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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolte mi, abych se v  tomto úvodníku zaměřila 
více na aktuální situaci u  výrobních družstev za-
městnávajících osoby se zdravotním postižením.

Jak již zmiňoval pan předseda v  minulém čísle, tak 
družstva zaměstnávající zdravotně postižené mají se 
zvládnutím aktuálních problémů větší potíže než běžní 
zaměstnavatelé. Zakázek na kompletační práce v rámci 
kooperací, kterými se zabývá velká část VDI, značně 
ubylo, a  to nejen v oblasti automobilového průmyslu. 
Kromě toho, že došlo k  celkovému poklesu objemu 
výroby a s tím souvisejících navazujících činností, tak 
navíc odběratelé, kteří zakázky mají, nahradili dlou-
hodobou spolupráci s  družstvy v  rámci kooperací, 
spoluprací s agenturami práce a začali ve větší míře za-
městnávat ve svých prostorách zahraniční pracovníky.

Tento problém úzce souvisí především s neustálým 
navyšováním minimálních mezd bez současného 
zvyšování produktivity jednotlivých zaměstnanců. 
Minimální mzda se během období ani ne 10 let zvý-
šila pro zdravotně postižené zaměstnance pobírající 
invalidní důchod v 1. a 2. stupni o téměř 150 procent 
a  pro zaměstnance ve 3. stupni dokonce o  více než 
260 procent. Přitom výkon těchto zaměstnanců roste 
maximálně v řádech pár desítek procent. V současné 
době navíc řeší ministerstvo práce a sociálních věcí 
návrh, že by minimální mzda měla kopírovat růst 
průměrné mzdy a to ve výši 50 procent, což by nyní 
znamenalo částku přesahující 17 000 Kč. Takovýto ná-
růst od roku 2012, kdy minimální mzda činila u těžce 
zdravotně postižených 4  000 Kč, by jich v  podstatě 
většinu vyřadil nadobro z trhu práce. 

Na konci loňského roku sice došlo k  částečnému 
navýšení příspěvku na zaměstnávání zdravotně 
postižených, ale nárůst příspěvků není ani zdaleka 
schopen pokrýt neustálý růst nejen osobních nákla-
dů na jejich zaměstnávání. Při této novele Zákona 
o zaměstnanosti bylo zároveň schváleno, že o navyšo-
vání příspěvků bude rozhodovat přímo vláda tak, aby 
mohl růst příspěvků lépe korespondovat s  růstem 
minimálních mezd. I přesto, že v letošním roce byla 
minimální mzda opět navýšena, doteď ke slíbenému 
zvýšení příspěvků vládou nedošlo. 

Ke všem těmto peripetiím se přidává fakt, že jen 
malá část VDI mohla uplatňovat dotace v rámci pro-

gramů COVID vyhlášených ministerstvem práce 
a sociálních věcí z důvodu nemožnosti souběhu dota-
cí s příspěvkem na zaměstnávání zdravotně postiže-
ných v rámci jednoho měsíce.     

Již od roku 2014 jednáme v rámci pracovní skupiny 
na ministerstvu práce a  sociálních věcí o  možnosti 
diferenciace, která by reflektovala jednotlivé potře-
by zaměstnavatelů zdravotně postižených od sociál-
ně zaměřených po technologicky vyspělé. Vzhledem 
k tomu, že se neustále rozšiřuje portfolio z hlediska 
nejen předmětu činností, ale také kvalifikačních, 
technologických i  pracovních nároků na zaměstna-
né OZP, nelze zaměstnavatele objektivně a efektivně 
podporovat jednotnou strukturou příspěvku. Bohu-
žel doteď nedošlo ke shodě, jak by diferenciace mohla 
vypadat.

Když se nyní ohlédnu na článek výše, tak v  něm 
bohužel nemohu najít nic pozitivního. Proto chci po-
přát všem kromě pevného zdraví také pevné nervy 
a v nadcházejících nejistých měsících samé pozitivní 
zprávy. Doufám, že se již brzy situace zlepší a  až se 
všichni po pandemii sejdeme, tak se za tímto obdobím 
ohlédneme jen jako za nepříjemnou vzpomínkou. 

Ing. Vilma Baudišová
předsedkyně AZZP ČR
předsedkyně KARKO, výrobní družstvo Děčín
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Výrobní družstva vystavovala na 
srpnových veletrzích STYL a KABO

Prvními veletrhy, které se po půlroční přestávce zaviněné koronavirem konaly na výstavišti 
v Brně, se staly 22. – 24. 8. veletrhy módy STYL a KABO. Uskutečnily se v menším rozsahu a za 
dodržení požadovaných hygienických podmínek. Menší byl jak počet vystavovatelů, tak i počet 
návštěvníků.

Veletrhů se zúčastnilo i  několik 
výrobních družstev. Ve společné 
expozici pod záštitou SČMVD měla 
na veletrhu STYL svůj stánek MO-
DĚVA Konice a dále také MODELA 
Pardubice, ve společném stánku 
představila svou produkci Mo-
ravská ústředna Brno a STYL Stu-
dená. DUP Pelhřimov vystavoval 
v rámci veletrhu obuvi a koženého 
zboží  KABO.

MODĚVA Konice na veletrhu 
nabízela kolekci dámských a pán-
ských plášťů a pelerín pro sezónu 
podzim/zima 2020/2021. V nabídce 
byly jak klasické, tak i  sportovní 
a  trendy modely v  mnoha barev-
ných odstínech, délkách a  prove-
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deních. Kolekce prezentovaná již 
na únorovém veletrhu STYL byla 
obohacena o  několik nových mo-
delů. Jedním z nich je šedé dámské 
paleto A  střihu z  flaušového ma-
teriálu s dezénem mašlí doplněné 
odnímatelnou vsadkou na zip, 
která přechází do kapuce. Tento 
produkt je určen pro aktivní ženy, 
při odejmutí vsadky je vhodný 
i pro společenské příležitosti. Ko-
lekce byla dále rozšířena o dámský 
podzimní kabátek s  dezénem vln, 
který se zapíná efektním zipem. 
Kabátek je hladkého střihu s pod-
šívkou. Tento model je nabízen 
ve dvojím barevném provedení – 

v šedé barvě a též v černo-vínové 
kombinaci.

Moděva se na veletrhu se svými 
modely zúčastnila módních pře-
hlídek na centrálním přehlídko-
vém mole.

Družstvo v  době jarních měsíců 
přeorientovalo svou produkci na 
šití roušek. Nejdříve zahájilo vý-
robu jednorázových roušek, které 
dodávalo firmám i  jednotlivcům 
po celé ČR, poté přešlo na výrobu 
100% bavlněných dvouvrstvých 
roušek s  vyměnitelnými filtry 
z nanovlákna nebo materiálu per-
lan. Těmito rouškami zásobovalo 
i  své zahraniční zákazníky v  Ně-
mecku, Rakousku a Belgii. S návra-
tem dětí do škol zahájili v Moděvě 
výrobu dětských bavlněných rou-
šek s výšivkou. Tím, že se družstvo 
dokázalo v krátké době adaptovat 
na novou situaci a  přizpůsobilo 
svou výrobu okamžité poptávce, 
zachovalo zaměstnanost. Poptáv-
ka po rouškách v  současné době 
trvá, vracejí se zákazníci z jarního 
období, probíhají výběrová řízení 
na dodávky během podzimního 
a zimního období.

MODELA Pardubice připravila 
pro sezónu podzim/zima 2020/2021 
kolekci dámských modelů vhod-
ných pro denní nošení i  pro 
společenské příležitosti. Oproti 
stejnému období předešlých let 
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se na základě zkušeností z  obdo-
bí pandemie změnily požadavky 
zákazníků. Společenské oděvy 
nebyly objednávány v takové míře 
jako v  minulosti, protože panují 
obavy, že pořádání společenských 
akcí bude omezeno a  neproběh-
nou v takovém rozsahu. Zákaznice 
objednávaly spíše šaty z teplejších 
materiálů na denní nošení. Ko-
lekce Modely se zákaznicím líbila, 
v úvahu však musely brát skladové 
zásoby na prodejnách, které v nich 
zůstaly kvůli zavřeným obcho-
dům v jarních měsících. Z důvodu 
nejisté situace byla velikost objed-
návek menší.
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V  kolekci družstva se líbily mo-
dely v  barvě petrolejové a  také 
černé. Černé šaty by neměly chy-
bět v  šatníku žádné ženy, hodí se 
pro nejrůznější příležitosti a  jsou 
stálicí. Kromě šatů se prodávaly 
i sukně, roláky a tuniky.

