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Vážené dámy, vážení pánové,
blíží se konec roku a s ním i čas, kdy zapomeneme ale-

spoň na chvíli na všechny pracovní i osobní problémy 
s  pandemií Covid-19 a  pokusíme se těch několik dnů 
koncem roku věnovat své rodině a svým blízkým.

Tento rok přinesl hodně neočekávaných skutečností, 
které musejí řešit jak firmy, tak běžní občané a  nebyl 
pro nikoho vůbec jednoduchý. Covid-19 vzal spoustě fir-
mám i lidem jejich standard, osobní život, práci, koníčky 
a zvyklosti. Přinesl ale také pozitiva – firmy i lidé spolu 
více komunikují jinou formou než osobním setkáním, 
zlepšila se práce s  informačními technologiemi, lidé 
si zvykli pracovat a  komunikovat distanční formou. 
Dost pracovníků se naučilo pracovat z domova a spojit 
běžný chod rodiny s prací a mnohdy i se školní výukou. 
Covid-19 naučil lidi si ještě více vážit odpovědné práce 
zdravotníků, učitelů a dalších nutných profesí, bez kte-
rých by se současná situace neobešla. Lidé v  rodinách 
jsou si najednou blíž, můžeme je vidět na procházkách 
v přírodě, rodiče mají více času věnovat se svým vlast-
ním dětem. A proč to celé píšu – to vše vede k jednomu 
závěru – pandemie lidi více spojila a navzdory distanci 
v komunikaci jsou si najednou blíže.

Naše družstvo je výrobcem tradičních vánočních oz-
dob již od roku 1954. Máme velmi šikovné pracovníky, 
kteří zvládají vyrábět opravdu nádherné ozdoby a zvlá-
dají také nové technologie, díky nimž jsme schopni 
nabídnout i  nestandardní sortiment co do dekorování 
baněk. Umělecké dílo nebo pouhá vánoční ozdoba? Pro-
tože ozdoby vytváří živý člověk, každé dílo je tak sku-
tečným originálem. Široká nabídka dekorací umožňuje 
vybrat si podle vkusu zákazníka a  také barevně sladit 
celý vánoční stromeček do požadovaného odstínu.

Družstvo IRISA, co se týče výroby, nepociťuje žádné 
velké změny ani problémy – výroba vánočních ozdob 
se každoročně dělá v určitých termínech a v dalších se 
věnujeme prodej. Takže „covid – necovid“, my jedeme 
dále v zajetých kolejích. Je dáno období, kdy se vzorkují 
nové vánoční ozdoby, obchodníci kontaktují zákazníky 
a  zhruba od poloviny roku se začínají vánoční ozdoby 
distribuovat ke konečným zákazníkům. Snažíme se nic 
nenechat náhodě, pracujeme jako za normálního stavu, 
samozřejmě za dodržení vládních nařízení. Máme tu 
výhodu, že kromě dodávek pro velké odběratele pro-
dáváme přes vlastní e-shop, takže ti, kdo chtějí mít na 
stromečku naše vánoční ozdoby, je mají přímo od nás 
a  je jedno, zda jsou obchody zavřeny nebo ne. E-shop 
jede stále a  pokud investujeme i  do reklamy, máme 
v  podstatě stejné zisky, jako před obdobím pandemie. 
Pokud máte jen trochu výrobky, které se dají prodávat 
přímo, dovolím si vám doporučit právě formu vlastních 
e-shopů, kde vám odpadají náklady na zalistování vý-
robku a provize distributorovi. A navíc je ta výhoda, že 
se vaše produkty nemusí krčit mezi řadou jiných výrob-

ků. Samozřejmě pokud se 
nejedná o  opravdu pres-
tižní e-shopy, kde vás ale-
spoň může někdo objevit. 
My jsme zvolili tuto cestu 
a vidíme právě v současné 
době pandemie smyslupl-
nost vlastního e-shopu, 
kde se dá prodávat i navzdory vládním opatřením. 

