv, kde to bude 
potřeba – v  budoucnu bychom chtěli naše know-
-how nabídnout dalším zájemcům, kteří 
by chtěli takovouto službu provozovat 
ve vlastních skladových prostorech a  se 
svými zaměstnanci, a  to včetně těch se 
zdravotním handicapem. 

To jsou velké plány. Jaké procesy musí 
poskytovatel fulfillmentu zvládnout, 
aby mohl konkurovat ostatním obdob-
ným firmám? 
Základem pro perfektní poskytování ful-
fillmentové služby je bezchybně fungují-
cí přehledná aplikace. Zákazník musí mít 
stále aktuální přehled o  svých zásobách 
na skladě, o  odeslaných balíčcích, přija-
tých dobírkách i  o  reklamacích a  vrat-
kách, kterým se bohužel nikdo nevyhne. 
Naše webová aplikace mySTOREman 
například umožňuje vyfocení a  zvážení 
obsahu každé zásilky ještě před tím, než 

ji předáme kurýrovi. Předcházíme tak mnoha nedo-
rozuměním při případných reklamacích. 

Díky této aplikaci se také skladníci v našem skladu 
snadno orientují. U nás existují dvě základní profese. 
Picker vyhledává zboží ve skladu a packer, který balí 
balíčky. Zaměstnanci si u  nás většinou vyzkoušejí 
obě tyto pozice a  podle jejich schopností a  případ-
ných omezení jim potom vedoucí směny přiděluje 
práci. Výhodou je, že se může zapojit skoro každý, 
nemusí mít žádné zvláštní vzdělání nebo schopnosti. 
Máme skvělou spolupráci s libereckým úřadem práce 
a  volné pozice se nám daří obsazovat bez problémů 
i uchazeči se zdravotním postižením. V našich řadách 
máme i grafiky, spolupracujeme s odborníky na mar-
keting, a tak můžeme nabídnout našim zákazníkům 

Tyto regály čekají na zboží nových zákazníků …

5 kroků objednávkového fulfillmentu: příjem zboží – skladování – vyhledávání – balení – zasílání
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www.texman.cz

srovnat myšlenky. Ale především jsme měli štěstí 
na spolupracovníky, kterým naše vize dávají smysl, 
a rozhodli se jít cestou sociálního podnikání v tomto 
oboru s  námi. Já sám se vzdělávám neustále, účast-
ním se seminářů, workshopů a  sleduji nové trendy 
v oboru e-commerce, který je nesmírně dynamický. 
A pokud mě něco zaujme, tak se tomu věnuji podrob-
ně. Navíc, rád se inspiruji, třeba u našich zákazníků, 
dodavatelů, ale i  u  konkurence. Hledat nové výzvy, 
cesty, možnosti. To je to, co mě na podnikání baví.

Rozhovor připravila Mgr. Eva Dušková
Foto: archiv družstva TEXman

CO JE CO? V LOGISTICE PRO E-SHOPY 
A MALÉ A STŘEDNÍ VÝROBCE 
(VYSVĚTLENÍ POJMŮ)

3PL – Third Party Logistics – Logistika třetí strany 
– outsorcing logistiky – předání činností spoje-
ných s logistikou externí společnosti.

FULFILLMENT NA OBJEDNÁVKU – je služba zahr-
nující v  sobě skladování zboží, vedení skladové 
evidence, vychystávání produktů a  vytváření 
zásilek na základě objednávek a předání zásilky 
přepravní společnosti. Primárně tuto službu vy-
užívají internetové obchody (e-shopy), je vhodná 
také pro zajištění dodávek produktů bonusových 
a věrnostních programů nebo předplatitelských 
klubů.

SKLADOVÁNÍ – (skladovací logistika) příjem zboží, 
naskladnění, třídění, přebalování vychystávání 
zboží (obsluhu provádí tzv. PICKER – vyhledávač)

BALENÍ PRODUKTŮ (PACKING) – příprava zboží 
k  odeslání koncovému zákazníkovi, balení, štít-
kování, přibalení marketingových materiálů, 
dárkové balení (provádí PACKER – balič)

PŘEPRAVA – využití služeb standardních přeprav-
ních společností (DPD, PPL, Zásilkovna, Česká 
pošta a další)

ZPĚTNÁ LOGISTIKA – zajištění zpětného příjmu 
zboží od zákazníků (reklamace) a  nevyzvednu-
tých zásilek (tzv. vratky) a zařazení zpět na sklad

www.storeman.cz – webová prezentace nové ful-
fillmentové služby družstva TEXman

mySTOREman – webové aplikační rozhraní služby 
STOREman.cz

pomoc s  nastavením vizuálního a  funkčního řešení 
jejich e-shopu.

Díky tomu, že máme vlastní šicí dílnu a  tiskárnu 
s tampónovým tiskem, nabízíme také různé doplňko-
vé služby – potisk reklamních předmětů a obalů, růz-
né kompletační práce, vytváření dárkových balíčků 
a podobně.  Dokonce jsme schopni vytvořit i nový e-
-shop a zajistit jeho efektivní správu a marketingové 
aktivity propagující produkty v online prostoru. Pro 
jednoho klienta například šijeme jeho zboží, a to pak 
posíláme zákazníkům jeho e-shopu. Klient se stará 
jenom o to, abychom měli dostatek materiálu na šití 
a  má čas na rozvíjení svého on-line obchodu. To je 
fulfillment od A do Z. 

I  když to vypadá jednoduše, fulfillment snadný 
obor asi není. Pomáhal vám někdo při rozjezdu  
STOREman.cz? 
Jsme si vědomi, že mentoring je v podnikání potřeba. 
Člověk se zastaví a promyslí si, kterým směrem chce 
jít. Máme štěstí, že v  Liberci funguje podnikatelský 
inkubátor Lipo.ink, kam si jednou za čas dojdeme 
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Zachraňuje pracovní místa  
a drží nezaměstnanost na uzdě

Přes 15 miliard korun vyplacených, téměř 740 ti-
síc podpořených zaměstnanců a přibližně 60 tisíc 
zapojených firem. Taková je do dnešního dne bi-
lance programu Antivirus A a B. V současnosti ale 
roste i  význam Antiviru C, do nějž se přihlásilo 
už 107 tisíc firem se 735 tisíci pracovními úvazky. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci všech 
tří režimů programu Antivirus a odkladů odvodů 
vyplatilo přes 20 miliard korun. Aktuálně MPSV 
finalizuje podobu tzv. kurzarbeitu, kterým chce 
ministryně Jana Maláčová nastavit systémové 
řešení podpory zaměstnanců a  firem a  ochrany 
pracovních míst pro případ všech budoucích kri-
zových situací podobných současné pandemii ko-
ronaviru. 

„V  době koronakrize se téměř zastavily i  zdravé 
firmy. Kdybychom jim nepomohly, musely by pro-
pouštět. Nejnovější data ukazují, že náš program 
Antivirus zafungoval přesně tak, jak jsme na začát-
ku doufali. Zaměstnavatelé nejenže zvládli překonat 
krizi bez zbytečného propouštění, ale některé firmy 
po odeznění nejhorší krize dokonce začaly nabírat 
další zaměstnance,“ říká ministryně práce a sociál-
ních věcí Jana Maláčová a upozorňuje na skutečnost, 
že díky záchraně pracovních míst pomocí progra-
mu Antivirus stát také ušetřil prostředky ze stát-
ního rozpočtu. „Podpora z  programu Antivirus je 
levnější než dávky v nezaměstnanosti,“ uvedla Jana  
Maláčová.

UDRŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI
Program Antivirus přispěl k  udržení míry neza-

městnanosti v  přijatelných mezích. V  únoru byla 
míra nezaměstnanosti 3,0 %, v  červnu 3,7 %. Za ce-
lou dobu koronakrize se na Úřad práce ČR přihlásilo 
pouze 14 tisíc lidí, jejichž místa financoval program 
Antivirus. Jde tak jen o 7,3 % z celkového počtu nově 
zaregistrovaných v evidenci 

ÚP ČR od 1. března 2020. Naopak 80 % všech firem, 
které z Antiviru odešly na konci dubna, mělo násle-
dující měsíc stejný nebo větší počet zaměstnanců než 
v  lednu. Je tak patrné, že program Antivirus nejen 
zafungoval, ale také pomohl firmám se nastartovat. 

VÝVOJ ANTIVIRU 
Z  počátku program Antivirus pomáhal zejména 

v režimu A, tedy firmám se zaměstnanci v karanté-
ně nebo těm se zavřenými provozovnami na základě 
vládních opatření. 

S  postupným rozvolňováním opatření začal na-
bývat na významu režim B, tedy pomoc firmám 
nepřímo zasaženým, např. skrze pokles odbytu 
nebo dodávek surovin. V  posledních týdnech začal 
naopak růst význam režimu C. Antiviru C využilo 
v červnu 107 tisíc firem (735 tisíc pracovních úvazků) 
ze  186 tisíc soukromých firem do 50 zaměstnanců, 
které mohly o  Antivirus požádat. Antiviru A+B do 
konce června využilo téměř 60 tisíc firem, kde se 
podpořilo téměř 740 tisíc zaměstnanců. Odklady po-
mohly téměř 8 500 firem se 165 tisíci zaměstnanci. 
Celkem tak MPSV na podporu zaměstnanosti vydalo 
20,2 mld. Kč. 