Jak nám sdělila předsedkyně 
družstva Ing. Pavla Polednová, 
po otevření podnikové prodejny, 
která je umístěna v sídle družstva 

v  Chrudimi, se v  květnu prodeje 
dostaly na úroveň minulých let. 
Prodavačka si vybudovala stálou 
klientelu, získala si důvěru zá-
kaznic a ty se k ní vracejí i v době, 
která prodeji oděvů příliš nepřeje. 

Moravská ústředna Brno se na 
veletrhu STYL prezentovala svým 
sortimentem konfekce, který 
zahrnuje dětská bavlněná trič-
ka s  licenčním motivem Krtečka 
a  funkční prádlo z  materiálu na-
nosilver. Připravila rovněž ukázku 
vyráběných textilních bytových 
doplňků - polštářků a tašek s mo-

tivy známými z televizních večer-
níčků.

STYL Studená se představil jako 
výrobce knoflíků, spon a  galan-
terních doplňků určených pro 
výrobce oděvů i  pro obchodníky 
s  galanterním zbožím. Nabídka 
knoflíků z  produkce družstva je 
široká, co se týče barev, vzorů, ve-
likostí, použitých materiálů i růz-
ného provedení.

DUP Pelhřimov na veletrhu 
představil produkci závodu ko-
žené galanterie a  kovovýrobního 
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závodu. Jednalo se především 
o  manikúrní a  pedikúrní sou-
pravy, dále o  jednotlivé nástroje 
pro manikúru a  pedikúru, taktéž 
o kufry a ostatní výrobky kožené 
a textilní galanterie.

Manikúry jako prostředek osob-
ní hygieny je vhodné přizpůsobit 

Jednotlivé výrobky z produkce výrobních družstev si budete moci zakoupit při tradiční prodejní akci na 
SČMVD v Praze, která je naplánovaná na středu 11. listopadu. Tímto jste všichni zváni. Přijďte podpořit 
české výrobce a zakoupit kvalitní výrobky!

www.bvv.cz/styl-kabo 

individuálním potřebám každého 
uživatele a předcházet sdílení ma-
nikúrních nástrojů. Soupravy je 
možné volit podle počtu a  druhů 
nástrojů, vybírat lze i  velikost, 
materiál, barvu a  povrchovou 
úpravu pouzdra. Kromě nůžek, 
kleští, štipek či pilníků jsou v na-
bídce i  další, méně obvyklé ná-
stroje. Za zmínku stojí například 
nůžková pinzeta, kterou ocení 
především ti, kteří nosí dioptrické 
brýle. Usnadňuje totiž vytrhávání 
chloupků na obočí bez nutnosti 

sundání brýlí. Dalším užitečným 
produktem je obloukový skleně-
ný pilník se zakřivenou brousící 
hranou, která umožňuje ideální 
dobroušení čela nehtu. 

Zajímá vás, kde si výrobky 
družstva můžete zakoupit? Jak 
nás informoval vedoucí obchodu 
a  marketingu Ing. Roman Holou-
bek, seznam prodejních míst je 
uveden na webových stránkách 
družstva www.dup.cz, další mož-
ností je navštívit e-shop družstva 
a  vybrat si bez nutnosti navštívit 
prodejnu, jednotlivé produkty 
jsou k dostání taktéž v celé síti DM 
drogerie.

Na stánku byl vystaven i  golfo-
vý vozík, neboť družstvo šije jeho 
kožedělné součásti. Jde o poměrně 
komplikovanou práci, na dílech 
je vyšito i  jméno majitele vozíku, 
součástí je také šitá pláštěnka 
chránící vozík při nepřízni poča-
sí. Je to příklad zakázkové práce 
podle zadání zákazníka, kterou je 
družstvo schopno nabídnout.

Text a foto:  
Ing. Lenka Bartoničková
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Módní přehlídka MODĚVA oděvní družstvo Konice

Foto: archiv BVV
www.modeva.cz
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V našem rozhovoru v roce 2015 jste podstatu automa-
tizace charakterizoval jako nahrazovaní stereotypní 
lidské práce roboty. Vidíte v tomto směru za uplynu-
lých pět let nějaký významný posun? Začala se auto-
matizace prosazovat i v náročnějších činnostech nebo 
je stále spojena spíše s jednoduchou manuální prací?

Především se jedná o  firmy s  vysokým podílem 
lidské práce, hlavně manipulační a stereotypní prá-
ce, jako je například pilování nebo vrtání. Je jedno, 

Ing. Josef Klíma
předseda

ELAP výrobní družstvo, 
Světlá Hora

zda jde o  potravinářský průmysl nebo kovovýro-
bu, základem je zmíněná lidská práce. Jak narůstá 
problém s  lidmi v  celé šíři průmyslu, tak se to dále 
rozšiřuje,  generuje se potřeba činnosti automati-
zovat, to ale není jenom s  robotem. Máme spoustu 
aplikací, kde není robot a přesto se jedná o automa-
tizaci. Velice běžnou věcí je pracovní souhra člověka 
se strojem, při které souběžně část úkonů dělá stroj 
a část člověk. Není to plná automatizace, kde člověk 
prakticky není, ale je to poloautomatizace, kde stroj 
manipulátor, robot nebo jednoúčelový stroj přebírá 
část úkolu člověka, který je stereotypní, jednoduchý. 
Člověk dělá jenom to, co je velice komplikované a lze 
obtížně automatizovat.

Zapojují se do automatizace už i menší výrobci, nebo 
je vzhledem k  nákladnosti stále záležitostí hlavně 
velkých a kapitálově silných firem?

Automatizují i  malé firmy, a  to z  toho důvodu, aby 
nebyly závislé na lidech, protože je v současnosti vel-
ký problém zabezpečit manuální pracovníky. V tomto 
směru pozoruji zajímavou tendenci. Firmám se vyplatí 
nasadit čtyři roboty, kteří půl roku nic nedělají, než 
mít pět nebo deset lidí, pro které nemají stálou práci.

ROZHOVOR
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Je nezbytné, aby měla firma jasnou a konkrétní před-
stavu, které činnosti chce automatizovat, nebo vaše 
služby zahrnují i návrhy pracovišť a vytipování čin-
ností, pro které je robotizace vhodná?

Převažuje to druhé. Firmy nás osloví a ptají se, kde 
by se v jejich výrobním procesu dalo automatizovat. 
Chtěli by automatizovat, ale neví, jaké kroky nebo 
postupy musí udělat nebo požadovat.

Jak konkrétně probíhá projekt od myšlenky k reali-
zaci a lze obecně říct, jak dlouho trvá?

Na počátku se většinou vybere činnost, úkon nebo 
operace, které se budou moci automatizovat nebo po-
loautomatizovat. Zpracuje se projekt, tedy současný 
stav, návrh technického řešení a fáze zajištění. O tom 
se zákazníkem dále diskutujeme, až se to vypiluje. 
V  projektu už je většinou uvedený časový plán, na-
příklad kdy bude schválení 3D modelu, prototyp, kdy 
se co bude instalovat. V  projektu trvá nejdelší dobu, 
než se firma rozhodne. Například v mezinárodní fir-
mě, kde jsme realizovali automatizované pracoviště, 
trvalo rozhodování 2,5 roku, vlastní realizace sedm 
měsíců. Celou tu dobu přemýšleli, jestli to chtějí, nebo 
ne. Problémem je, že manažeři firem, kteří o tom roz-
hodují, často nikdy v provozu nebyli, nestáli u  linky, 
a tak o tom nic neví. Proto to někdy trvá tak dlouho.

Po jaké době funguje nové pracoviště na plný výkon?

V běžné situaci můžeme říct, že linka jede na plný 
výkon do dvou měsíců. První měsíc se odchytáva-
jí chyby, druhý už to lidé umí obsluhovat. Jsou ale 
také pracoviště, která na plný výkon nepoběží nikdy, 
protože se ukáže, že to není možné. Většinou jsou 
důvodem technicky nebo logisticky zkreslené nebo 
nepravdivé zadávací podklady.

Mohl byste zmíněné důvody více rozvést?

Na začátku projektu je zadání, kolik má pracoviště 
vyrobit dílů, v  jakém poběží taktu, co bude zpraco-
vávat. Může se stát, že vybudujeme pracoviště a  až 
následně se zjistí, že má takový výstup, který nejsou 
schopna následná pracoviště zvládnout. Management 
firmy totiž nevěděl, že zaměstnanci před automatizací 
nepracovali celou pracovní dobu, ale třeba jenom pět 
hodin. Stroj tyto výpadky nemá. Odlišným problé-
mem je kvalita vstupních dílů, protože stroj na rozdíl 
od člověka potřebuje, aby díly odpovídaly dokumenta-
ci, jinak je při montáži vyřadí a linka stojí. Pokud není 
management schopen zajistit vstupní díly v  potřeb-
ných parametrech, linka nedosáhne plného výkonu.