V  družstvu jedeme v  osvědčených zajetých kolejích, 
takže výrazné omezení díky pandemii nepociťujeme 
– nemuseli jsme propouštět a jsme schopni zajistit do-
dávky pro naše zákazníky. Možná, že pozitivem je i to, 
že Vánoce si lidé nechtějí nechat vzít a dívat se na zářící 
vánoční stromeček s  tradičními vánočními ozdobami 
patří k tomu, na co se těšíme celý rok. To vše závisí na 
dobrém pracovním týmu zkušených a  spolehlivých 
zaměstnanců – a  tak bych chtěl touto cestou poděko-
vat všem svým spolupracovníkům za jejich pečlivou 
práci a všechny ty nádherné výrobky, které vytvářejí. 
Stejně tak patří dík zaměstnancům Irisy i  v  dalších 
divizích – ve výrobě kartonáže a v lisovně plastů. Bez 
zaměstnanců zvládajících skvěle svoji práci a na které 
se lze spolehnout totiž žádná firma pořádně fungovat 
nemůže.

Současně bych rád popřál i dalším družstvům, zejména 
těm vyrábějícím tradiční vánoční ozdoby, abychom vše 
zvládali jako v  minulém roce a  zachovali si navzdory 
okolnostem pozitivní přístup. Předvánoční shon je ka-
ždoročně to, co někdo miluje a druhý naopak nenávidí. 
Letošní Vánoce budou nejspíš zvláštní tím, že většinu 
dárků lidé zakoupí v  e-shopech. Vybrat si zboží v  klidu 
doma a  neriskovat nákazu v  obchodě je přece jen pří-
jemnější, než se tlačit v přeplněných obchodech, a bůhví, 
zda budou některé vůbec otevřené. Nenechme si ale ty 
letošní Vánoce vzít. I  pokud vás provázely během roku 
spíše neoptimistické situace, přeji všem, abyste si mohli 
právě koncem roku zaměřit na vánoční nezaměnitelnou 
atmosféru. Pojďme si všichni užít konec roku bez zby-
tečného shonu a  nervů. Vánoce jsou krásným obdobím 
roku a i když se mnohdy neobejdou bez shonu, výsledek 
za to stojí. Příjemný vánoční čas, cukroví, nazdobený 
třpytící se stromeček tradičními skleněnými ozdobami, 
vůně čaje, skořice, hřebíčku, svařáku a především Štědrý 
den, kdy se všichni v rodině společně sejdou, slavnostně 
povečeří a rozdají si vánoční dárky. Kdo má to štěstí, že 
má v rodině malé děti, určitě ví, že právě ty jejich oči září 
nejvíc, když se těší na rozbalování dárečků.

Vážení a milí družstevní kolegové, dovolím si popřát 
vám klidné a pohodové prožití Vánoc s vašimi blízkými, 
a ať už pod stromečkem najdete cokoliv, přeji vám, abys-
te byli především zdraví. Do nového roku přeji spoustu 
splněných přání, zdraví vám i vašim blízkým a splnění 
všeho, co si přejete.

Ivan Abdul
předseda družstva IRISA Vsetín
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o nejdůvěryhodnějších 
značkách roku 2020

Hodnocení letošního ročníku programu Nejdůvě-
ryhodnější značka 2020 se uskutečnilo 5. listopadu 
na základě spotřebitelského průzkumu, tvořeného 
4000 respondenty. Ti tvořili reprezentativní vzo-
rek českých spotřebitelů, kteří prostřednictvím 
on-line dotazníků hodnotili téměř 700 značek v 76 
kategoriích. Spotřebitelé vybírali v  jednotlivých 
kategoriích maximálně z  10 nejsilnějších značek 
v  prodejích, což bylo také hlavním parametrem 
pro zařazení značky do průzkumu. Mezi nejdůvě-
ryhodnějšími značkami roku 2020 jsou vína Tem-
plářských sklepů Čejkovice, ocenění získala také 
Pojišťovna Kooperativa.