ANTIVIRUS Z POHLEDU ČERPAJÍCÍCH 
FIREM 

89 % firem uvedlo, že jim program Antivirus po-
mohl překlenout období krize bez propouštění. A 87 % 
zaměstnavatelů řeklo, že nejspíše nebudou nuceni 
propouštět zaměstnance na překážkách, na které 
čerpali v  rámci programu Antivirus. Vyplývá to 
z průzkumu, který v minulém týdnu provedlo MPSV 
ve spolupráci s krajskými pobočkami ÚP ČR. 

VÝHLED DO BUDOUCNA – DLOUHODOBÝ 
KURZARBEIT

MPSV aktuálně pracuje na finální podobě takzva-
ného kurzarbeitu, který přinese systémové řešení 
podpory zaměstnanců v době krize. Kurzarbeit bude 
pomáhat v  krizových situacích (povodně, epidemie, 
ekonomická krize apod.) firmám, které musejí byť 
jen částečně omezit provoz. Nový zákon bude v pů-
sobnosti od 1. 11. 2020. Stát bude platit zaměstnancům 
část mzdy v závislosti na aktivitě zaměstnance a době 
strávené v kurzarbeitu, nejdéle však za 9 měsíců. 

Zdroj: MPSV
(-jh-)
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MANAŽER ROKU 2019

Fanoušci plavby mohou využít 
aplikaci LAVDIS mobile

Slavnostní udělení cen nejlepším manažerům, 
podnikatelům a lídrům v pořadí již 27. ročníku sou-
těže MANAŽER ROKU 2019 se uskuteční 21. října od 
16:00 hodin ve velkém sále pražského Paláce Žofín, 
za účasti desítek finalistů, dalších vrcholových ma-
nažerů a zástupců vlády. Akci tradičně pořádá Česká 
manažerská asociace za účasti partnerů a sponzorů. 
Jedním z nich je i Svaz českých a moravských výrob-
ních družstev.

V  rámci akce proběhne panelová diskuse na téma 
Návrat k prosperitě, která naváže na vydání stejno-
jmenné knihy, za účasti jejích autorů. Součástí „Dne 
manažerů“ bude doprovodný program, zahrnující 
manažerský networking, neformální diskusi s  vr-
cholnými politiky a setkání s novináři. 

Zdroj: ČMA
(-jh-)

Státní plavební správa zpřístupnila pro širo-
kou plaveckou veřejnost novou mobilní aplikaci 
s názvem "LAVDIS mobile“.   Fanoušci plavby v ní 
naleznou informace o  vodních cestách, jejich ak-
tuálním stavu a další informace týkající se vodní 
dopravy. Aplikace je již dostupná pro operační 
systém Android, v následujících dnech si ji budou 
moci nainstalovat i uživatelé telefonů s operačním 
programem iOS.
 
Obsahem aplikace jsou schémata vodních cest, pla-

vební informace včetně omezení plavby, plavební 
mapy zahrnující důležité plavební objekty na vodní 
cestě, vodní stavy a  průtoky včetně omezujících vod-
ních stavů. Dále se uživatelé dozvědí aktuální provozní 
informace o  plavebních komorách, k  dispozici jsou 
i  kontaktní informace přístavů a  souhrn správních 
aktů vydaných Státní plavební správou týkajících se 
vodní dopravy.

„Mobilní aplikace byla vyvinuta v rámci správy Geo-
portálu a  Říčních informačních služeb (RIS), jichž je 
Státní plavební správa správcem. Zdrojová data k nové 
aplikaci zajišťovali zaměstnanci úřadu a vývoj samotné 
aplikace trval necelý rok,“ uvedla ředitelka Státní pla-
vební správy Klára Němcová.

Nová mobilní aplikace je dalším digitalizačním 
projektem, který se v  oblasti vnitrozemské plavby 
v  poslední době uskutečnil. Na začátku roku Státní 
plavební správa představila webovou aplikaci na 

stránce https://portaldopravy.cz/sps, která umožňu-
je podat žádost o vydání průkazu způsobilosti k ve-
dení malého plavidla z pohodlí domova, bez nutnosti 
návštěvy úřadu.

Uživatelé mobilních telefonů s  operačním systé-
mem Android mohou aplikaci získat prostřednictvím 
Google Play (https://play.google.com/store/apps/ 
details?id=com.lavdis).

Státní plavební správa je správním úřadem, v jehož 
působnosti je dozor nad bezpečností plavebního pro-
vozu, vydávání všech průkazů způsobilosti k vedení 
plavidel, schvalování technické způsobilosti plavidel 
a správa systému Říčních informačních služeb.

Zdroj: MDCR
(-jh-)
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uvádí, že COVID-19 narušuje vzdělávání 
u více než 70 procent mládeže

Podle Mezinárodní organizace práce neúměrný 
dopad pandemie na mladé lidi prohlubuje nerov-
nosti a rizika snižování produktivního potenciálu 
celé generace.

Krize COVID-19 má devastující dopad na vzdělávání 
a odbornou přípravu mladých lidí. Od počátku pan-
demie bylo podle analýzy Mezinárodní organizace 
práce (ILO) více než 70 % mladých lidí, kteří studují 
nebo kombinují studium s prací, nepříznivě zasaženo 
uzavřením škol, univerzit a školicích středisek.

Podle zprávy „Mládež a  COVID-19: dopady na pra-
covní místa, vzdělávání, práva a  duševní pohodu“,  
65 % mladých lidí uvedlo, že se od začátku pandemie 
naučilo méně kvůli přechodu z  učeben na online 
a  dálkové učení.  Situace byla ještě horší u  mládeže 
žijící v  zemích s  nízkými příjmy, kde je často horší 
přístup k  internetu, nedostatek vybavení a  někdy 
i nedostatek místa doma.

„Pandemie způsobuje více šoků pro mladé lidi. Neje-
nom ničí jejich pracovní místa a vyhlídky na zaměst-
nání, ale také narušuje jejich vzdělávání a odbornou 
přípravu a má vážný dopad na jejich duševní pohodu. 
To nemůžeme dopustit. “, uvádí Guy Ryder, generální 
ředitel Mezinárodní organizace práce. 

Podle zprávy si 38 % mladých lidí není jistých svou 
budoucí kariérou, přičemž se očekává, že krize vy-
tvoří další překážky na trhu práce a  prodlouží pře-
chod ze školy do práce.

Někteří už pocítili přímý dopad, přičemž jeden ze 
šesti mladých lidí musel přestat pracovat od počátku 
pandemie. Mnoho mladých pracovníků je často za-
městnáváno ve vysoce postižených povoláních, jako 
je podpora, služby a práce související s prodejem, což 
je činí zranitelnějšími vůči ekonomickým důsled-
kům pandemie. 42 % těch, kteří pokračovali v práci, 
zaznamenali snížené příjmy. To mělo samozřejmě 
dopad na jejich duševní pohodu. Průzkum zjistil, že  

50 % mladých lidí je pravděpodobně vystaveno úz-
kosti nebo depresi. 

Navzdory extrémním okolnostem využívají mladí 
lidé svou energii k mobilizaci a vystoupení v boji proti 
krizi. Podle průzkumu jeden ze čtyř mladých lidí pro-
váděl  během pandemie nějakou dobrovolnickou práci.

Zajištění naslouchání  mládeži je rozhodující pro do-
sažení inkluzivnější reakce na krizi COVID-19. Zpráva 
uvádí, že když mladí lidé budou moci při rozhodování 
formulovat své potřeby a nápady, zlepší se účinnost 
politik a programů a dá se mládeži šance podílet se na 
jejich realizaci.

Zpráva rovněž vyzývá k  naléhavým, rozsáhlým 
a cíleným politickým reakcím na ochranu celé gene-
race mladých lidí před trvalým poškozením vyhlídek 
na zaměstnání.

To zahrnuje mimo jiné opětovnou integraci na trh 
práce u  těch, kteří ztratili zaměstnání ,nebo zažili 
zkrácení pracovní doby, zajištění přístupu mládeže 
k dávkám pojištění v nezaměstnanosti a opatření na 
posílení jejich duševního zdraví - od psychosociální 
podpory po sportovní aktivity.

Zdroj: Mezinárodní organizace práce 
(-vr-)
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V dalším čísle naleznete
Veletrhy STYL a KABO
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Prezidentem Hospodářské 
komory je opět Vladimír Dlouhý

Prezidentem Hospodářské komory České repub-
liky (HK ČR) se stal již potřetí Vladimír Dlouhý, 
který povede tuto instituci nadcházející tříleté 
období. Zvolen byl na 32. Sněmu Hospodářské ko-
mory České republiky konané 30. července v Praze 
v prostorách 02 universum.  Dlouhý tak navázal na 
šestileté předcházející období, kdy stál v  čele HK 
ČR. Nyní získal celkem 171 hlasů. 
 