Ačkoliv se automatizace významně rozšiřuje, robo-
tizace je stále velice drahá. Lze říct, po jaké době se 
firmě vrátí s ní spojené náklady?

Je pravda, že toto přetrvává. Otázkou ovšem je, co 
dáte do ekonomiky návratnosti. Když to bude pou-
ze na úrovni ušetření mzdových nákladů, tak jsou 
skutečně věci, které se nikdy nevrátí. Pokud ale zo-
hledníte, že je nedostatek lidí na trhu práce a tedy, že 
pokud nemáte zaměstnance, nemá tu práci kdo dělat, 
tak najednou zjistíte, že ta návratnost tam je. A když 
k tomu ještě připočtete snížení zmetkovitosti a sku-
tečnost, že vám automatizované pracoviště zajistí 
pravidelný výstup, zjistíte, že návratnost je krátká. 

Jak významně může automatizací výroby zmetkovi-
tost klesnout?

To je různé, ale někdy je to opravdu dramatické. Na-
příklad při ručním nástřiku forem na výrobu nádobí 
je zmetkovitost okolo 60 procent. Robotem to lze stáh-
nout třeba na 5 procent. Pokud bychom zabezpečili, 
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Pokud realizujete automatizované pracoviště, jste 
schopni také zaučit a připravit jeho obsluhu?

Máme vlastní školicí středisko s  robotem a  jsme 
schopní obsluhu připravit. Běžnou součástí našich 
nabídek je klauzule, že vyškolíme třeba tři nebo pět 
lidí dotyčného objednavatele. Naučíme je ty nejzá-
kladnější úkony, např. co dělat, když se robot zasta-
ví nebo jak ho zapnout. Programovat je neučíme, to 
umět nepotřebují.

Vidíte současnou koronavirovou pandemii jako 
komplikaci nebo spíše jako příležitost pro další roz-
voj automatizace?

Pro všechny z nás je to příležitost, protože najednou 
vidíme svět z jiných úhlů. Buď si to management a ma-
jitelé firem uvědomí, nebo ne. Čím větší je závislost 
firem na lidech, tím jsou do budoucna zranitelnější. Au-
tomatizace je běh na dlouhou trať, ale určitě se vyplatí.

Rozhovor připravil Mgr. Rodan Svoboda.
Foto: archiv družstva ELAP

ELAP Světlá Hora vznikl v roce 1990 a jeho název je zkratkou slov elektronické aplikace. Jednou z prvních 
zakázek, kterou družstvo realizovalo, byl vývoj nového řídicího systému pro lis na vstřikování plastů. V roce 
1995 navázal ELAP užší spolupráci s firmou TOS Rakovník na vývoji a výrobě řídicích systémů lisů na vstři-
kování plastů a od roku 1997 i na výrobě lisů pro lisování Al slitin pod tlakem, keramiky, gumy atd. Družstvo 
realizovalo řadu jednoúčelových zařízení a výrobních linek v různých oblastech průmyslu. ELAP za dobu své 
existence obdržel řadu ocenění v soutěži Inovace VD, pořádané SČMVD, a byl také oceněn v prestižní podni-
katelské soutěži Českých 100 nejlepších. Od české slévárenské společnosti rovněž dostal ocenění 1. a 2. stupně 
v aktivní odborné práci v Komisi pro lití pod tlakem.

aby byl vstupní tok, v tomto konkrétním případě ka-
paliny separátoru, stabilní, tak by zmetkovitost neby-
la žádná. Ale to zajistit nelze. Obdobně je to například 
u apretace, kde na dílu může být nálitek, který robot 
na rozdíl od člověka nepozná a neodstraní. Automati-
zované pracoviště pracuje pořád stejným způsobem, 
ale z výše uvedených příčin není nic stoprocentní. Dů-
ležité tedy je, aby vstupy byly pořád stejné a nevznika-
ly tam různé náhodné podmínky. Obecně lze ale říct, 
že automatizace může zásadně snížit počet reklamací.

Automatizovaná pracoviště jsou velice náročná na 
elektrickou energii, jak si poradí s  nečekaným vý-
padkem uprostřed výrobního procesu?

Výpadek elektrické energie je obrovský problém, 
protože provozovny nemají záložní zdroje. Když pra-
cuje člověk a zhasne mu světlo, tak se nic neděje. Pokud 
ale vypnete energii robotovi, tak se zastaví v  nějaké 
obecné pozici. Jestliže pracuje se šroubovákem, nic zá-
sadního se také nestane, ale pokud má v naběračce tře-
ba 20 kg žhavého hliníku, tak tavenina může prudkým 
zastavením letět vzduchem a nadělat následné škody. 
Na tyto situace musí být dobře vyškolena obsluha.

Zmiňujete kvalifikovanou obsluhu, lze přeškolit stá-
vající zaměstnance?

Ano, lze to. Většinou se ze stávajícího týmu vyberou 
pracovníci a ti se přeškolí. Vždy se najdou lidé, kteří 
to chtějí, protože v tom cítí příležitost. Nelze ovšem 
přeškolit všechny, protože ne každý toho je schopen. 
Tím dochází k  přirozené separaci. Nepřeškolitelné 
zaměstnance buď propustíte, nebo jim dáte takovou 
práci, která odpovídá jejich kvalifikaci a možnostem.



ru
b

ri
ka

 m
an

až
er

ů
 d

ru
žs

te
vILO: Globální trendy 

zaměstnanosti mládeže
Tým odboru politiky zaměstnanosti Mezinárodní 
organizace práce (ILO) připravil v roce 2020 vydá-
ní zprávy Globální trendy zaměstnanosti mládeže. 
Toto vydání se zaměřuje na dopad technologické-
ho pokroku na trhy práce co se týče zaměstnanosti 
mládeže. Analyzuje příležitosti i  rizika pro mlá-
dež, pokud jde o zanikání a vytváření pracovních 
míst, používání digitálních technologií ke zlepše-
ní programů trhu práce a sdílení zvýšení produk-
tivity. Stručně uvádíme závěry zprávy, celý obsah 
zprávy je volně ke stažení na webových stránkách 
Mezinárodní organizace práce.

Míra účasti mladých lidí ve věku 15–24 let v  pra-
covním procesu nadále klesá. V  letech 1999 až 2019 
se celkový počet pracujících mladých lidí snížil z 568 
milionů na 497 milionů, a to i přesto, že celosvětová 
populace mladých lidí vzrostla z  1 miliardy na 1,3 
miliardy. I  když tento trend odráží rostoucí počet 
studentů zapojených do středního a  terciárního 
vzdělávání, což v mnoha zemích vede k lepší kvalifi-
kaci, upozorňuje také na značný počet mladých lidí, 
kteří nejsou v  zaměstnání, zapojeni do vzdělávání 
nebo do odborné přípravy (NEET)* , přičemž velkou 
část z nich tvoří mladé ženy.

Ačkoli se celosvětová míra nezaměstnanosti mla-
dých lidí pohybuje okolo 13,6 procenta, existují 
značné regionální rozdíly, od méně než 9 procent 
v severní Americe, oproti subsaharské Africe (okolo 
30 procent).  Významným faktem zůstává, že mladí 
lidé jsou nezaměstnaní třikrát více než dospělí (25 
let a starší). Je to částečně proto, že když se ucházejí 
o  zaměstnání, limitují je jejich omezené pracovní 
zkušenosti, existují také velké strukturální překáž-
ky, které brání mladým lidem v přístupu na trh práce.

Přibližně 41 milionů mladých lidí tvoří „potenciální 
pracovní sílu“, včetně těch, kteří jsou buď k dispozici 
pro práci, ale aktivně nehledají práci, nebo ti, kteří ji 
hledají, ale nejsou k dispozici pro okamžité zahájení 
práce (často stále ještě dokončují své studium).

V  celosvětovém měřítku má v  současnosti jedna 
pětina mladých lidí status NEET, z čehož vyplývá, že 
nezískávají zkušenosti na trhu práce, nezískávají pří-
jem z práce ani nezlepšují své vzdělání a dovednosti. 
Je zřejmé, že jejich plný potenciál není využit, ačkoli 
mnoho z nich může přispívat k ekonomice prostřed-
nictvím neplacené práce, což platí zejména pro mladé 
ženy. Rozdíl mezi muži a  ženami je ještě výraznější 

v regionech, jako je jižní Asie a arabské státy, kde čas-
to sociální a kulturní normy brání ženám ve vzdělá-
vání, nebo v práci mimo dům. Míra NEET mládeže se 
v žádném regionu od roku 2005 významně nesnížila. 
Všechny tyto formy nedostatečného využívání pra-
covních sil v raných fázích kariéry mladého člověka 
mohou vést k řadě zraňujících zážitků, včetně sníže-
ní zaměstnanosti a vyhlídek na výdělky o desetiletí 
později.