Budování důvěry je dlouhodobý a složitý proces. Vy-
plácí se ale, a to zvláště v době, kdy je pro zákazníky 
složitější přímý kontakt s prodejci nebo zástupci fir-
my jako takovými. Zákazníci, kterým jsou předklá-
dána pravdivá fakta, mohou se spolehnout na kvalitu 
výrobků i na to, že za své peníze dostávají relevant-
ní servis, dovedou v  těžších časech naopak značku 
podpořit. Tím, že se k  ní opakovaně vrací a  dále ji 
doporučují. A  to je z  marketingového hlediska to 
nejcennější, co se může stát. O tento vztah je třeba se 
systematicky a  pečlivě starat. Tak, aby vybudovaná 
důvěra nebyla nabourána. Její opětovné nabytí nebý-
vá ani v nejmenším jednoduché. Své o tom ví o letos 
oceněné značky. Také tento rok jdou tradice a důvěra 
ruku v  ruce. Mezi značky, které jsou pro české spo-
třebitele v roce 2020 ty nejdůvěryhodnější, patří na-
příklad Benzina Orlen Group, ETA, IKEA, Kofola, JAR, 
Magnesia, Pilsner Urquell, Nivea nebo Škoda. V rámci 
tohoto ročníku soupeřilo o  titul marketingového 
programu Důvěryhodné značky téměř 700 značek 
v  76 kategoriích. Hodnoceny byly 4000 spotřebiteli. 
Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších nezávislých anket 
zaměřených na spotřebitelskou důvěru u nás, vede-
nou agenturou Nielsen. Oceněné značky jsou pro své 
zákazníky transparentní a  jasně se vymezují svými 
obchodními prioritami, kdy důvěra a jejich vzájemný 
vztah jsou na předním místě ve strategii. 

„Nárůst jednotlivých kategorií i značek zapojených 
do oceňování, který každoročně zaznamenáváme, 
dokládá, že spotřebitelé ho vnímají pozitivně a  jako 
faktor, na který je důležité upozorňovat,“ uvedl Lukáš 
Matějka, manažer marketingové skupiny pořádající 
společnosti Atoz Marketing Services. „Tradičně byly 

hodnoceny kategorie jako banky, čerpací stanice, do-
davatelé energií, drogerie, piva, parfumerie, prodejci 
šperků nebo poskytovatelé mimobankovních půjček. 
Dále také kategorie z  lékárenského odvětví. Nově 
přibylo v letošním roce 17 kategorií, u kterých se do-
mníváme, že je důvěra klíčová. Nové kategorie reagují 
mimo jiné na současné trendy, jedná se tak např. o ve-
getariánské a veganské potraviny nebo více kategorií 
zaměřených na lékárenské produkty. Z dlouhodobého 
průzkumu také vyplývá, že až třetina lidí bude ochot-
na připlatit si za nezávisle oceněný produkt či službu. 
Zhruba třetina lidí, která je ochotná si připlatit, bude 
častěji tvořena lidmi střední generace (do 50 let) a také 
častěji ženami. Ženy a senioři také častěji deklarují, že 
by takto oceněnému produktu dali přednost v rámci 
svého nákupu,“ upřesnil Matějka. 

Letošní výsledky programu Nejdůvěryhodnější 
značka potvrzují zajímavé změny v nákupním chová-
ní Třemi nejlepšími vítězi napříč celým výzkumem 
se staly značky JAR, jako již každoročně, IQOS a DR.
MAX. Skokanem roku se stala značka PPL, která měla 
největší procentuální nárůst oproti minulému roku. 
Průzkum poukázal na skutečnost, že Češi jsou velmi 
konzervativní. Zvolili cca 75 procent shodných vítě-
zů jako před rokem., z toho šest „stálic“ napříč všemi 
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šesti ročníky značky Kofola, Pilsner 
Urquell, Jar, Savo, Ariel a Lidl. 

Zjištěno bylo rovněž, že pandemie 
Covid-19 změnila výrazným  způso-
bem nakupování českých spotřebite-
lů, a to již na jejím počátku.  Deklarují 
to tři ze čtyř dotazovaných nakupu-
jících.  Pandemie měla negativní vliv 
na frekvenci nakupování jak v  hy-
permarketech a  supermarketech, 
a to pro 44 procent nakupujících, tak 
i  v  obchodech typu večerek a  con-
venience u  38 procent nakupujících. 
Naopak více jak čtvrtina dotazovaných nakupujících 
deklarovala, že kvůli pandemii realizovala nákupy 
online častěji než obvykle.