O  mandát do všech orgánů HK ČR (představenstvo, 

dozorčí rada, smírčí komise) se můžou ucházet pouze 
podnikatelé. Právo volit a být zvolen do orgánů HK ČR 
má každý člen komory – živnostník jako podnikající 
fyzická osoba sám za sebe, za obchodní společnost pak 
může být zvolen její statutární orgán (člen jejího sta-
tutárního orgánu). Volby se konají na základě rovného 
volebního práva tajným hlasováním. Funkční období 
členů všech orgánů HK ČR je tříleté. Více informací 
o  činnosti HK ČR naleznete na internetových strán-
kách Hospodářské komory www.komora.cz. 

ING. VLADIMÍR DLOUHÝ
Narodil se 31. července 1953 v Praze. Vystudoval eko-

nomii na VŠE, studoval také na Katolické univerzitě 
v belgické Lovani, postgraduální studium matematické 
statistiky a  pravděpodobnosti absolvoval na Karlově 
univerzitě v Praze.

Byl zakládajícím členem Prognostického ústavu Čes-
koslovenské akademie věd. V 90. letech byl nejmladším 
a  nejoblíbenějším politikem československých a  čes-
kých vlád za Václava Klause. Je jednou z nejznámějších 
tváří polistopadové ekonomické transformace. Nejprve 
působil jako ministr hospodářství ČSFR a do roku 1997 

jako ministr průmyslu a  obchodu ČR. Byl poslancem 
a místopředsedou ODA. Z politiky do soukromého sek-
toru odešel v roce 1997.

Od září 1997 působí jako mezinárodní poradce in-
vestiční banky Goldman Sachs. Pracuje také pro fran-
couzský investiční fond Meridiam a pro klienty v Indii 
a v ČR.

Působil také jako člen Národní ekonomické rady 
vlády, po jejím obnovení je znovu členem. V  letech  
2010–2012 pracoval pro Mezinárodní měnový fond.

Prezidentem Hospodářské komory byl podnikateli 
poprvé zvolen na celorepublikovém Sněmu v roce 2014, 
funkci obhájil o tři roky později. Mezi lety 2015 a 2018 byl 
předsedou národního výboru Mezinárodní obchodní 
komory v  ČR (ICC), ta zahrnuje globální síť více než  
6 milionů firem, obchodních komor a podnikatelských 
sdružení ve více než 130 zemích světa. Od loňska vede 
jako náměstek prezidenta Evropskou asociaci obchod-
ních a průmyslových komor v Bruselu (Eurochambres), 
která zastupuje více než 20 milionů podniků a 1700 re-
gionálních a místních komor ve 44 zemích.

Posledních 20 let vyučuje na Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy, je také členem Správních rad 
ČVUT v Praze a VUT v Brně. Je autorem řady vědeckých 
prací, hovoří pěti jazyky – anglicky, španělsky, rusky, 
francouzsky a německy.

Zdroj: HK ČR
Foto: Ing. Miloslav Janíček 

(-jh-)
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Nacházíme se v období, kdy si uvědomujeme, že jsme 
v nějaké části svého konání plýtvali příležitostmi, ka-
pacitou, zdroji, intelektem, časem atp. Nyní je čas se 
zastavit a zamyslet nad tím, jak dál. Tak jak se situace 
ve společnosti, v  ekonomice vyvíjí, lze konstatovat, 
že vše nasvědčuje tomu, že nelze počítat s obyčejným 
restartem. Ukazuje se, že zcela nezbytně bude dochá-
zet k zásadním transformacím. Mj. se urychlí proces 
digitalizace, robotizace a automatizace aj. Společnost 
bude po krizi zcela odlišná od té, ve které jsme byli 
ještě před pár měsíci. Naším společným dlouhodobým 
cílem by mělo proto být, kdy vlivem „účetních“, kteří 
nikdy neřídili žádný výrobní podnik, se stalo to, že 
český průmysl je nemocný subdodavatelstvím a pou-
hým montováním. Jsme nad únosnou míru pouhým 
subdodavatelem Evropské unie, především Německa, 
mnohokrát subdodavatelem subdodavatelů. Z  řeme-
slníka kdysi světové úrovně jsme se stali nádeníkem. 
Je třeba to začít měnit, přestat být závislý na odběra-
telích, kteří diktují, za kolik jim můžeme jejich sou-
částku nebo jejich díl vyrobit. 

Za stejně kvalitní práci dostane v zahraniční firmě 
na českém území český dělník násobně méně, proto 
ta nižší vykazovaná produktivita práce. Byl zde i pre-
miér, zřejmě uctívající znalosti V. Klause, tvrdící, že 
česká ekonomika je ekonomika na českém území. Ale 
konečně to teď začíná chápat decizní sféra, že nezáleží 
jen na množství a  kvalitě práce, ale též na tom, kdo 
je vlastník výrobních prostředků. Chopme se příleži-
tosti a vytvořme své vlastní finální výrobky s vyšší 
mírou lidského umu, který můžeme prodat komuko-
liv na světovém trhu, abychom se stali nezávislými. 
Češi patří mezi nejschopnější národy světa, bohužel 
v rozběhu nám bránilo 30 let střílení se do vlastních 
nohou. Teď je znovu příležitost, ale státník, příp. 
národohospodář, musí mj. znát význam slov „hrubý 
domácí produkt“ a  „hrubý národní produkt“, jasně 
vnímat pojmy deglobalizace, regionalizace, přidaná 
hodnota atp. Dnes máme velikou příležitost na změ-
nu, budovat tedy, pokud to lze, soběstačnou ČR, jako 
ekonomicky efektivní, suverénní, dynamický a flexi-
bilní stát se silnou a respektovanou pozicí v meziná-
rodním společenství.  

TÝM JE ÚČINNĚJŠÍ NEŽ POUHÁ SKUPINA   
V této souvislosti si něco řekněme o tvorbě týmů. To 

může přinést veliké efekty. Současné prostředí tlačí 
na manažery, aby hledali skryté možnosti v  rámci 
daných firemních zdrojů. Jedním z  nich je lidský 
potenciál. Je třeba vědět, že rozdíl mezi skupinou 
a týmem je zejména v tom, že tým má jednoznačný 
společný cíl, jenž jeho členové vnímají a respektují. 
Každá firma, výrobní družstvo se nachází v  nějaké 

kondici, což lze zjistit na základě určitých indikáto-
rů. Jsou typy firem (výrobních družstev), které krize 
dovede nabudit, pak jsou další typy, např. „udržova-
či“ atp. Každopádně to dnes chce ochotu posunovat 
firmu dopředu, ochotu dívat se na realitu pravdivě 
a chuť měnit věci k lepšímu. Toto může být situace, 
kdy je vhodné a užitečné využít předností týmu ve 
firmě.  

Pokud se zaobíráme postavením lidí ve firmě, tak 
to mj. souvisí i s týmovými rolemi. Cesta od pracovní 
skupiny k založení týmu do okamžiku jeho maximál-
ní produktivity není jednoduchá a  vede přes jasně 
definované etapy. V rámci skupinové dynamiky, jde 
o čtyři základní fáze týmového života: 

1)  Vytváření, kdy jde o  mapování terénu, týmové 
role nemají zatím své rozložení. Manažer by ne-
měl tuto etapu uspěchat či přejít ji příliš po po-
vrchu. 

2)  Bouře, jde o období jakýchsi konfliktů, kdy je po-
třeba velká citlivost vedoucího manažera. Tato 
etapa ústí ve vytvoření vztahové a rolové struk-
tury, definují se též společné procesy.

3)  Tvorba norem, kdy lidé přijímají své role, chápou, 
že i  členové týmu disponující menším vlivem, 
nemusí být méně hodnotní. Vzniká prostředí pro 
otevřenou zpětnou vazbu.

4)  Výkon, kdy konflikty jsou vnímány jako příle-
žitost k  rozvoji za předpokladu, že se podařilo 
úspěšně projít předchozími etapami. 

V týmu pak panuje vzájemná důvěra a otevřenost, 
komunikace probíhá i  na neosobní (nepracovní) 
úrovni. Tým tedy dokáže být zdravě kritický a smě-
řovat k optimálnímu způsobu řešení úkolu. S tím vý-
znamně souvisí atmosféra ve firmě, a tedy podniková 
kultura. Ta se v poslední době stává významným ná-
strojem pro zvyšování účinnosti většiny činností 
v  organizacích. Ke zkvalitnění firemní kultury lze 
využívat i  další poznatky z  praxe úspěšných firem. 
Například základním poznatkem sociální psycho-
logie je, že skupiny s  vysokou vnitřní kohezí jsou 
pracovně nejproduktivnějšími skupinami. Zásadním 
přínosem práce v  týmu je pak vyvolání tzv. syner-
gického efektu. Výsledkem je, že dochází k umocnění 
individuálních potencí jednotlivých členů a  vzniká 
tzv. nadindividuální synergické pole. Činnost týmu 
pak vede k vyšším výkonům, než by odpovídalo sou-
čtu jednotlivých výkonů členů ve skupině. Klíčem 
k  tomu je umění manažerů řídit procesy v  týmech. 
To je určitá alchymie a část manažerů se ji musí začít 
učit. Ale vedoucí pracovníci s nízkou mírou empatie 
až lidé s rysy psychopata jsou pro tento úkol ve fir-
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mách méně vhodní. I  když žijeme v  době začínající 
dominance technologii, tak paradoxně lidé s vysokou 
mírou EQ (empatický kvocient-sociální inteligence), 
disponující empatií, citlivostí v  mezilidských vzta-
zích, schopností specifického přístupu atd.) mají větší 
budoucnost než lidé s vysokým IQ (inteligenční kvo-
cient-rozumová inteligence). Málokdy se setkáváme 
s  týmy, kde by si lidé uvědomovali, že za celkovou 
situací a  výsledky týmu je odpovědný každý jeden 
člen. Manažeři často věří, že si to lidé nějak uvědomí, 
nebo se to naučí. Ale měkké dovednosti (soft skills) 
jsou totiž v mnoha ohledech obtížněji získatelné než 
dovednosti technické, tzv. tvrdé. 