I mezi mladými lidmi, kteří jsou zaměstnáni, není 
jejich situace zdaleka uspokojivá. Z celkového počtu 
429 milionů mladých pracovníků na celém světě trpí 
přibližně 55 milionů extrémní chudobou (defino-
vanou jako živobytí s příjmem pod 1,90 USD denně), 
zatímco 71 milionů žije v mírné chudobě (s příjmem 
nižším než 3,20 USD za den).

Přestože se výskyt extrémní pracovní chudoby 
mladých pracovníků mezi lety 1999 a  2019 celosvě-
tově snížil přibližně o 20 procentních bodů, v někte-
rých částech světa, zejména v  subsaharské Africe 
a arabských státech, je pracovní chudoba stále velmi 
vysoká. V arabských státech se v letech 1999 až 2019 
míra dokonce prudce zvýšila o 12 procentních bodů, 
což odráží politické nepokoje postihující některé 
země v regionu. Mírná pracovní chudoba, jejíž výskyt 
se meziročně snížil pouze o 8 procentních bodů v le-
tech 1999 a 2019 mezi mladými pracovníky na celém 
světě, nadále postihuje miliony mladých lidí v  jižní 
Asii a subsaharské Africe.

Mladí lidé na celém světě se obávají, že nové tech-
nologie a  zejména robotika a  umělá inteligence, jim 
mohou vzít práci. Zpráva Globální trendy zaměstna-
nosti mládeže rozebírá téma technologického pokro-
ku Čtvrté průmyslové revoluce, přinášející mladým 
lidem jak příležitosti, tak výzvy na trhu práce. Pa-
radoxně, navzdory tomu, že mladí lidé s  nadšením 
přijímají nové technologie, mají tendenci se obávat, 
že jejich pracovní místa budou nahrazena roboty 
a  umělou inteligencí. V  rozvinutých i  rozvojových 
zemích panují velké obavy, že tyto nové  technologie 
nemusí vést k vytváření nových, épe placených pra-
covních míst. Takovéto riziko je pochopitelné právě 
u mladých pracovníků vzhledem k tomu, že u nich je 
větší pravděpodobnost, že budou zaměstnáni s větším 
podílem automatizovatelných úkolů. Zejména ros-
toucí používání průmyslových robotů ve výrobním 
odvětví hrozí, že se sníží nejen podíl pracovníků se 
střední kvalifikací, ale také míra najímání mladých 
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uchazečů o zaměstnání, protože firmy nemusí vytvá-
řet nová pracovní místa.

Nedostatek vhodných pracovních míst pro absol-
venty do jisté míry odráží mizení středně kvalifiko-
vaných pracovních míst v posledních letech - trend, 
k  němuž technologické změny přispěly. Na druhé 
straně údaje z  průzkumů z  několika rozvinutých 
zemí naznačují, že zaměstnavatelé se v  současné 
době snaží obsadit více volných pracovních míst 
na základní úrovni ve zdravotnictví a sociální péči 
než v odvětví informačních technologií. Avšak i pro 
tyto a další netechnická místa, jako jsou zákaznické 
služby a  prodej, se očekává, že uchazeči budou mít 
počítačovou gramotnost a  dobrou znalost kance-
lářského softwaru. Propagace získávání digitálních 
dovedností spolu s celoživotním vzděláváním může 
nezaměstnaným pracovníkům všech věkových sku-
pin pomoci nastoupit do nových odvětví, kde bude 
k  dispozici více pracovních míst. Je třeba také po-
dotknout, že je nutné modernizovat programy od-
borného vzdělávání tak, aby se mladí stážisté mohli 
lépe přizpůsobit měnícím se požadavkům digitální 
ekonomiky.

Celkově lze konstatovat, že je nedostatek slušných 
pracovních míst pro mladé lidi. Povzbuzování mla-
dých žen a  mužů k  univerzitnímu studiu nevyřeší 
problém nezaměstnanosti mladých lidí. Je důležité 
zajistit, aby univerzitní studijní plány byly vysoce 
kvalitní a aby byla také dostatečná poptávka po do-
vednostech absolventů. V posledních letech však ná-
růst počtu pracovní síly s titulem nebyl doprovázen 
obdobným nárůstem počtu vysoce kvalifikovaných 
pracovních míst a  vznikala tak nerovnováha mezi 
poptávkou a nabídkou absolventů vysokých škol.

Digitální technologie představují vynikající pří-
ležitost k  posílení služeb zaměstnanosti a  hledání 
zaměstnání. Veřejné služby zaměstnanosti, klíčový 
prostředník mezi zaměstnavateli a uchazeči o zaměst-
nání, jsou také velmi poznamenány novými techno-
logiemi. V celosvětovém měřítku se tyto služby stále 
častěji poskytují prostřednictvím digitálních kanálů, 
zejména mladým lidem. V rozvinutých i rozvojových 
zemích je však nezbytné zajistit, aby digitálně ne-
gramotní lidé nebyli vyloučeni: často se jedná o lidi 
s  malou vazbou na trh práce, jako jsou dlouhodobě 
nezaměstnaní a  mladí lidé NEET. Navíc průzkumy 
zjistily, že mladí uchazeči o  zaměstnání stále velmi 
oceňují osobní kontakt s kariérními poradci. Veřejné 
instituce zaměstnanosti by proto měly kombinovat 
poskytování digitálních služeb s tradičním poraden-
stvím založeným na pravidelných schůzkách mezi 
svými pracovníky a uchazeči o zaměstnání.

Zpráva zdůrazňuje úlohu sociálního dialogu, který 
musí zahrnovat hlasy mladých lidí. Tripartitní kon-
zultace zůstávají základem udržitelného pokroku 
a sociální spravedlnosti. Je nezbytné, aby mladí lidé 
byli zapojeni a  zastoupeni v  tripartitním dialogu 
o budoucnosti práce a měli by mít hlas v současných 
politických rozhodnutích, která formují jejich bu-
doucnost.

Zdroj: Mezinárodní organizace práce 
(-vr-)

* Zkratka NEET („Not in Education, Employment or 
Training“) je označení pro mladé lidi, kteří nestudují, 
nepracují ani se na zaměstnání nepřipravují a živí je 
především rodiče. Zkratka vznikla ve Velké Británii, ale užívá 
se i v dalších zemích.
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Vznik znalostní databáze Coopedia

Předsedové moravských VD diskutovali 
v prostorách Brněnské Drutěvy

Mezinárodní družstevní organizace Družstva  
Evropa vydala 8. září jako aktivitu v  rámci part-
nerství Mezinárodního družstevního svazu (ICA) 
a  EU znalostní databázi Coopedia, která předsta-
vuje vyhledávací modul příruček, článků, videí, 
knih a atp. týkajících se družstevního podnikání.

Databáze Coopedia, vyvinutá s  ohledem na druž-
stevnictví, si klade za cíl umožnit odborníkům na 
družstevnictví příležitost dávat odkazy na své zdroje, 
které byly doposud obvykle rozptýleny na různých 
webových stránkách a vybudovat jednotné kontaktní 
místo pro znalosti o družstevnictví. Znalostní databá-
ze je k dispozici na adrese: www.coopedia.starter.coop

Coopedia bude zvláště důležitá pro mladé podni-
katele zakládající nové družstevní podniky po celém 
světě, stejně jako pro studenty a  výzkumné pracov-
níky, kteří chtějí vědět více o  modelu družstevního 

Společné setkání předsedů výrobních družstev pro 
oblast Moravy se uskutečnilo ve čtvrtek 17. září v pro-
storách Brněnské Drutěvy. Akci zorganizovali členové 
představenstva SČMVD – Jana Malá, místopředsedky-
ně pro řešení problematiky družstev sídlících na území 
Moravy a předsedkyně Moravská ústředna Brno, druž-
stvo umělecké výroby, a Ing. Miloslav Janíček, předseda 
výrobního družstva Brněnská Drutěva, Brno. 

Přítomní předsedové členských výrobních družstev 
společně diskutovali o hledání cest ke snížení dopadů 
koronavirové pandemie a dalších mnoha problémech 
či situacích, kterými jsou výrobní družstva nucena se 
v současné době zabývat. Vzájemná a neformální ko-
munikace včetně diskuse pomohla nastínit cestu, jak 

podnikání a  jeho přidané hodnotě. Zdroje lze filtro-
vat podle tématu, typu a jazyka.