Co se týká nákupního koše, výrazně se změnil způ-
sob nakupování, a  to z  pohledu  množství i  výběru 
značek. Celkově vzrostl nákupní koš, téměř 40 pro-
cent dotazovaných více či méně souhlasí s  faktem, 
že od vypuknutí pandemie nakupují větší balení. 30 
procent nakupujících pak své značky vyměnilo za 
levnější alternativu. Kategorie, které se od vypuknu-
tí pandemie prodávaly více byly čerstvé potraviny, 

hotová jídla a  konzervy, trvanlivé 
potraviny, dále pak mražená jídla. 
Z drogistických kategorií pak kromě 
desinfekčních  prostředků a  čištění 
domácnosti i péče o tělo a ruce a pa-
pírové výrobky.  Co se týká trendu 
u  nákupu potravinových a  drogis-
tických kategorií v  kamenných ob-
chodech a on-line, zde se nakupující 
vyjádřili, že po odeznění pandemie 
Covid-19 budou využívat oba dva 
kanály více než před vypuknutím 
Covid-19 u  péče o  domácnost, osob-
ní péče, výrobků pro krásu a zdraví, 

ale například také u alkoholu. 

Značky využívají ocenění v  rámci svých marke-
tingových kampaní. Oceněné společnosti mohou při 
podpoře jejich značek užívat logo Nejdůvěryhodnější 
značka 2020 po dobu jednoho roku. Logo Nejdůvěry-
hodnější značka funguje velmi dobře jako nezávislé 
potvrzení kvality či dobrá reference. Proto jej každý 
rok oceněné značky využívají v komunikaci na řadě 
obalů výrobků.

(-jh-)
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Ing. Pavel Pastorek (Templářské sklepy Čejkovice)

www.duveryhodneznacky.cz



Schopnosti, které nemohou být 
nahrazeny umělou inteligencí

Pandemie Covid-19 urychlila řadu změn a transfor-
mací v  lidské společnosti. Především se očekává, že 
pandemie významně urychlí čtvrtou průmyslovou 
revoluci.

Důvodem je, že pandemie Covid-19 přinutila lidi 
zůstat doma a minimalizovat kontakt, aby zabránili 
šíření infekce. V důsledku toho se bezkontaktní tech-
nologie ve společnosti ještě více rozšířily.

Technologie, které se budou šířit nejrychleji, spo-
čívají v  digitální transformaci (DX), včetně on-line 
konferencí, virtuální reality a  rozšířené reality (VR 
a AR), robotiky a umělé inteligence (AI), dronů a au-
tomatizovaného řízení. Je to čtvrtá průmyslová re-
voluce, která podporuje rychlý rozvoj všech těchto 
technologií.

Jaké jsou tedy důsledky tohoto zrychlení čtvrté 
průmyslové revoluce způsobené pandemií Covid-19?

Nastane masivní nezaměstnanost, protože tech-
nologie robotiky, umělé inteligence, dronů a  au-
tomatizovaného řízení se v  reakci na krizi šíří ve 
společnosti. Tato revoluce vezme práci mnoha pra-
covníkům v různých profesích.

Ti, kteří se věnují jednoduché manuální práci, 
kterou lze nahradit technologiemi, jako jsou roboti, 
drony a automatizované řízení, přijdou o práci. Tito 

lidé však pravděpodobně budou moci získat nová 
pracovní místa tím, že se naučí mírně pokročilejší 
dovednosti v  manuální práci, i  když jsou jejich pra-
covní místa zrušena.

Závažnějším problémem nezaměstnanosti způso-
beným čtvrtou průmyslovou revolucí je vyhlídka, 
že mnoho pracovníků dříve pracujících ve znalostní 
ekonomice přijde o  práci kvůli rychle se rozvíjející 
umělé inteligenci.

Je pozoruhodné, že mnoho z  těch, kteří mají být 
vyřazeni z  práce, jsou lidé zabývající se zaměstná-
ními, která závisí na uplatnění odborných znalostí 
a úsudku založeném na logickém myšlení - dvou do-
vednostech, ve kterých má umělá inteligence drtivou 
výhodu. Výjimkou nejsou ani právníci, účetní, lékaři, 
lékárníci a další profese.

Jaký druh schopností bychom tedy měli v nadchá-
zejících letech rozvíjet, vzhledem k rychlému pokro-
ku čtvrté průmyslové revoluce? A na jaké schopnosti 
by se měly národy a podniky zaměřit při rozvoji lid-
ských zdrojů?