Zde je inspirace pro top manažery výrobních druž-
stev. V praxi se bohužel ukazuje, že dost zřídka jsou 
pravidlem týmové debaty, kde

1)  Lidé od počátku vědí a věří, že se mohou a musí 
dohodnout.

2)  Členové týmu si vzájemně naslouchají s cílem se 
vzájemně pochopit.

3)  Jeden člen na druhého navazuje a rozvíjí jeho my-
šlenku jako vklad do společného řešení.

4)  Debata se drží směru a všichni táhnou za „jeden 
provaz“.

5)  Lidé se nevymezují jeden proti druhému.
6)  Všichni jsou loajální k  přijatému řešení, i  když 

není „z jejich hlavy“. 

V této oblasti jsou stále velké výkonové rezervy. Je-
jich využití ve výrobních družstvech záleží na pro-
myšleném skládání jednotlivých týmů, na kultivaci 
lidí, aby zvládli odlišné týmové role. To je nesporně 
role top manažerů v  současné nelehké době. O  tý-
mových rolích si řekneme něco příště. V této souvis-
losti je třeba si být ale vědom toho, že dokonalost se 
skládá z  maličkostí, ale dokonalost není maličkost. 
A  též to, že chyby nás nedělají horší, to jen když je 
zapíráme. 

Text: PhDr. Ing. Jaroslav Šubrt, MBA

ODEŠEL DLOUHOLETÝ AKTIVNÍ PŘEDSEDA, SPOLUPRACOVNÍK, 
FUNKCIONÁŘ A PARŤÁK
Pan Eduard Cipra, dlouholetý předseda družstva Služba České Budějovice, člen Výkonné 
rady AZZP ČR, člověk s  přímočarými a  zemitými názory i  na složité problémy, které 
úspěšně řešil na úrovni družstva, SČMVD i AZZP, zemřel v sobotu dne 15. srpna 2020. 
Poslední rozloučení se konalo v pátek 21. srpna 2020 v 9:30 hod. v obřadní síni krematoria 
v Českých Budějovicích.

Čest jeho památce.  
(-kr-)
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Vedle jiných změn došlo novelou zákona o obchod-
ních korporacích také ke změně právní úpravy vylou-
čení člena z družstva. Vyloučení člena je podle tohoto 
zákona jedním ze způsobů zániku členství v družstvu. 
Způsob a postup, jakým lze člena z družstva vyloučit 
včetně možnosti člena se vyloučení bránit, je dán pro 
všechna družstva ustanoveními tohoto zákona, od 
nichž není dovoleno se odchýlit. Přes uvedenou po-
vahu těchto ustanovení přenechává právní úprava, 
která je v  nich obsažena, řešení několika zásadních 
otázek stanovám a tím umožňuje podřídit obsah sta-
nov potřebám družstva.

Člen může být z  družstva vyloučen, jestliže závaž-
ným způsobem nebo opakovaně porušil své členské 
povinnosti. Stejně tak je podle zákona důvodem k vy-
loučení člena z  družstva skutečnost, že člen přestal 
splňovat podmínky pro členství. Člena lze z družstva 
vyloučit i  z  jiných důležitých důvodů. Musí se však 
jednat o  jiné důležité důvody, které družstvo uvedlo 
ve svých stanovách.

Některé členské povinnosti vyplývají přímo ze zá-
kona. Rozhodující je však jejich určení ve stanovách, 
neboť teprve zde je lze vymezit s  ohledem na účel, 
k němuž bylo družstvo založeno, a na další okolnos-
ti související s  jeho činností, v  celém jejich rozsahu. 
Tyto povinnosti z  členství jsou spolu s  právy člena 
nezbytnou součástí stanov každého družstva ze zá-
kona. K  povinnostem člena patří také ty, které mu 
uloží v souladu s právními předpisy a stanovami svým 
usnesením členská schůze. Vzhledem k  uvedenému 
lze vyloučením člena z  družstva postihnout pouze 
porušení povinností, které má člen z  důvodu svého 
členství v družstvu podle zákona, stanov anebo usne-
sení členské schůze, a které jsou proto jeho členskými 
povinnostmi. O jiné, než o tyto povinnosti jít při vy-
loučení člena z družstva nemůže.

Obdobně je tomu u  podmínek pro členství v  druž-
stvu, o nichž platí, že pokud je člen přestal splňovat, 
může být z družstva vyloučen. Nejedná se zde ovšem 
o  podmínku pro vznik členství v  družstvu určenou 
zákonem a spočívající v převzetí vkladové povinnosti 
k  základnímu členskému vkladu nebo v  plnění této 
vkladové povinnosti. Je zřejmé, že bez splnění uvede-
né podmínky členství v družstvu vzhledem k právní 
úpravě v zákoně nevznikne a z povahy věci je součas-

ně vyloučeno, aby člen tuto podmínku následně, poté 
co ji splnil, plnit přestal. Je-li podmínkou pro vznik 
členství podle stanov rovněž pracovní poměr člena 
k  družstvu, a  stanovy neurčují, že členství zánikem 
tohoto pracovního poměru nezaniká, dochází dnem 
skončení uvedeného pracovního poměru k  zániku 
členství v  družstvu ze zákona. Důvod k  vyloučení 
z družstva spočívající v tom, že člen přestal plnit pod-
mínky pro členství, se proto nemůže týkat ani druhé 
ze zmíněných podmínek pro vznik členství v družstvu. 
Musí tedy jít o jiné podmínky pro členství, v nichž jsou 
vyjádřeny požadavky, které se vzhledem k účelu, k ně-
muž bylo družstvo založeno a  k  jeho činnosti, uplat-
ňují ve vztahu ke každému z jeho členů. Určit takové 
další podmínky pro členství vedle podmínek pro vznik 
členství v družstvu daných zákonem zákon neukládá, 
avšak současně družstvo v možnosti stanovit je nijak 
neomezuje. Vyžaduje jen, aby tyto další podmínky 
pro členství v  družstvu byly obsaženy ve stanovách, 
a aby jejich určení nebylo v rozporu s právními před-
pisy a nepříčilo se dobrým mravům. Zároveň musí jít 
o  podmínky, které členové družstva skutečně plní, 
neboť přestat plnit podmínky pro členství může pouze 
ten z členů, který je dříve plnil.

Jde-li o jiné důležité důvody uvedené ve stanovách, 
pro které lze člena z družstva vyloučit, musí se jednat 
o  důvody, které nespočívají v  porušování členských 
povinností ani v tom, že člen přestal plnit podmínky 
pro členství. Mohou být dány některou skutečností, 
která je z hlediska oprávněných zájmu družstva nato-
lik významná, že pokud na straně člena nastane, není 
žádoucí, aby tento člen v  členství v  družstvu nadále 
setrval. Je samozřejmé, že vymezení těchto jiných dů-
ležitých důvodů ve stanovách nesmí zakládat rozpor 
stanov se zákonem anebo s dobrými mravy.

Vyloučení člena z družstva musí předcházet písem-
ná výstraha, jejímž smyslem je umožnit členu zjednat 
nápravu, je-li to v  daném případě možné. Výstraha 
proto není zákonem vyžadována, jestliže skutečnosti, 
v nichž je spatřován důvod k vyloučení člena z druž-
stva, měly následky, které nelze odstranit. O výstraze 
rozhoduje představenstvo nebo jiný orgán určený 
stanovami. Ve výstraze se uvede její důvod a  člen se 
upozorní na možnost vyloučení. Člen se v ní současně 
vyzve, je-li důvodem výstrahy porušování členských 
povinností, aby s ním přestal a aby následky porušení 

Zánik členství v družstvu  
vyloučením člena po změně  
zákona o obchodních korporacích
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padech se zde vzhledem ke skutečnostem, které jsou 
důvodem výstrahy, člen vyzve k  potřebné nápravě. 
Zákon vyžaduje poskytnout členu ve výstraze vždy 
také přiměřenou lhůtu, aby mohl výzvě, která je v ní 
obsažena, vyhovět. Tato lhůta nesmí být kratší než 30 
dnů ode dne, kdy mu je výstraha doručena. O výstraze 
rozhoduje představenstvo anebo jiný orgán určený 
stanovami.