Ředitelka mezinárodní družstevní organizace 
Družstva Evropa Agnes Mathis uvedla:

„Coopedia bude sloužit jako katalyzátor pro nové 
družstevní startupy, výměnu znalostí a nová partner-
ství po celém světě. Jsme hrdí na to, že jsme vyvinuli 
software, který přinese nejen přidanou hodnotu na-
šim členům, ale i celosvětovému družstevnímu hnutí, 
jde o přímý dopad partnerství ICA-EU a projektu Eras-
mus +. Současná pandemie navíc ještě více zdůraznila 
význam digitálních inovací a  sdílení znalostí jako 
klíčových faktorů pro zajištění inkluzívního ekono-
mického růstu. Coopedia je toho skvělým příkladem 
a způsobem, jak být součástí tohoto procesu. “

Zdroj: www.coopseurope.coop
(-vr-)

na základě námětů zúčastněných lze tyto situace řešit 
a také se soustředit na vzájemnou pomoc za podpory 
a odborného poradenství ze strany ze strany SČMVD.  

Text: Jana Henychová
Foto: Ing. Miloslav Janíček
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Zleva: JUDr Rostislav Dvořák (předseda SČMVD), Jana Malá 
(předsedkyně VD Moravská ústředna Brno) a Ing. Leo Doseděl 
(předseda VD Moděva Konice)
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v Ivo Pajchl, místopředseda MODĚVY, oděvního 

družstva Konice, pracuje 50 let v družstvu

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, členové a pra-
covníci našich členských družstev

rád bych vám představil svého kamaráda, dlouho-
letého spolupracovníka a  člena oděvního družstva 
MODĚVA KONICE.

50 roků odpracovaných v  družstvu je jistě velmi 
významné výročí, které je dobré takto veřejně pre-
zentovat. Není asi v družstvech naší členské základny 
mnoho pracovníků, kteří tolik roků a celý svůj pro-
fesní život zasvětili jednomu družstvu.

Já jednoho takového v družstvu mám. Jsem velmi rád, 
že s ním mohu spolupracovat a věřím, že ještě dlouhá 
léta bude, tak jako doposud, obětavě pracovat a společ-
ně s ostatními „hájit barvy“ značky Moděva Konice.   

Pan IVO PAJCHL - dlouholetý místopředseda druž-
stva a vedoucí výroby si 1. 9. 2020 „skromně“ připo-
mněl, a  my spolupracovníci s  ním, jeho 50. výročí 
vstupu do oděvního družstva Moděva Konice. 

1. 9. 1970 po základní škole 
nastoupil do učňovského stře-
diska našeho družstva, vyučil 
se a od té doby se věnuje pře-
devším výrobní technologii 
a organizaci výrobní činnosti. 
Prošel všemi významnými 
funkcemi ve výrobě. Mistro-
val na kalhotové dílně, ná-
sledně zabezpečoval výrobní 
proces z  pozice vrchního mi-

stra, technologa až po vedoucího výroby. Mezitím 
zdárně dokončil dálkové studium na střední oděvní 
škole v Prostějově. 

S reorganizací výrobního sortimentu a přechodem 
k  náročným exportním zakázkám pro světozná-
mé oděvní značky prošel náročnou odbornou praxí 
a s přičiněním techniků zahraničních firem „skrom-
ně“ řečeno se stal vynikajícím odborníkem v oboru. 
Odborníkem, kterého si velmi vážím a myslím si, že 
mohu takto pana Pajchla hodnotit za celý náš druž-
stevní kolektiv. 

Celý život nejen aktivně působí v družstvu a oběta-
vě se věnuje rodině, ale i aktivně sportuje a kulturis-
tika je i jeho životním „koníčkem“. 

Letos na jaře oslavil pan Ivo Pajchl společně s  jeho 
velkou rodinou své 65. narozeniny,

tak i k tomuto výročí dodatečně přání a poděkování.
Děkujeme Ivo a všichni přejeme hlavně pevné zdra-

ví.
Za všechny spolupracovníky

Ing. Leo Doseděl            
předseda oděvního družstva MODĚVA Konice
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Dnem 1. ledna 2021 nabývá účinnosti zákon  
č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., 
o  obchodních společnostech a  družstvech (zá-
kon o  obchodních korporacích), ve znění zákona 
č. 458/2016 Sb., a  další související zákony. Změny, 
k nimž v právní úpravě družstva podle tohoto zákona 
dochází, navazují na jeho předchozí novelizaci prove-
denou zákonem č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, jež nabyla účin-
nosti již 1. července 2020.

Změny v  zákoně o  obchodních korporacích jejichž 
účinnost nastala dnem 1. července 2020 se vztahují 
převážně k  družstvům. K  nejvýznamnějším z  nich 
patří ty, které se týkají způsobu svolávání členské 
schůze, a  zvláště pak zastupování člena na členské 
schůzi zmocněncem na základě plné moci. Jedná 
se zejména o  nově zákonem danou možnost omezit 
stanovami družstva počet členů, které může zastu-
povat na členské schůzi současně stejný zmocněnec, 
a  také o  možnost určit ve stanovách, že člena může 
na členské schůzi zastupovat pouze jiný člen druž-
stva. K důležitým změnám došlo dále v právní úpravě 
zvyšování a snižování základního členského vkladu, 
vložení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu 
družstva, vyloučení člena z  družstva, jednání shro-
máždění delegátů plnícího v  některých družstvech 
působnost členské schůze a také v několika ustanove-
ních o bytovém družstvu. Změněn byl rovněž postup 
při založení družstva s tím, že zákon nově umožnuje 
založit družstvo i bez konání ustavující schůze doho-
dou zakladatelů na obsahu jeho stanov.

Další změny v  zákoně o  obchodních korporacích 
nabývající účinnosti dnem 1. ledna 2021 se uplatní 
nejen ve vztahu k družstvu, ale i k jiným obchodním 
korporacím. Z hlediska právní úpravy družstva mají 
v této novele zákona význam především ustanovení 
obecné povahy platící pro všechny obchodní kor-
porace. Pokud se jedná o zvláštní ustanovení tohoto 
zákona o  družstvu, dochází jen k  dílčím textovým 
změnám doplňujícím či upřesňujícím dosavadní 
právní úpravu.

Novelou zákona se mění pravidla pro stanovení 
podílu na zisku a  na jiných vlastních zdrojích ob-
chodní korporace a pro vyplacení tohoto podílu. Je 

však třeba zdůraznit, že právo na podíl na zisku ane-
bo na jiných vlastních zdrojích má člen pouze tehdy, 
jestliže to jako dosud určují stanovy družstva, a že 
uvedená pravidla se proto uplatní jen při splnění 
této podmínky.

Podíl na zisku a  na jiných vlastních zdrojích lze 
v  družstvu podle změněných ustanovení zákona 
stanovit jen na základě řádné nebo mimořádné účet-
ní závěrky schválené členskou schůzí. Rozhodnutí 
členské schůze o tomto rozdělení je možné přijmout 
nejpozději do konce účetního období následujícího 
po účetním období, za něž byla účetní závěrka se-
stavena. Částka k rozdělení nesmí překročit součet 
výsledku hospodaření posledního skončeného účet-
ního období, výsledku hospodaření minulých let 
a ostatních fondů, které může družstvo použít podle 
svého uvážení, snížený o příděly do fondů družstva 
v  souladu s  jeho stanovami. Případné rozhodnutí 
členské schůze učiněné v  rozporu s  tím nemá po-
dle nové úpravy v  zákoně právní účinky. Současně 
se nově stanoví, že k  rozdělení nelze použít fondy, 
jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní 
předpis nebo stanovy družstva způsobem, který je-
jich rozdělení nepřipouští.

Zákon rovněž obsahuje nová ustanovení o omezení 
rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů. Určuje 
zejména, že družstvo nesmí rozdělit zisk nebo jiné 
vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního 
účetního období vlastní kapitál vyplývající z  řádné 
nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní ka-
pitál po tomto rozdělení, sníží pod výši základního 
kapitálu zvýšeného o fondy, které podle stanov nelze 
rozdělit. Také pro případ, že členská schůze rozhodne 
v rozporu s tímto ustanovením, zákon stanoví, že její 
rozhodnutí nemá právní účinky.

O  vyplacení podílu na zisku rozhoduje stejně jako 
dosud statutární orgán družstva, tedy představen-
stvo, anebo předseda družstva, jde-li o  družstvo, 
v  němž se představenstvo nezřizuje. To platí nově 
také o vyplacení podílu na jiných vlastních zdrojích. 
Je-li rozhodnutí členské schůze o rozdělení v rozporu 
se zákonem, podíly na zisku nebo jiných vlastních 
zdrojích se nevyplatí. Neurčují-li stanovy jinou lhů-
tu, je podíl podle zákona splatný do 3 měsíců ode dne, 
kdy bylo přijato rozhodnutí členské schůze o rozdě-

Změny v právní úpravě  
družstva od 1. ledna 2021
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lení zisku nebo jiných vlastních zdrojů. Zákon při-
pouští za podmínek, které jsou v něm nově uvedeny, 
vyplácet také zálohy na podíl na zisku. Současně však 
zakazuje vyplatit podíl na zisku nebo jiných vlastních 
zdrojích, stejně tak jako i  zálohu na podíl na zisku, 
pokud by si tím družstvo přivodilo úpadek.