Na výročním zasedání Světového ekonomického 
fóra v  Davosu a  Rady pro globální agendu proběhla 
široká škála diskusí a mnoho odborníků se shoduje na 
třech pokročilých schopnostech, které nelze nahradit 
umělou inteligencí: pohostinství, řízení a kreativita.
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ODEŠEL BÝVALÝ DLOUHOLETÝ PŘEDSEDA AUTODRUŽSTVA PRAHA 
ING. JAROSLAV DUNOVSKÝ, CSC.
Pan Ing. Jaroslav Dunovský, CSc., bývalý dlouholetý předseda Autodružstva Praha  
a dřívější člen Kontrolní komise SČMVD, zemřel po krátké nemoci ve středu dne  
18. listopadu 2020 ve věku nedožitých 72 let. 

Poslední rozloučení se konalo v úterý 24. listopadu od 12.30 hod. ve smuteční síni  
na hřbitově ve Vinoři – Praha 9. 

Čest jeho památce.

Ve skutečnosti však tyto tři schopnosti na základní 
úrovni může nahradit rychle se rozvíjející technolo-
gie umělé inteligence. Proto musíme v těchto oblas-
tech získat a vylepšit propracovanější schopnosti, aby 
je nebylo možné nahradit umělou inteligencí.

Pokud jde o  pohostinství, umělá inteligence může 
snadno převzít standardizované služby založené na 
verbální komunikaci, jako jsou recepční a informač-
ní služby. Z  tohoto důvodu budou lidé muset získat 
pokročilejší pohostinské dovednosti.

První z  uvedených schopností je schopnost prová-
dět neverbální komunikaci. Jinými slovy, musíme 
zlepšovat naši schopnost naslouchat hlasu zákazní-
ka a  pochopit, co cítí, a  komunikovat vřelé pocity. 
Důležitá je také schopnost projevovat zákazníkům 
hlubokou empatii. Toto je nejdůležitější schopnost, 
která nám umožňuje procvičovat si neverbální ko-
munikační dovednosti na nejvyšší úrovni. Není nut-
né dodávat, že tyto dovednosti nelze nikdy nahradit 
umělou inteligencí.

Pokud jde o řízení, umělá inteligence může nahradit 
pracovníky v úkolech, jako je finanční řízení, správa 
majetku, řízení lidských zdrojů a řízení projektů, tedy 
v oblastech, v nichž se očekává, že schopnosti umělé 
inteligence budou v budoucnu převyšovat schopnosti 
lidí. To nasměruje lidi k pokročilejším úkolům řízení, 
které nelze nahradit umělou inteligencí. V této oblas-
ti hrají klíčovou roli následující dvě schopnosti.

První je schopnost provádět růstový management. 
Jedná se podporu členů organizace při rozvoji jejich 
dovedností a profesionálního růstu a  je založena na 
koučovacích schopnostech.

Druhým je schopnost uplatňovat řízení mysli. Jedná 
se o schopnost podporovat členy organizace v nouzi, 
když trpí problémy vyplývajícími z  mezilidských 
vztahů nebo z jiných problémů a je založena na pora-
denských dovednostech.

Obě tyto schopnosti, které nikdy nelze nahradit 
umělou inteligencí, budou pro manažerskou generaci 
v nadcházející společnosti nesmírně důležité.

Pokud jde o  kreativitu, umělá inteligence nikdy 
nebude schopna nahradit genialitu: zahrnuje doved-
nosti, jako je vynález inovativních technologií a na-
bídka nových designů. Takové schopnosti jsou však 
pro většinu jednotlivců mimo dosah.

Kreativita ve skutečnosti zahrnuje mnohem více 
než schopnost navrhovat nové nápady. Vyžaduje také 
další dvě schopnosti, které umělá inteligence nikdy 
nemůže nahradit: schopnost provádět správu kolek-
tivní inteligence a schopnost realizovat nové myšlen-
ky v organizaci.

Očekává se, že tato hluboká krize vyústí v nadchá-
zejících letech v odstranění mnoha pracovních míst 
a  vysoce kvalifikovaní odborníci nebudou vůči této 
situaci imunní.

Pokud tedy národy i  podniky neposkytnou plnou 
podporu svým občanům a zaměstnancům při získá-
vání uvedených schopností, nebudeme schopni pře-
dejít v nadcházející době masivní nezaměstnanosti.