O  vyloučení lze rozhodnout ve lhůtě 6 měsíců ode 
dne, kdy se družstvo o  důvodu vyloučení dozvědělo, 
nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod 
vyloučení nastal. O  vyloučení z  družstva rozhoduje 
na základě zákona obdobně jako o výstraze buď před-
stavenstvo, anebo jiný orgán družstva určený jeho 
stanovami, přičemž současně platí, že obě uvedená 
rozhodování nemusí patřit do působnosti stejného 
orgánu. Rozhodnutí o  vyloučení musí být písemné 
a doručuje se členovi doporučeným dopisem do vlast-
ních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů. 
Z  jeho povahy vyplývá, že vedle výroku, že se určitý 
člen z družstva vylučuje, v něm musí být uvedeny také 
údaje o  důvodu vyloučení a  skutečnostech, ve kte-
rých tento důvod spočívá. Obsah tohoto rozhodnutí 
musí být co do údajů, které jsou v něm uvedeny, ur-
čitý a  srozumitelný. Zákon vyžaduje, aby rozhodnutí 
obsahovalo také poučení o právu člena podle zákona 
o obchodních korporacích, týkajícím se jeho možnosti 
se proti vyloučení z družstva bránit.

Možnost obrany člena proti vyloučení z  družstva 
spočívá podle zákona v  postupu, který je v  závislý 
na tom, zda o vyloučení rozhodovala členská schůze, 
anebo jiný orgán družstva. Jestliže se jedná o  roz-
hodnutí jiného orgánu družstva než členské schů-
ze, může proti němu člen podat námitky k  členské 
schůzi. Zákon vyžaduje, aby člen námitky odůvodnil, 
a stanoví mu pro jejich podání lhůtu 30 dnů ode dne 
doručení rozhodnutí o vyloučení s tím, že jinak prá-
vo je podat zanikne. Pro dodržení této lhůty postačí, 
když člen námitky, které podává k  členské schůzi, 
doručí do jejího uplynutí písemně na adresu druž-
stva. Jestliže následně členská schůze svým usne-
sením rozhodne o  zamítnutí námitek a  rozhodnutí 
o  vyloučení potvrdí, má vyloučený člen na základě 
zákona právo obrátit se s  návrhem na prohlášení 
rozhodnutí o vyloučení za neplatné na soud. Pro po-
dání uvedeného návrhu stanoví zákon vyloučenému 
členu lhůtu 3 měsíců ode dne, kdy mu bylo písemné 
rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek do-
ručeno, a  to s  tím, že nepodá-li návrh v  této lhůtě, 
právo jej podat mu zanikne. Toto rozhodnutí se mu 
podle zákona doručuje na jeho adresu uvedenou 
v seznamu členů doporučeným dopisem do vlastních 
rukou. Jestliže o  vyloučení rozhodoval jiný orgán 
družstva než členská schůze, zaniká členu jeho člen-
ství marným uplynutím lhůty pro podání námitek 

nebo dnem, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí člen-
ské schůze o zamítnutí námitek.

 
Pokud rozhodovala o vyloučení člena z družstva po-

dle stanov členská schůze, zaniká členu jeho členství 
dnem, kdy mu bylo rozhodnutí o  vyloučení doru-
čeno. Vyloučený člen může na svoji obranu ve lhůtě 
3 měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí podat 
soudu návrh, aby rozhodnutí o vyloučení prohlásil za 
neplatné. Nedojde-li v této lhůtě k podání uvedeného 
návrhu, právo návrh podat zanikne. Jestliže má druž-
stvo vůči vyloučenému členu práva plynoucí ze zániku 
jeho členství, nemůže je uplatnit až do uplynutí lhůty 
pro podání návrhu soudu na prohlášení rozhodnutí 
členské schůze za neplatné, a  pokud byl tento návrh 
podán, až do pravomocného skončení soudního řízení. 
Co se týče možnosti obrany člena proti jeho vyloučení 
z družstva rozhodnutím členské schůze, došlo s účin-
ností od 1. července 2020 v  zákoně k  nejvýraznější 
změně. Spočívá v tom, že podle dříve platného znění 
zákona o  obchodních korporacích mohl vylučovaný 
člen podat námitky k  členské schůzi i  v  případě, že 
o jeho vyloučení z družstva rozhodovala podle stanov 
právě ona. Za tohoto stavu si tento člen mohl sám zvo-
lit, zda návrh na prohlášení rozhodnutí členské schůze 
za neplatné předloží soudu ihned, anebo nejdříve podá 
námitky k členské schůzi a na soud se s tímto návrhem 
obrátí následně, jen pokud členská schůze jeho námit-
ky zamítne.

Orgán družstva, který o  vyloučení člena rozhodl, 
může toto rozhodnutí také sám zrušit, a  to nezávisle 
na tom, zda o to příslušný člen požádal, anebo v této 
věci probíhá soudní řízení. Zákon k  tomu vyžaduje 
písemný souhlas tohoto člena s  výjimkou případu, 
kdy o zrušení rozhodnutí o vyloučení člen již dříve pí-
semně požádal. Nedojde-li k udělení souhlasu do 1 mě-
síce ode dne, kdy bylo uvedenému členu rozhodnutí 
o zrušení vyloučení doručeno, ke zrušení rozhodnutí 
o vyloučení se nepřihlíží.

Pokud členská schůze nebo soud dospěje při svém 
rozhodování k závěru, že námitky člena proti rozhod-
nutí o vyloučení jsou důvodné, anebo příslušný orgán 
družstva své rozhodnutí o vyloučení člena z družstva 
zruší, platí na základě zákona, že členu jeho členství 
v družstvu nezaniklo.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Od 1. srpna se snížila cla na vývoz z EU do Vietnamu. Okamžitě se tak projevuje začátek 
platnosti obchodní dohody mezi EU a Vietnamem, která postupně zruší cla na 99 pro-
cent veškerého zboží, se kterým obě strany obchodují. Zjednodušuje se rovněž podnikání 
evropských společností ve Vietnamu - nyní budou moci investovat a ucházet se o státní 
zakázky za stejných podmínek jako jejich vietnamští konkurenti. V rámci nové dohody 
jsou hospodářské přínosy provázány se zárukami dodržování pracovních práv, ochrany 
životního prostředí a Pařížské dohody o klimatu prostřednictvím silných, právně závaz-
ných a vymahatelných ustanovení o udržitelném rozvoji.

Obchodní dohoda mezi EU  
a Vietnamem vstupuje v platnost

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Ley-
enová uvedla: „Evropské hospodářství nyní potřebu-
je každou příležitost k  tomu, aby obnovilo svou sílu 
po krizi způsobené koronavirem. Obchodní dohody, 
jako je aktuální dohoda s Vietnamem, nabízejí našim 
podnikům příležitost získat přístup na rozvíjející se 
trhy a vytvářet pracovní místa pro Evropany. Pevně 
věřím, že díky této dohodě budou rovněž vietnam-
ští občané profitovat z  více prosperující ekonomiky 
a pozitivních změn a silnějších pracovních a občan-
ských práv ve své zemi.“

Komisař pro obchod Phil Hogan k tomu dodal: „Vi-
etnam je nyní součástí klubu 77 zemí, které obcho-
dují s  EU za bilaterálně dohodnutých preferenčních 
podmínek. Dohoda posiluje hospodářské vazby EU 
s  dynamickým regionem jihovýchodní Asie a  má 
významný hospodářský potenciál, který přispěje 
k  oživení po krizi způsobené koronavirem. Ukazuje 
však také, že obchodní politika může představovat 
pozitivní sílu. Vietnam již díky našim obchodním 
rozhovorům vynaložil značné úsilí o zlepšení svých 
pracovních práv a  věřím, že bude pokračovat v  po-
třebných reformách.“

Dohoda mezi EU a  Vietnamem je nejkomplexnější 
obchodní dohodou, kterou EU uzavřela s  rozvojo-
vou zemí. V plné míře zohledňuje rozvojové potřeby 
Vietnamu a  poskytuje mu v  této souvislosti delší, 
desetileté období na odstranění cel na dovoz z  EU. 
Mnoho důležitých vývozních produktů EU, jako jsou 
léčivé přípravky, chemické látky nebo strojní zaří-
zení, by však mělo být při dovozu osvobozeno od cla 
již ode dne vstupu dohody v  platnost. Zemědělsko-
-potravinářské produkty, jako je hovězí maso nebo 
olivový olej, budou osvobozeny od cel za tři roky. 
Cla na mléčné výrobky, ovoce a zeleninu pak budou 
zrušena nejpozději za pět let. Komplexní ustanovení 

o sanitární a fytosanitární spolupráci umožní zlepšit 
přístup podniků z EU na trh prostřednictvím trans-
parentnějších a rychlejších postupů. Dohoda rovněž 
obsahuje zvláštní ustanovení ohledně regulačních 
překážek pro vývoz automobilů z  EU a  poskytuje 
ochranu před napodobováním pro 169 tradičních ev-
ropských potravin a nápojů se zeměpisným označe-
ním (např. sýr Roquefort, vína Porto a Jerez, lihovina 
Irish Cream nebo šunka Prosciutto di Parma).

Obchodní dohoda zároveň vyjadřuje silný závazek 
obou stran k ochraně životního prostředí a sociálních 
práv. Stanoví přísné normy v oblasti práce, ochrany 
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www.evropska-unie.cz

spotřebitelů a životního prostředí a zajišťuje, aby při 
podpoře obchodu a lákání investic nedocházelo k ne-
žádoucímu podbízení.