Další změna v zákoně spočívá v doplnění ustanovení 
o důsledku nesepsání veřejné listiny, kterou se v zá-
konem stanovených případech osvědčuje rozhodnutí 
orgánu obchodní korporace. Jde-li o družstvo, týká se 
tato nová úprava osvědčení rozhodnutí přijímaného 
ustavující schůzí anebo členskou schůzí notářským 
zápisem, a  to například rozhodnutí o změně stanov. 
Nově platí, že takové rozhodnutí nemá účinky, není-li 
notářský zápis sepsán, přestože notář byl přítomen, 
ani do 60 dnů od přijetí rozhodnutí.

Nově se upravují také některé podrobnosti o zastu-
pování právnické osoby zvolené do funkce člena vo-
leného orgánu družstva. Tato úprava se uplatní jen 
v družstvech, jejichž členem se může stát právnická 
osoba. Napříště platí, že stane-li se členem voleného 
orgánu družstva právnická osoba, musí zmocnit bez 
zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která 
splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce 
stanovené zákonem pro samotného člena voleného 
orgánu, aby ji při výkonu funkce zastupovala. Bez 
současného zápisu tohoto zástupce do obchodního 
rejstříku zde nelze zapsat jako člena voleného or-
gánu ani uvedenou právnickou osobu. Nedojde-li 

k tomuto zmocnění a nebude-li právnická osoba do 
obchodního rejstříku zapsána do 3 měsíců ode dne, 
kdy ji vznikla funkce, její funkce zaniká. Obdobně 
zanikne právnické osobě její funkce, jestliže do 3 
měsíců od zániku zmocnění předešlého zástupce 
nebude do obchodního rejstříku zapsána jako její 
nový zástupce jiná fyzická osoba splňující zákonem 
stanovené požadavky a předpoklady pro výkon této 
funkce.

Mění se rovněž ustanovení zákona o možnosti člena 
voleného orgánu odstoupit ze své funkce. Oznámení 
o  odstoupení musí odstupující člen doručit obchod-
ní korporaci, v  níž funkci vykonává. Odstoupení je 
povinen projednat bez zbytečného odkladu po jeho 
doručení orgán obchodní korporace, který odstupu-
jícího člena do funkce zvolil, neurčují-li stanovy, že 
odstoupení postačí projednat ve voleném orgánu, je-
hož je členem. Výkon funkce končí dnem, kdy uvede-
ný orgán odstoupení projednal nebo měl projednat, 
v případě člena voleného orgánu družstva nejpozději 
3 měsíce od doručení odstoupení. Jestliže však odstu-
pující člen voleného orgánu oznámí své odstoupení 
na zasedání orgánu, který je příslušný odstoupení 
projednat, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců 
po takovém oznámení, neschválí-li tento orgán na žá-
dost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

Podle zákona o obchodních korporacích zatím pla-
tí, že na určení mzdy i  na jiné plnění zaměstnanci, 
který je současně také členem statutárního orgánu 
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koního orgánu, a to až na dobu 10 let. Pokud je členem 
statutárního orgánu právnická osoba, použije se po-
psaná právní úprava i na fyzickou osobu, která tuto 
právnickou osobu při výkonu funkce zastupuje.

Zákon rovněž nově stanoví zvláštní povinnosti při 
úpadku. Tyto povinnosti mohou být uloženy soudem, 
jestliže člen statutárního orgánu porušením svých 
povinností přispěl k  úpadku obchodní korporace. 
Jsou to již zmínění povinnosti, jejichž uložení patří 
k  důvodům, pro které může soud rozhodnout o  vy-
loučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce.

Podle přechodných ustanovení zákona č. 33/2020 Sb., 
kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o  obchodních 
společnostech a  družstvech (zákon o  obchodních 
korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další 
související zákony, platí, že ujednání stanov družstva, 
jež odporují donucujícím ustanovením zákona o ob-
chodních korporacích ve znění účinném od 1. ledna 
2021, pozbývají tímto dnem závaznosti. Družstvům se 
zde současně ukládá do 1 roku od uvedeného dne při-
způsobit stanovy změněné právní úpravě a doručit je 
k  uložení do sbírky listin, která je součástí obchod-
ního rejstříku. Z  tohoto důvodu je třeba v  každém 
družstvu včas soulad stanov se 
zněním změněných ustanovení 
zákona o  obchodních korpora-
cích ověřit a v potřebném rozsa-
hu schválit jejich změny.

Text: JUDr. Miroslav Machala

družstva, nebo osobě jemu blízké, se použije obdob-
ně ustanovení tohoto zákona, jímž se určuje , že jiné 
plnění ve prospěch člena voleného orgánu družstva, 
než na které plyne právo z  právního předpisu, ane-
bo z  členskou schůzí schválené smlouvy o  výkonu 
funkce či jí schváleného vnitřního předpisu, lze po-
skytnout pouze se souhlasem členské schůze a s vy-
jádřením kontrolní komise, je-li v družstvu zřízena. 
Ustanovení, že se citované pravidlo použije obdobně 
na určení mzdy i na jiné plnění zaměstnanci, který je 
současně také členem statutárního orgánu družstva, 
nebo osobě jemu blízké, bylo ze zákona s účinností od 
1. ledna 2021 vypuštěno, a toto pravidlo se proto v bu-
doucnu uplatní, jen pokud se jedná o plnění poskyto-
vané členu voleného orgánu v souvislosti s výkonem 
jeho funkce.

Celkově se v  zákoně mění úprava týkající se vy-
loučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce, 
k němuž dochází rozhodnutím soudu. Důvodem k to-
muto vyloučení podle zákona je, že daná osoba v po-
sledních 3 letech opakovaně nebo závažně porušila 
své povinnosti při výkonu funkce člena statutárního 
orgánu obchodní korporace, nebo jí v případě úpadku 
obchodní korporace, v  níž vykonávala funkci člena 
statutárního orgánu, byla soudem uložena povinnost 
vydat v  insolvenčním řízení do majetkové podstaty 
prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož 
i jiný prospěch, který od této obchodní korporace ob-
držela, anebo také, jestliže jí v konkursu na majetek 
takové obchodní korporace soud uložil povinnost 
poskytnout do majetkové podstaty plnění na úhradu 
rozdílu mezi souhrnem dluhů a  hodnotou majetku 
obchodní korporace. Návrh na vydání rozhodnutí 
soudu o vyloučení člena statutárního orgánu z výko-
nu funkce může podat každý, kdo na něm má důležitý 
právní zájem, řízení však lze zahájit i bez tohoto ná-
vrhu. Soud svým rozhodnutím může příslušné osobě 
zakázat vykonávat funkci člena statutárního orgánu 
až na dobu 3 let. Právní mocí rozhodnutí o vyloučení 
přestává být osoba, které se rozhodnutí týká, členem 
statutárního orgánu ve všech obchodních korpo-
racích. Zánik její funkce oznámí soud, jenž o  tom 
rozhodl, bez zbytečného odkladu soudu, který vede 
obchodní rejstřík. Osoba, která poruší zákaz uložený 
jí rozhodnutím o vyloučení, ze zákona ručí za splnění 
všech povinností obchodní korporace, které vznikly 
v době, kdy přes zákaz fakticky vykonávala činnost 
člena jejího statutárního orgánu. Soud pak v  řízení 
zahajovaném i bez návrhu rozhodne, že se této osobě 
opětovně zakazuje vykonávat funkci člena statutár-
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V dalším čísle naleznete
Slezská tvorba na veletrhu FOR DECOR & HOME
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Evropská komise 9. září přijala svou vůbec první zprávu o strategickém výhledu, kte-
rá má identifikovat vznikající problémy i příležitosti, a pomoci tak Evropské unii při 
strategickém rozhodování. Strategický výhled bude sloužit jako vodítko pro významné 
politické iniciativy. Bude podporovat Komisi při koncipování politik a právních předpi-
sů, jež obstojí v budoucnosti a budou naplňovat jak aktuální potřeby, tak i dlouhodobější 
aspirace evropských občanů. Letošní zpráva předestírá důvody pro využívání strategic-
kého výhledu při tvorbě politik EU a zavádí komplexní koncept odolnosti EU. 