Zdroj: Světové ekonomické fórum
(-vr-)
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Právní úprava družstva se v roce 2020 změnila. Ně-
které ze změn nastaly již k 1. červenci 2020, zbývající 
změny nabydou účinnosti dnem 1. ledna 2021. Nejed-
ná se zde však o přelom, v jehož důsledku by se právní 
poměry družstva, jako jedné z právních forem práv-
nických osob, které jsou podle zákona obchodními 
korporacemi, změnily způsobem, jenž je srovnatelný 
s  přeměnou družstev, k  jaké došlo v  návaznosti na 
přijetí obchodního zákoníku z  roku 1991 na základě 
zákona o  úpravě majetkových vztahů a  vypořádání 
majetkových nároků v  družstvech, označovaného 
jako transformační zákon, anebo později v souvislos-
ti s nabytím účinnosti zákona o obchodních korpora-
cích dnem 1. ledna 2014.

Převážná část změn, které mají nejvýznamnější do-
pad, se týká všech obchodních korporací, tedy nejen 
družstva, ale i  obchodních společností. K  nim patří 
zejména nová právní úprava v zákoně o obchodních 
korporacích vztahující se k  rozdělení zisku nebo 
jiných vlastních zdrojů obchodní korporace, ke sta-
novení podílu na jejím zisku i podílu na jiných jejích 
vlastních zdrojích a  k  vyplácení těchto podílů včet-
ně případných záloh. Dále dochází také k některým 
změnám v postavení členů volených orgánů obchod-
ní korporace, a  to například pokud se jedná o  od-
stoupení z funkce, zastupování právnické osoby při 
výkonu její funkce ve voleném orgánu, vyloučení čle-
na statutárního orgánu z výkonu funkce a stanovení 
některých povinností člena statutárního orgánu při 
úpadku obchodní korporace.

Důležité změny však přináší i  některá nová usta-
novení zákona o obchodních korporacích uplatňující 
se jen vůči družstvu. Z těch, které se dotýkají všech 
družstev, lze poukázat kupříkladu na nově zákonem 
stanovený způsob uveřejňování pozvánky na člen-
skou schůzi, a  to místo na internetových stránkách 
družstva prostřednictvím informační desky, stejně 
tak i  jako i  na možnost zasílat členu pozvánku na 
členskou schůzi jen elektronicky, projeví-li s tím člen 
jakoukoliv formou souhlas.

Změny v zákoně týkající se výlučně družstva pro něj 
nepředstavují žádná výraznější omezení, ale naopak 
další příležitost přizpůsobit své právní poměry svým 
potřebám a  zájmům členů. Doba, která uplynula od 
nabytí účinnosti zákona o  obchodních korporacích 

dnem 1. ledna 2014 již umožňuje posoudit a zhodno-
tit, do jaké míry je úprava ve stanovách schválených 
v souvislosti s podřízením se družstva tomuto záko-
nu vzhledem k zájmům jeho členů vyhovující, a v čem 
by ji bylo účelné změnit. Z pohledu úvah nad obsahem 
stanov lze změny zákona o obchodních korporacích 
rozdělit na ty, které jej přímo neovlivňují, neboť se 
týkají záležitostí, které stanovy neupravují, a pak na 
ty ze změn, pro něž některá ustanovení stanov pozbý-
vají ze zákona závaznosti vzhledem k jejich rozporu 
s těmi z jeho nových ustanovení, jež mají donucující 
povahu, neboť odchýlit se od jimi daného pravidla zá-
kon nepřipouští, a konečně také na ty změny zákona, 
které družstvu umožňují řešit ve stanovách některou 
otázku svou vlastní úpravou.

 
Zákon č. 163/2020 Sb., jímž došlo s  účinností od 1. 

července 2020 ke změně zákona o obchodních korpo-
racích, neurčil ve svých přechodných ustanoveních 
ohledně přizpůsobení stanov nové právní úpravě nic. 
Zákonem č. 33/2020 Sb., kterým dochází s účinností 
od 1. ledna 2021 k dalším změnám, byla stanovena pro 
přizpůsobení stanov novému znění zákona o obchod-
ních korporacích a k jejich založení do sbírky listin, 
jež je součástí obchodního rejstříku, lhůta v  délce 1 
roku, tedy do konce roku 2021.