V dohodě se obě strany zavázaly k ratifikaci a prová-
dění osmi základních úmluv Mezinárodní organizace 
práce (MOP) a  dodržování, prosazování a  účinnému 
provádění zásad MOP týkajících se základních práv 
při práci, dále k provádění Pařížské dohody a dalších 
mezinárodních dohod o životním prostředí a jednání 
ve prospěch udržitelné ochrany volně žijících a planě 
rostoucích druhů, biologické rozmanitostí, lesnictví 
a  rybolovu a  k  zapojení nezávislé občanské společ-
nosti do monitorování realizace těchto závazků obě-
ma stranami. Vietnam již při plnění těchto závazků 
pokročil: v červnu 2019 ratifikoval Úmluvu MOP č. 98 
o kolektivním vyjednávání a v červnu 2020 Úmluvu 
MOP č.  105 o  odstranění nucené práce. V  listopadu 
2019 rovněž přijal revidovaný zákoník práce a  po-

tvrdil, že do roku 2023 ratifikuje zbývající základní 
úmluvu MOP o nucené práci.

Obchodní dohoda rovněž obsahuje institucionální 
a právní vazbu na dohodu o partnerství a spoluprá-
ci mezi EU a  Vietnamem, která umožňuje přijmout 
příslušná opatření v  případě závažného porušování 
lidských práv.

Vstupu obchodní dohody v  platnost předcházelo 
její schválení členskými státy EU v Radě a její podpis 

v  červnu 2019 a  schválení Evropským parlamentem 
v únoru 2020.

Vietnam je po Singapuru druhým největším ob-
chodním partnerem EU v  rámci Sdružení národů 
jihovýchodní Asie (ASEAN). Vzájemný obchod se zbo-
žím dosáhl v roce 2019 výše 45,5 miliardy eur, u slu-
žeb tato hodnota v  roce 2018 činila přibližně čtyři 
miliardy eur.

Hlavními vývozními artikly z EU do Vietnamu jsou 
jednak špičkové technologické produkty včetně elek-
trických strojů a zařízení, letadel a automobilů, jed-
nak farmaceutické výrobky. Vietnam vyváží do EU 
zejména elektronické výrobky, obuv, textil a oděvy, 
dále pak kávu, rýži, mořské plody a nábytek.

EU je jedním z největších zahraničních investorů ve 
Vietnamu – v roce 2018 činil celkový objem přímých 

zahraničních investic 7,4 miliardy eur. Většina inves-
tic EU se týká průmyslového zpracování a výroby.

Po nedávné dohodě se Singapurem je dohoda s Vi-
etnamem druhou obchodní dohodou, kterou EU 
uzavřela s  členským státem ASEAN. Představuje 
významný milník ve spolupráci EU s Asií a doplňuje 
stávající dohody s Japonskem a Korejskou republikou.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)



Řešení šitá na míru
Renault TRAFIC a MASTER
Nový

*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.

Motorizace s výkonem až 180 k
Značkové financování 103 % s přeplatkem pouhá 3 %*

Renault doporučuje  

www.autodispo.cz
Tel.: +420 261 711 515, e-mail: auto.dsipo@dealer.renault.cz
DISPO Družstvo invalidů
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Dvojčinný mechanický rozprašovač s lahví
Dvojčinnost = umožňuje rozprach při stlačení i při puštění ovládací páky. 

Použití: vhodný pro vodní a lihové roztoky, na rosení a hnojení rostlin a keřů, nanášení 
čistících prostředků, desinfekci ve zdravotnictví.

Nabízíme tyto výrobky:
- zátka na láhev vhodné i pro vinaře,
- uzávěry na láhve a kanystry,
- kotevní železa pro uchycení oken,
- rozprašovače. 

www.kovoplastvd.cz 

KONTAKT
tel.: +420 572 520 546

KOVOPLAST, výrobní družstvo, Hluk
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AUTOMECHANIKA 
– PARTNER VAŠÍ MOBILITY  
VÍCE NEŽ 65 LET!

Ve výrobním a obchodním areálu Mechanika Pros-
tějov, výrobní družstvo, tedy na jednom místě, nabízí 
společnost AUTOMECHANIKA prodej nových vozů 
všech modelových řad značky ŠKODA, prodej vozů 
programu ŠKODA Plus, vč. výkupu starého vozu, 
prodej originálních náhradních dílů a  příslušenství 
ŠKODA a  komplexní služby autorizovaného servisu 
ŠKODA. Jedná se o předního autorizovaného partne-
ra ŠKODA.  

„Jsem hrdý, že za více jak 65 let jsme vybudovali mo-
derní výrobní a obchodní zázemí pro naše společnos-
ti, které jsou založeny na tradici, kvalitě a především 
precizně provedené práci a osobním přístupu k našim 

Historie Družstva Mechanika, které pod různými obchodními názvy funguje dodnes 
jako Mechanika Prostějov, výrobní družstvo, sahá až do roku 1953, kdy fúzí dvou firem 
zabývajících se zámečnictvím a autoopravárenstvím vzniklo Družstvo Mechanika.

zákazníkům. Tým profesionálů nabízí nejen kvalitní 
produkty značky ŠKODA a  služby autorizovaného 
servisu ŠKODA, ale především jsou naši zaměstnanci 
schopni zákazníkovi navrhnout řešení šitá na míru 
např. v  oblasti financování, výkupu starého vozu či 
poprodejním servisu,“ uvedl předseda představen-
stva Ing. Jindřich Zdráhal a pokračuje.

„Díky systému vzdělávání, sledování trendů a  zá-
zemí silné značky ŠKODA a  jejím programům jsme 
schopni pružně reagovat na změny trhu, jeho poptáv-
ky i chování a požadavků zákazníků. Dnes mohu říct, 
že i  přes celosvětovou pandemii COVID se náš tým 
úspěšně popral s  výzvou e-mobility, kdy aktuálně 

Naplno bez bariér s programem 
ŠKODA Handy

Užívejte si naplno benefity pro držitele průkazů ZTP 
a ZTP/P. U nás pořídíte vůz za zvýhodněnou cenu, můžete 
si ho nechat upravit, pomůžeme Vám s žádostí o státní 
příspěvek, se zajištěním výhodného financování 
i pojištění. Na předváděcí jízdu za Vámi dojedeme 
až k Vám domů.

www.skoda-handy.cz

ŠKODA
HANDY

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Untitled-984   1 20.4.2020   15:51:16
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www.automechanika.cz 

evidujeme vyšší poptávku po těchto vozech, než jsme 
schopni uspokojit, resp. dodat v zákazníky požadova-
ných termínech.“ 

Značka ŠKODA tento rok slaví, vozy ŠKODA jsou zde 
již 125 let! Společnost AUTOMECHANIKA chce slavit 
se všemi zákazníky, a tak se rozhodla být partnerem 
také držitelů průkazu ZTP a ZTP/P, kterým nyní na-
bízí výrazné slevy. Držitelům průkazu ZTP/P nabízí 
modely FABIA, KAROQ, KODIAQ a SUPERB se slevou 
až 18 % z  ceníkové ceny, držitelům průkazu ZTP se 
slevou až 13 %.

Modely SCALA a  OCTAVIA pak všem držitelům 
průkazů se slevou 15 % a  model KAMIQ se sle- 

vou 10 %.  Stačí si vybrat z  na-
bídky skladových vozů na  
www.automechanika.cz nebo za-
volat na tel. č. 582 344 889, přijít 
a objednat si vůz dle individuál-
ních požadavků. 

„Snažíme se o  své zákazníky 
pečovat, nabízet jim různé spe-
ciální akce či cenová zvýhodnění 
motivující ke koupi, jako jsou 
např. aktuální slevy pro drži-
tele průkazu ZTP a  ZTP/P. Nová 
koncepce práce s  firemními zá-
kazníky nám umožňuje oslovit 
i menší společnosti se zajímavou 
nabídkou, kdy došlo ke snížení 
hranice pro uzavření zvýhodně-
ných rámcových kupních smluv, 
a to na pouze nové 2 vozy za rok! 

Tato snížená hranice objemu nákupu nových vozů 
spolu se zkrácením vlastnictví vozu na 6 měsíců z 12 
vytváří široký prostor pro našeho nového kolegu-
-specialistu pro klíčové zákazníky, který se prací 
s těmito malými a středními společnostmi intenziv-
ně zabývá. Jsem přesvědčený v úspěch této nové kon-
cepce, neboť pouze zajímavá nabídka ušitá přímo na 
míru zákazníkovi může být úspěšná“, uvedl na závěr 
Ing. Jindřich Zdráhal.  

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Váš tým AUTOMECHANIKA - Parter Vaší mobility 

více než 65 let! 

Text a foto: Skupina MECHANIKA
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DRUTĚVA, výrobní družstvo, Praha

www.drutevapraha.cz

Nabízíme:
-  velký výběr kvalitních 100% bavlněných  

ručníků a osušek,
- šití letních zeštíhlujících sukní a šatů,
- opravy oděvů, pletáže, tašek, batohů,
- šití reklamních předmětů na zakázku.