Komise zveřejnila strategický výhled 
mapující cestu k odolnější Evropě

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der 
Leyenová prohlásila: „V  této náročné době se poli-
tičtí představitelé musí dívat daleko kupředu. Tato 
zpráva ukazuje, jak je pro silné a dlouhotrvající oži-
vení důležitá odolnost. Naším záměrem je provést 
nezbytnou transformaci udržitelně, spravedlivě 
a demokraticky.“

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič odpovědný 
za interinstitucionální vztahy a  strategický výhled 
uvedl: „Pandemie koronaviru vrhla ostré světlo 
na oblasti, v  nichž jsme zranitelní. Ukázala ale také 
příležitosti, které si EU nemůže dovolit promeškat. 
Potvrdila rovněž, že je nutné, aby byly naše politiky 
založené na důkazech, připravené na budoucnost 
a zaměřené na odolnost. Nemůžeme očekávat, že bu-
doucnost bude klidnější – naše životy budou i nadále 
ovlivňovat nové trendy a otřesy. První zpráva o stra-
tegickém výhledu proto nastiňuje, jak můžeme zvýšit 
odolnost Evropy: tím, že posílíme naši otevřenou 
strategickou autonomii a  připravíme se na budouc-
nost, jež bude spravedlivější, klimaticky neutrální 
a digitálně suverénní.“

Letošní zpráva o strategickém výhledu v kontextu 
ambiciózního plánu na podporu oživení Evropy zva-
žuje odolnost EU ve čtyřech rozměrech: sociálním 
a ekonomickém, geopolitickém, ekologickém a digi-
tálním. Pro každý rozměr popisuje zpráva kapacity, 
zranitelná místa a  příležitosti, které koronavirová 
krize odhalila a jež je třeba ve střednědobém až dlou-
hodobém horizontu řešit. 

INTEGRACE STRATEGICKÉHO VÝHLEDU 
DO TVORBY POLITIK EU

Strategický výhled pomáhá zdokonalit koncepci 
politik, rozvíjet strategie, které obstojí v budoucnos-
ti, a zajistit, aby byla krátkodobá opatření v souladu 
s dlouhodobými cíli. Komise se strategickým výhle-
dem pracuje již mnoho let; nyní má v úmyslu integ-
rovat jej do všech oblastí politiky, a  využít tak jeho 
strategickou hodnotu. Prvním příkladem je nedávné 

sdělení o  kritických surovinách, jehož prostřednic-
tvím strategický výhled přispívá k otevřené strate-
gické autonomii EU. K celkové integraci strategického 
výhledu dojde prostřednictvím těchto kroků:

–  systematické uplatňování hledisek strategického 
výhledu na všechny významné politické iniciativy,

–  zveřejňování do budoucna zaměřených výročních 
zpráv o  strategickém výhledu, které budou ana-
lyzovat trendy a problémy a sloužit jako podklady 
pro tvorbu politik a rozhodování,

–  podpora rozvoje kapacit v  oblasti strategické-
ho výhledu v  institucích EU a  státních správách 
v členských státech,

–  vytváření kooperativního a  inkluzivního spole-
čenství v oblasti strategického výhledu, zahrnují-
cího EU a mezinárodní instituce a partnery.

MONITOROVÁNÍ ODOLNOSTI
Letošní zpráva o  strategickém výhledu navrhu-

je prototyp „přehledu odolnosti“, který by mezi 
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členskými státy a  dalšími klíčovými zúčastněnými 
stranami nastartoval diskusi o tom, jak nejlépe mo-
nitorovat odolnost. Tyto diskuse mohou pomoci iden-
tifikovat a  posoudit silné a  slabé stránky na úrovni 
EU a členských států v kontextu objevujících se „me-
gatrendů“ a očekávaných problémů. To může pomoci 
odpovědět na následující otázku: Přispíváme našimi 
politikami a strategií na podporu oživení k tomu, aby 
byla EU odolnější?

DALŠÍ KROKY:
–  Zprávy o strategickém výhledu z roku 2020 i z ná-

sledujících let budou představovat zdroj informací 
pro výroční projevy o  stavu Unie přednášené 
předsedkyní von der Leyenovou a  pro pracovní 
programy Komise. Stejně tak z  nich budou vy-
cházet nadcházející interinstitucionální jednání 
o vůbec prvním víceletém programování.

–  Souhrnný program pro strategický výhled bude 
obsahovat politické priority EU a klíčové iniciati-
vy v pracovních programech Komise, jakož i hlav-
ní průřezové otázky, jako je otevřená strategická 

www.evropska-unie.cz

autonomie EU pro nový globální řád, budoucí po-
tenciál zelených pracovních míst a požadovaných 
dovedností a  průsečíky ekologické a  digitální 
transformace napříč politikami.

–  Každoroční konference Evropského systému pro 
strategickou a  politickou analýzu (ESPAS), která 
se bude konat v  listopadu 2020, bude příležitostí 
k  diskusi o  tématu příští zprávy o  strategickém 
výhledu a  k  zahájení činnosti celounijní sítě pro 
strategický výhled.

–  Vypracování sdílených referenčních scénářů 
strategického výhledu, které budou poskytovat 
informace pro budoucí diskuse o  politice, zajiš-
ťovat soudržnost napříč politikami a sloužit jako 
sdílený, do budoucna zaměřený rámec pro návrhy 
politických opatření. Může z  nich rovněž vychá-
zet Konference o budoucnosti Evropy.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

Dne 14. září vydala mezinárodní organizace Druž-
stva Evropa zprávu: „Krize Covid-19 a její ekonomic-
ký a sociální dopad na družstva.“ Názory a zkušenosti 
byly shromážděny od družstevních podniků činných 
v evropském regionu (včetně sousedních zemí) a ná-
rodních vrcholných organizací, společně zastupují-
cích téměř 90 procent družstevního hnutí v Evropě 
v různých odvětvích hospodářské činnosti (maloob-
chod, kultura a cestovní ruch, sociální služby atd.).

Třídílná zpráva se zabývá (1) sociálním a  ekono-
mickým dopadem COVID-19 na obchodní aktivity, 
obrat a  pracovní sílu družstev; (2) nejpotřebnějšími 
podpůrnými opatřeními, která jim mají pomoci čelit 
krizi; a (3) s ohledem na specifickou strukturu druž-
stevního obchodního modelu na fakt, jak se druž-
stevní podniky vyrovnávají s krizí (odolnost).

Tato zpráva je klíčovým prvkem pro tvůrce politik 
na úrovni EU a členských států, aby pochopili dopad 
krize na evropská družstva. Shromážděné zkušenos-
ti ukazují, že přežití některých malých družstev bylo 
ohroženo a např. sektory, jako je cestovní ruch, zcela 
zastavily své činnosti. Pokud jde o podpůrné služby 
pro podniky, problémy existující před krizí, jako na-
příklad nedostatek znalostí o  družstevním modelu, 
pouze zesílily, což mělo za následek potíže s hledáním 

informací o podpůrných opatřeních ze strany veřej-
ných orgánů nebo finančních institucí. V některých 
případech byla družstva na rozdíl od jiných obchod-
ních modelů vyloučena z přijímání grantů.

Krize však také odhalila dopad rozdílu mezi druž-
stvy. Například družstevní princip č. 6 „spolupráce 
mezi družstvy“, pomohl podnikům lépe čelit krizi 
a  objevily se nové druhy spolupráce a  aktivity, kdy 
podniky podporovaly jeden druhý, ale také i  místní 
komunity.

Dosavadní zkušenosti jasně dokazují, že v  Evropě 
potřebují družstva „na míru šitá“ podpůrná opatře-
ní, jako je odklad plateb za veřejné služby, příspěvky 
na sociální zabezpečení, půjčky nebo daňové úlevy, 
aby jim pomohla čelit následkům krize, aby družstva 
mohla znovu prosperovat. Obzvláště nutné je zmír-
nění finančního stresu ve formě grantů, jakož i  za-
členění družstevních organizací do procesu tvorby 
politiky.

Kompletní zpráva na odkazu: https://coopseurope.
coop/resources/news/survey-report-covid-19-im-
pact-cooperatives.

Zdroj: organizace Družstva Evropa
(-vr-)

Krize Covid-19 a její ekonomický  
a sociální dopad na družstva
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Dětské roušky z výrobního družstva Důbrava  
ve Valašských Kloboukách

Tak jsme si chvilku přes prázdniny oddechli, sun-
dali roušky a doufali jsme, že se ten otravný virus ně-
kam ztratí. Ale to se bohužel nestalo. Zároveň s tím, 
jak začala škola, zjistili někteří rodiče, že je třeba děti 
vybavit rouškami, a  to na den nejméně dvěma. Pak 
je třeba mít doma nějaké rezervní, něco na přeprání, 
a tak se musí poohlížet po dalších kouscích. 