O  změně stanov může v  družstvu rozhodnout jen 
členská schůze a její rozhodnutí musí být osvědčeno 
notářským zápisem. Jestliže se však některé z  do-
savadních ustanovení stanov dostane dnem nabytí 
účinnosti změny zákona do rozporu s  jeho novým 
zněním a jde o záležitost, která nemůže být stanova-
mi upravena jinak než v zákoně, není možné se podle 
takového ustanovení stanov od tohoto dne již řídit, 
a  je nutné postupovat tak, jak vyplývá ze zákona. 
Tato okolnost může zakládat u  členů družstva ne-
jistotu ohledně jejich práv i povinností a při práci se 
stanovami vyžaduje vždy zvýšenou pozornost, neboť 
příslušný rozpor mezi ustanoveními zákona a stanov 
nelze bez bližšího seznámení se s novým zněním zá-
kona v celém jeho rozsahu vždy rozpoznat.

S ohledem na požadavek zákona, aby obsah stanov 
byl určitý a  srozumitelný, na povahu a  počet změn 
v zákoně i vzájemnou souvislost a návaznost jednot-
livých ustanovení dosavadních stanov, nelze v tomto 
případě dosáhnout nápravy tím, že statutární orgán 

Změna stanov družstva  
po změně zákona o obchodních 
korporacích
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koper rollam, která může být v družstvu při přijímání 
rozhodnutí patřících do působnosti členské schůze 
uplatněna, jen jestliže stanovy družstva rozhodování 
per rollam připouští.

Vzhledem k  uvedenému lze doporučit vypracovat 
návrh na změnu stanov, jehož schválením se jejich 
obsah přizpůsobí novému znění zákona o obchodních 
korporacích tak, aby mohl být projednán na členské 
schůzi svolané za účelem schválení účetní závěrky 
za předchozí účetní období v průběhu prvé poloviny 
roku 2021.

Příprava tohoto návrhu nebude představovat pro 
družstvo výraznější zátěž, jestliže plně využije všech 
informací poskytovaných k  tomu Svazem českých 
a  moravských výrobních družstev. K  uvedeným in-
formacím patří také metodický návod, jehož součástí 
jsou vzory stanov, z nichž lze do návrhu pro členskou 
schůzi, jak se mají stanovy změ-
nit, anebo při sestavování návr-
hu nového celkově změněného 
znění stanov, převzít podle po-
třeby družstva řešení, které mu 
nejlépe vyhovuje.

Text: JUDr. Miroslav Machala

družstva splní svou povinnost vyhotovit nové úplné 
znění stanov, ve kterém části textu stanov odporu-
jící příslušným novým ustanovením zákona nahradí 
zněním těchto ustanovení zákona. Je třeba zdůraznit, 
že některá ustanovení zákona o  obchodních korpo-
racích připouští ve stanovách více řešení a  uplat-
nění některých z  ustanovení zákona je v  družstvu 
podmíněno tím, jak je určitá záležitost ve stanovách 
upravena. Příkladem jsou nová ustanovení zákona 
související s  právem člena na podíl na zisku anebo 
jiných vlastních zdrojích družstva, která se uplatní 
jen tehdy, určí-li stanovy, že člen má takové právo, 
neboť ze zákona mu toto právo nenáleží. Jak již bylo 
uvedeno, nová právní úprava v  zákoně představuje 
rovněž příležitost ke změnám směřujícím k  tomu, 
aby pravidla obsažená ve stanovách zájmům členů 
více odpovídala.

Zde lze zmínit třeba možnost ve stanovách určit, že 
člen může být na členské schůzi zastoupen jen jiným 
členem družstva, popřípadě také stanovit nižší počet 
členů než určuje zákon, které může na základě plné 
moci zastupovat při jejím jednání stejný zmocněnec 
současně, odchylně od zákona ve stanovách vymezit 
pro členy představenstva i  pro členy kontrolní ko-
mise zákaz konkurence, či do stanov zakotvit také 
důležitý důvod, po dobu jehož trvání člen nemůže na 
členské schůzi vykonávat své hlasovací právo. Ke zvá-
žení se nabízí například také novelou zákona celkově 
upřesněná právní úprava postupu při rozhodování 
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Čte vůbec někdo připomínky k zákonům 
a zajímají alespoň někoho ve vládě 
ekonomické dopady způsobované 
navyšováním minimálních mezd?