KONTAKT:
Drutěva, v.d.
Dělnická 54, 170 00 Praha 7
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MYJÓMI: Umíme nachystat  
krásná překvapení

Kompletace a  kontrola kvality jsou naším nejvý-
znamnějším typem činnosti. Kdyby bylo pro někoho 
obtížné si pod pojmem kompletační práce něco před-
stavit, tak je to jen jiný název pro ruční činnost. Jde 
o  skládání rozličných výrobků, v  různé kombinaci, 
do originálních krabiček nebo jiných balení (před Ve-
likonocemi to byly například i krásné košíky). 

Zejména se vkládá spotřební zboží nebo různé 
kosmetické sety. Kompletace je vlastně taková do-
končovací práce u výrobků předtím, než se dostanou 
ke konečnému spotřebiteli. Tyto ruční práce často 
zahrnují lepení štítků s logem, českou etiketou nebo 
správným EAN kódem. Následně jde o umístění vý-
robků do krabiček nebo jiných dárkových krabic, kde 
může být například naaranžovaná i  barevná dřevi-
tá vlna. Závěrem hotový dárkový balíček nebo nově 
označený výrobek projde ještě kontrolou kvality. 

Jedná se o  jednoduchou manuální práci, která je 
vhodná pro osoby se smyslovým, mentálním i fyzic-
kým hendikepem, například i pro osoby upoutané na 
invalidní vozík. Nejvíce našich zaměstnanců pracuje 
právě v kompletačních dílnách v Brně na ulicích Špi-
tálka a Cejl, dále v Třebíči, v Miroslavi a ve Svitavách. 
I  když MYJÓMI původně začínalo jako automyčka, 
postupem času změnilo své hlavní zaměření právě na 
kompletace, controlling a další kooperační činnosti. 
Vzhledem k tomu, že se svými více než 400 zaměst-
nanci jsme velký podnik, naše pracovní kapacita je 
schopna zvládnout malé nebo jednorázové i  velké 
a pravidelné zakázky. 

JAK MOHOU JEDNOTLIVÉ BALÍČKY 
VYPADAT? 

To záleží jenom na vás. Může se jednat o  jakékoli 
produkty, které nám dodáte ze své výroby, ale také 
se můžeme domluvit na zajištění obsahu balíčků, 
nebo jeho části. Zvládneme dodat například originál-
ní ponožky s  vaším logem nebo jiným objednaným 
vzorem, které navrhneme a vytvoříme v naší pletací 
dílně. Dále zvládneme zařídit praženou kávu pod vaší 
značkou, případně kromě ponožek na přání můžeme 
ozdobně zabalit i  Betelný šátek s  logem (nově zvlá-
dáme i  potisky). Jako obalový materiál máte na vý-
běr mezi krabičkami, kazetami a  ozdobnými sáčky, 
ale k dispozici jsou rovněž dárkové koše s barvenou 

dřevitou vlnou, rovněž z naší produkce. Takže jestli 
stále vybíráte, jak potěšit své zaměstnance, můžeme 
se o tom společně poradit.

Protože zaměstnáváme více než 90 procent osob 
se zdravotním znevýhodněním, můžete naše služby 
čerpat také formou náhradního plnění. Podrob-
nosti případné spolupráce dojednávejte na e-mailu  
obchod@myjomi.cz.

Text: Bc. Petra Blachová
Foto: archiv družstva MYJÓMI

www.myjomi.cz 
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Hurá do školy s Herkulesem! 

HERKULES Tyčinka Trojúhelník
Kromě klasických tyčinek HERKULES přišla Dru-

chema s  inovací – vyrobila velmi praktické tyčinky 
v  unikátním trojhranném tvaru. Tyto tyčinky jsou 
velmi praktické při samotném lepení, neboť zasáhnou 
i ta nejmenší místa, na které se jinak lepidlo obtížně 
nachází. Spojila se zde přednost lepidla v  tekutém 
stavu s  úzkým aplikátorem a  současně praktické-
ho tuhého lepidla v tyčince – i malé děti tak svedou 
bravurně tvořit a lepit svá díla i na nejmenších slepo-
vaných místech – lepidlo se dobře nanáší a současně 
díky provedení „tyčinky“ nekape. Druchema vyro-
bila tyto úžasné lepicí tyčinky hned ve čtyřech ba-
revných provedeních obalu – v balení 12 gramů, obal  

Škola je tu a děti opět zamířily do školních lavic. Každoročně rodiče se svými dětmi 
vyrážejí nakupovat do obchodů, aby dětem nakoupili všechny potřebné školní pomůc-
ky. Co se rozhodně každému školákovi hodí, je lepidlo. Pojďme si o něm povědět trochu 
více… Kromě toho, aby lepidlo lepilo, patří mezi požadavky také to, aby se jednoduše po-
užívalo. Jedničkou na trhu je český výrobce Druchema s vlastním značkou HERKULES,  
se kterým lepí dospělí i děti již několik desítek let a zejména poslední roky firma vyrá-
bí velmi praktické balení v podobně lepicích tyčinek. Připomínáme, že lepidla značky 
HERKULES slouží k lepení papíru, tkanin, korku a dalších savých materiálů a vykazují 
obecně velice značné lepící vlastnosti. Lepidla HERKULES mají opravdu samé klady 
– pouze jedno nedovedou – přilepit naše ratolesti k učení… I když v případě několika 
balení lepidel by se to možná mohlo alespoň částečně povést.

v  barvě žluté, oranžové, žluto-zelené a  zelené. Větší 
balení lepicí tyčinky 25 gramů lze pak zakoupit v kla-
sickém červenožlutém obalu. Tato lepidla kromě dětí 
a kutilů všeho druhu ocení jistě každý také při hobby 
činnostech a stejně tak se tyčinka stává opravdovým 
pomocníkem pro domácnost, kdy v  podstatě i  neši-
ka zvládne slepit to, co by jinak zvládl velmi obtížně 
nebo dokonce vůbec. Nevěříte? Zkuste si tuto tyčinku 
zakoupit a budete přímo nadšeni.

HERKULES Tyčinka Mizím
Mezi další speciální lepicí tyčinky patří Mizím – 

lepidlo má netradiční fialovou barvu, která je po 
nanesení lepidla dobře vidět, takže vzniká současně 

kontrola nad slepovanými 
plochami, kde přesně lepidlo 
je a kde není. Kdo by se bál, že 
barva bude slepovanými mate-
riály prosvítat, obava není na 
místě – barvící složky přidané 
v lepidle totiž za krátký čas vy-
sublimují a zbyde pouze lepidlo 
držící pevně slepované plochy. 
Lepidla jsou vhodná i pro hod-
ně malé děti, kdy jim usnadní 
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dobře vidět, kde je lepidlo nanešeno. Lepidlo využijí 
i  lidé, kteří již ne zcela dobře vidí, a  barevná stopa 
při aplikaci lepidla jim značně zpříjemní manipulaci 
s lepidlem.

HERKULES Tyčinky  
Holky & Kluci

Druchema také před časem za-
čala vyrábět báječné lepicí tyčin-
ky pro holčičky a kluky v růžovém 
a  modrém provedení. Pro děti 
se stávají tyto designově laděné 
obaly opravdovou zábavou a sou-
časně motivací pro tvoření všeho 
druhu. Věříme, že se tato lepidla 
budou líbit i těm vašim holčičkám 
a  klukům a  co je důležité, vzhle-
dem k  velikosti, stejně jako je to 
u tyčinky Mizím, se tyto výrobky 
vejdou dětem do školních brašen 
i  do penálu. Provedení ve formě 
tyčinky pak zajistí, že jim lepidlo 
nevyteče do ostatních školních 
pomůcek.

HERKULES Tyčinky 
HERKULES lepidla

Známe je již delší dobu ve 
žlutočerveném provedení 
a lze je zakoupit v několika 
velikostních variantách. 
Jsou prostě klasikou, která 
nezklame. Pro kutily se zase 
více hodí lepidla s aplikáto-
rem nebo větší obsah balení 
pro použití na materiály, 
kde je potřeba nanést le-
pidlo štětcem. Kompletní 
nabídku této řady lepidel 
a tyčinek lze nalézt v e-sho-
pu družstva Druchema.