V našem družstvu jsme začali šít textilní dvouvrst-
vé roušky už na jaře, ale teď s  příchodem školního 
roku se ukázalo, že jsou potřebné i  roušky menších 
velikostí. Na to jsme zareagovali, nakoupili hezky 
vzorované látky a  dětské roušky jsou na světě. Sa-
mozřejmě, nejlépe si zákazníci vyberou přímo u nás 
v  podnikové prodejně na náměstí ve Valašských 
Kloboukách, případně si mohou objednat na dobír-
ku - e-mail: fakturace@dubrava.cz Ale věříme, že 
se brzy podaří rozšířit naši nabídku i  na e-shopu  
www.dubrava.cz 

Text: Ing. Štěpánka Tomaštíková
Foto: archiv družstva Důbrava

www.dubrava.cz 

A zase jsou tu roušky…
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Dodáváme a montujeme:
• plastová a hliníková okna,
• plastové a hliníkové dveře,

• hliníkové fasády,
• garážová vrata a brány,

• žaluzie, sítě proti hmyzu,
a jiný doplňkový program.

Mechanika Prostějov, v.d.
Letecká 2

796 01  Prostějov
mechanika@mechanikapv.cz

tel: 582 345 611

NENECHÁME
NIC OTEVŘENÉ!



NOVÁ ŠKODA

OCTAVIA
125 LET

Ilustrativní  
fotografie

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 3,5 – 4,8 l/100 km, 91 – 111 g/kmjiž od

 Kč

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Jezdíme spolu už 125 let.

456 900

Vyberte si náš bestseller v nejnovějším provedení, kterým je Nová ŠKODA OCTAVIA s akční nabídkou 125 let. Nový vůz
pořídíte již od 456 900 Kč, se zvýhodněním až 37 000 Kč. Samotný vůz vás překvapí svou výbavou, jako jsou full LED
přední světlomety, konektivita Smartlink nebo elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold. Samozřejmostí je také
komfort vozu v podobě elektrického ovládání předních i zadních oken, manuální klimatizace, rádia s dotykovým displejem
a pohodlného startování tlačítkem. Bezpečnost posádky zajišťuje například asistent udržování jízdního pruhu, systém Front
Assist, nebo přítomnost celkem 7 airbagů. Více informací naleznete na webových stránkách skoda‑auto.cz nebo při osobní
návštěvě, kde vám akční nabídku rádi představíme.

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 3,5 – 4,8 l/100 km, 91 – 111 g/kmjiž od

Vyberte si náš bestseller v nejnovějším provedení, kterým je Nová ŠKODA OCTAVIA s akční nabídkou 125 let. Nový vůz 
pořídíte již od 456 900 Kč, se zvýhodněním až 37 000 Kč. Samotný vůz vás překvapí svou výbavou, jako jsou full LED  
přední světlomety, konektivita Smartlink nebo elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold. Samozřejmostí je také 
komfort vozu v podobě elektrického ovládání předních i zadních oken, manuální klimatizace, rádia s dotykovým displejem  
a pohodlného startování tlačítkem. Bezpečnost posádky zajišťuje například asistent udržování jízdního pruhu, systém Front 
Assist, nebo přítomnost celkem 7 airbagů. Více informací naleznete na webových stránkách skoda-auto.cz nebo při osobní 
návštěvě,  kde vám akční nabídku rádi představíme.

 Kč

Jezdíme spolu už 125 let.

456 900

NOVÁ ŠKODA

OCTAVIA
125 LET

Ilustrativní  
fotografie

SKO_RESTART MRO_A4_OCTAVIA-ArtD.indd   1 16.09.20   15:51
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www.druchema.cz     www.czechtop100.cz 

www.modeva.cz 

Chemické družstvo Druchema Praha se stalo jed-
nou z firem, která získala ocenění „Hrdina boje s ko-
ronavirem“ v  rámci projektu Obdivované firmy ČR 
roku 2020. Družstvo Druchema v začátku první vlny 
pandemie zareagovalo na vzniklou situaci operativ-
ní výrobou dezinfekce Anti-Covid. Ocenění převzali 
předseda družstva Ing. Jiří Daněk a ředitelka obcho-
du Ing. Miluše Valdová. Předání ocenění se usku-
tečnilo v  pondělí 21. září od 16 hodin v  prostorách 
Obecního domu v Praze.

V  rámci slavnostního odpoledne 
promluvil předseda sdružení CZECH 
TOP 100 Ing. Jan Struž. Cílem akce 
bylo poděkování za aktivity, kterými 
firmy přispěly k  řešení aktuálních 
problémů v  souvislosti s  pandemií 
Covid-19. Firmy  současně obdržely 
děkovný dopis prezidenta České re-
publiky Miloše Zemana, který nad 
projektem „Hrdina boje s  korona-
virem“ převzal záštitu. Zástupci fi-
rem měli možnost vyfotografovat 
se před deskou cti – podívejte se 
i vy na fotografii zástupců druž-
stva Druchema.

Moděva, oděvní výrobní druž-
stvo, Konice, získalo ocenění „Hr-
dina boje s koronavirem“ za výrobu 
100% bavlněných roušek. Připomí-
náme, že v  nabídce družstva jsou 
dvouvrstvé roušky s  vyměnitel-
nými filtry ze tkanin perlan nebo 
z  nanomembrány. Roušky lze prát 
i žehlit na vysokou teplotu – výro-
bek lze použít opakovaně.

Ocenění Hrdina boje s koronavirem
Druchema získala ocenění za pomoc při boji s koronavirem

Ing. Jan Struž
předseda
CZECH TOP 100
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DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu a služby
získala ocenění „Hrdina boje s koronavirem“ v rámci projektuObdivované firmy ČR roku 2020

Společnost

Ing. Jan Struž
předseda
CZECH TOP 100
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MODĚVA oděvní družstvo Konicezískala ocenění „Hrdina boje s koronavirem“ v rámci projektuObdivované firmy ČR roku 2020

Společnost

Ocenění získalo také oděvní družstvo Moděva

Text: Jana Henychová
Foto: archiv družstev Druchema a Moděva

Ocenění „Hrdina boje s koronavi-
rem“ získala také družstva Vývoj 
Třešť a Dita Tábor – informace 
přineseme v časopisu Výrobní 
družstevnictví č. 11/2020.
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Nestihli jste letos v létě zrealizovat všechny pláno-
vané výlety na české hrady a zámky? Nic není ztrace-
no – máme pro vás tip. Navštivte park Boheminium 
v  Mariánských Lázních a  nechte se okouzlit jejich 
miniaturami.

Park Boheminium je unikátní nejen svým jedineč-
ným zasazením do přírody, ale i  širokou nabídkou 
do detailu propracovaných modelů českých památek 
v  měřítku 1:25. Je vhodným výletem pro rodiny a  je 
vhodný i  pro maminky s  kočárky nebo vozíčkáře. 
Upravené chodníčky vás propojí mezi jednotlivými 
zmenšeninami nejznámějších českých hradů a zám-
ků, kterých je v parku 75. Některé modely mají i ně-
kolik metrů a jejich tvůrci se soustředili i na detaily, 
jako stromy, tráva, figury, takže působí velmi realis-
ticky. 

Park Boheminium
Hned u vchodu vás přivítá věž Ještěd, vidět můžete 

například hrad Karlštejn či zámky Lednice, Červená 
Lhota a Český Krumlov, a mnoho dalších, ale napří-
klad i přehradní soustavu staveb Les Království nebo 
letohrádek Hvězdu a  mnoho dalších kuriozit. Mezi 
exponáty patří i  zmenšeniny letadel a  při odchodu 
si zas můžete zajezdit vláčkem historického nádraží. 
Nejen děti jistě kromě ovládání některých modelů 
zaujmou také miniaturní koně, které mají v  areálu 
prostornou ohradu.

V  areálu mysleli i  na ty, co by si rádi odpočinuli, 
takže v parku plném hradů a zámků můžete posedět 
na lavičce nebo v prostorách občerstvení. A pokud se 
děti budou při návštěvě parku nudit, v areálu poblíž 
občerstvení se nachází i  dětské hřiště a  prakticky 
v jejich blízkosti též stolečky a židle, kam si může je-
jich doprovod sednout a odpočinout třeba při dobré 
kávě. Skrz okno budovy v  těsné blízkosti kavárny 
mohou zvědavci nahlédnout také do dílny modelářů, 
kde všechny exponáty vznikají nebo se opravují. 

Více informací najdete na stránkách parku Bohemi-
nium.

Text a foto: Jana Henychová

www.boheminium.cz 
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