LEPENÍ, ALE I ZÁBAVA
Nesmíme zapomenout ani na u  dětí tolik oblíbe-

ný sliz. Právě děti před časem vynalezly, jak si ho 
samy jednoduše vyrobit. Lepidlo se dá využít nejen 
do školy, ale i  k  zábavě,. V  současné době snad ne- 
existuje dítě, které by tuto tvůrčí zábavu neznalo. Na 
kanálu YouTube lze najít velké množství návodů, jak 
si sliz doma z lepidla HERKULES vyrobit. Náš tip: za 
pomoci Herkulesu, coby hlavní složky, obsahujícího 
polymery, které za normálních okolností lepí, se vy-
robí třaslavá hmota - do lepidla se dá srážedlo, tedy 
alkalická zásaditá hmota, kterou může být třeba jedlá 
soda nebo gel na holení. Tedy konkrétně - do misky se 

nalije HERKULES a do něj se přidá za stálého míchá-
ní srážedlo. Děti rády experimentují třeba s  pracím 
gelem a pokud tatínkovi doma v koupelně podezřele 
mizí holicí pěna, pak vězte, že máte doma malého che-
mika vyrábějícího sliz (více o slizu jsme již dříve psali 
ve VD č. 6/2019). Zvláštní je, že tento druh chemie děti 
baví daleko více, než sezení nad stránkami učebnice 
o chemických sloučeninách – ale proč ne. Děti sliz ve 
videích barví také nejrůznějšími barvičkami a  my 
vám dáme docela fajn tip – obarvit se dá také gelový-
mi barvami OVO na vajíčka, které vyrábí právě Dru-
chema. Děti si do slizu přidávají také různé třpytky 
a další ingredience a často přísedící rodič nebo spíše 
maminka v duchu šílí, že tu svou kuchyňskou misku 
bude asi moci rovnou vyhodit. Kupodivu ne – lepidlo 
se za pomoci srážedel dostane do konzistence, že sliz 
se vyndá z misky a ta se dá běžně umýt. Pokud tedy 
nevíte, co koupit svému dítěti, a dítě „jede ve slizu“, 
zakupte mu větší balení tekutého lepidla HERKU-
LES, bude nadšeno. Zbývá otázka – co s vyrobeným 
slizem? Tak odpověď na ni vám dají určitě samy vaše 
děti – no přece se natahuje, trhá a  spojuje, nosí se 
všude s sebou, ano, i do školy, ukazuje se kamarádům 
a  spolužákům a  může se i  vzájemně měnit… A  také 

společně vyrábět. Sliz je totiž cool, sliz je něco, jako 
dříve byly pro děti céčka nebo práskací kuličky. Sliz je 
fenoném a kdo nemá sliz, je out. „Jedná se o chemické 
prostředky, obsahující alkalickou sůl, které jsou však 
i při malém množství zdravotně závadné. Doporuču-
jeme proto rodičům dětí aktivně sledovat, s  jakými 
chemikáliemi jejich děti pracují,“ upozorňuje a  radí 
manažer marketingu Druchemy Daniel Hartl s  tím, 
že každopádně je velmi zajímavé, co děti vymyslely, 
a jak rychle se návody sítěmi šíří.

Více informací o  produktech značky Druchema 
naleznete v e-shopu na stránkách výrobce www.dru-
chema.cz. 

Text: Jana Henychová
Foto: archiv družstva Druchema
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Říkáte si, že Makarská je příliš známé a přelidněné 
chorvatské letovisko, že je tam moc lidí na plážích, 
že je to prostě „turistický průmysl“? Vždyť tam už se 
jezdilo ještě za totality, kdy těch pár šťastných, kte-
ří dostali devizový příslib a povolení vycestovat, se 
vydalo na dovolenou do tehdejší Jugoslávie. Možná 
jste se tam jako děti podívali a ještě vám zůstalo pár 
vzpomínek na skromné nocování ve stanu na sou-
kromé zahradě nebo v kempu. A určitě se vám vybaví 
i  parádní zážitky, vždyť to bylo u  moře a  s  vašimi 
blízkými, kdo by nostalgicky nezavzpomínal? To se 
ještě cestovalo přes Plitvice – mnohdy se zastávkou 
u jezer, která jsme znali z filmů o Vinnetuovi a z po-
bytu i dlouhé cesty se stalo úžasné dobrodružství.

Jistě, dnes je město Makarská samo o sobě rušným 
dopravním a  turistickým centrem stejnojmenné 
riviéry, která se v délce 60 km rozkládá od Brely po 
Gradac podél Jadranské magistrály. Její nejstarší část 
sahá k mořským břehům, nověji se rozrůstá do dálky, 
až k působivým svahům pohoří Biokovo. 

Ale kdo propadl kouzlu azurového křišťálově čisté-
ho moře a jeho zálivů a zákoutí s rušnými, nebo i té-
měř soukromými plážemi, s  apartmánovými domy 
či hotýlky umístěnými skoro u  mořského břehu, 
ten se sem stejně bude rád vracet. Vždyť si můžete 
vybrat podle toho, čemu dáváte přednost. Můžete se 
ocitnout v hlavním středu dění, přímo v městě Ma-
karská s jeho hlavní městskou pláží a zároveň se mů-
žete kochat starobylou krásou jeho historické části se 
schodištěm vedoucím ke kostelu sv. Marka, blízkou 
tržnicí, cukrárnou s  obrovskou nabídkou skvělých 

zmrzlin a vyhlášených zákusků nebo zajít do Mala-
kologického muzea, které je umístěno ve starobylém 
františkánském klášteře z  15. století a  pyšní se nej-
větší sbírkou mušlí na světě. Ano, je tady rušno, ale 

Makarská riviéra – oblíbené letovisko nejenom českých turistů
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Makarská riviéra – oblíbené letovisko nejenom českých turistů
pokud zatoužíte po klidnější dovolené, není nic leh-
čího než si vyhlédnout některé z menších, ale stejně 
krásných a  zajímavých středisek severněji nebo již-
něji od tohoto rušného centra oblasti jižní Dalmácie.

Většinou zde najdete místa s  plážemi lemovanými 
řadami starodávných borovic poskytujících příjem-
ný stín v rozpálených letních dnech, jako jsou zátoky 
ve střediscích Zaostrog nebo Drvenik – Gornja vala, 
Tučepi nebo malebné zátoky s romantickými skalis-
ky známého letoviska Brela. Možné je také ubytování 
v několika místních kempech umístěných v borovi-
cových nebo piniových hájích, chránících před slu-
nečním žárem jadranského léta. Na okolních svazích 
uvidíte políčka lemovaná kamennými zídkami, kde 
roste vinná réva, olivovníky nebo ovocné stromy.

Jsou tu i pláže a promenády, kterým poskytují stín 
pro nás exotické palmy, jako je tomu v  nejjižnějším 
turistickém středisku Gradac nebo v  zátoce Donja 
Vala v Drveniku s trajektem, který zajišťuje přepravu 
na ostrov Hvar. 

U  většiny těchto turistických středisek najdete 
i jejich starobylé původní osady, které byly z bezpeč-
nostních důvodů situovány v horách nebo aspoň na 
vyvýšených místech, aby se obyvatelé mohli včas 
schovat před obávanými piráty nebo jinými nepřáte-
li. Stačí vyjet nebo vyjít na krátký výlet ke kostelíku 
s hřbitovem a několika polorozpadlými kamennými 
domy a  ocitnete se v  jiném světě. V  klidu si můžete 
vychutnat nádherné výhledy na mořskou hladinu 
s  připlouvající lodí a  shluky domů soustředěných 
v jednotlivých letoviscích. Zvláště působivý je takový 
pohled při zapadajícím slunci. Ten si konečně můžete 
užívat i  při podvečerních procházkách po chodní-

cích, které propojují řadu letovisek a místy se přímo 
dotýkají mořského břehu, takže vás může osvěžit 
i  zpěněná slaná tříšť, když se mořské vlny rozbíjejí 
o  pobřežní skaliska. Neskutečně průzračné moře je 
pro tato místa typické.

Určitě neodoláte pestré nabídce lodních výletů 
k osadám situovaným na protějším poloostrově Pelje-
šac nebo na nedalekých ostrovech Hvar a Brač. Vždyť 
zážitky, které nám suchozemcům taková plavba na 
menší lodi nabízí, jsou nezapomenutelné. A  taková 
čerstvá grilovaná makrela se zeleninovým salátem 
zapíjená bevandou - červeným chorvatským vínem 
smíchaným s vodou, chutná na palubě prostě báječně.

A  až si budete promítat tyto své vzpomínky doma 
u  kávičky nebo prohlížet fotky se svými známými, 
určitě si povzdechnete spolu s panem Smoljakem: „Ty 
rána, viď. …Ty taky, ale ty večery…“ 

Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková

Jedno je jisté – kdo letos nevyrazil do Chorvatska včas, 
v  době publikování článku je situace kolem cestování 
do této země v souvislosti s pandemií covid-19 více než 
nejistá. Doporučujeme proto sledovat aktuální zpravo-
dajství ohledně podmínek odjezdu i  příjezdu a  zvážit 
také při cestě autem, jakými zeměmi budete projíždět. 
A  pokud vám letošní dovolená u  moře z  jakýchkoliv 
důvodů nevyšla, přejeme všem, aby se vydařila aspoň 
v roce příštím.
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Lepení pro 
nápady, radost
a zábavu

Univerzální tekuté 
disperzní lepidlo 500g.

HERKULES Tekuté lepidlo

Lepicí tyčinka 
s mizející 
barvou promění 
lepení v zábavu.

HERKULES Mizím

Univerzální 
tyčinky 8 g, 15 g, 
40 g pro děti,  
do škol a pro 
ruční práce.

HERKULES Tyčinky

Lepicí tyčinky ve tvaru trojúhelníku 
nanáší tlusté čáry i tenké linky.

HERKULES Trojúhelník

Univerzální 
tekuté disperzní 
lepidlo pro 
domácnost, školy, 
kancelář a domácí 
dílnu.

HERKULES 

Tekuté lepidlo

Nastříhejte barevný papír na 
pokrytí 5 roliček. Vystřih-
něte oči, tykadla a pusu.

Roličky slepte k sobě do 
jedné řady.

Obdélník papíru potřete 
na kratší straně lepidlem 
a oblepte jím roličky.

Přilepte oči, tykadla, pusu  
a stojánek je hotový.

Stojánek na tužky z toaletního papíru ve tvaru housenky
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