Proti neustálému růstu minimální mzdy bojujeme 
dlouhodobě, přesto to vypadá, že MPSV ani vládu 
žádné z  argumentů nezajímají. Podané připomínky 
za AZZP k  návrhu nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o  minimální mzdě, 
o  nejnižších úrovních zaručené mzdy, o  vymezení 
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke 
mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů vycházely tentokrát z čistě 
ekonomického hlediska a  vztahovaly se výhradně 
k  materiálu, který jsme jako návrh nařízení vlády, 
obdrželi. 

V odůvodnění nezbytnosti změny bylo v materiálu 
například uvedeno, že aby byl podíl minimální a prů-
měrné mzdy uspokojivý, tak by měl podíl vycházet 
kolem 50 procent. Výpočty vychází z průměrné mzdy 
ve  výši 35  130 korun a  minimální mzdy v  letošním 
roce 14 600 korun. Podíl tedy dle výpočtů minister-
stva vychází na 41,6 procenta. Z  pohledu kupní síly 
ale tento výpočet neodpovídá reálnému příjmu. Čistý 
příjem z  průměrné mzdy tvoří 26  270 korun a  čistý 

příjem z minimální mzdy 12 124 korun. Reálný podíl 
tedy vychází na 46,2 procenta, což už se 50 procentům 
výrazně blíží. V odůvodnění nezbytnosti změny byly 
tedy uvedeny podíly zavádějícím způsobem.

Dalším naším argumentem bylo, že je třeba si uvě-
domit, že zvýšení minimální mzdy například o  900 
korun, které možná někomu nezní jako likvidační 
částka, je ale z  pohledu zaměstnavatele zvýšením 
nákladů ve výši 1204,20 korun na každého zaměst-
nance každý měsíc, což může mít v této době pro část 
zaměstnavatelů fatální následky.

K těmto připomínkám jsme ještě přidali připomín-
ky ke shrnutí závěrečné zprávy RIA, kde byly v bodě 
3 uvedeny Agregované dopady návrhu zákona a s ně-
kterými částmi nejde z ekonomického hlediska sou-
hlasit. K zavádějícím bodům patřily tyto 3:

Bod 3.2: Dopady na mezinárodní konkurenceschop-
nost ČR – ne:

S  tímto argumentem nemůžeme souhlasit, vzhle-
dem k  tomu, že ze zkušenosti zaměstnavatelů vy-
plývá, že jakékoliv navýšení minimálních mezd 
a z něho vyplývajících požadavků navýšení cen u za-
hraničních odběratelů, např. v  Rakousku, Německu 
či Itálii, je velkým problémem. Např. v  roce 2020, 
kdy došlo k  navýšení minimálních mezd o  více než 
9 procent, byli zahraniční odběratelé ochotni navýšit 
ceny v průměru o 4 procenta. Část odběratelů nebyla 
ochotna navýšit ceny vůbec a přesunula raději zakáz-
ky do Polska, Maďarska nebo Itálie.

Bod 3.5: Sociální dopady – ano + Bod 3.7: Dopady na 
spotřebitele – ano:

S argumentem, že nárůst minimální mzdy přispěje 
k  pokrytí vyššího podílu životních nákladů na za-
bezpečení životních potřeb a životní úrovně zaměst-
nanců není možné souhlasit z důvodu, že se zvýšení 
minimální mzdy promítne do cen, např. potravin, 

V  současné situaci, kdy většina zaměstnavatelů ztratila alespoň část zakázek pro 
své zaměstnance a není jistý ani budoucí vývoj, není žádný nárůst minimální mzdy  
od 1. ledna 2021 rozumným řešením. 
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hned několikrát – při výrobě, při dopravě, a nakonec 
i  při prodeji. Viděli jsme to i  během letošního roku, 
kdy se ceny za potraviny zvýšily několikrát a zvyšují 
se i nadále.

Všechny uvedené připomínky se týkají všech za-
městnavatelů v  ČR, nejen zaměstnavatelů, kteří 
zaměstnávají více než 50 procent osob se zdravot-
ním postižením (dále jen „ZZP“). Co se týká zaměst-
navatelů ZZP, tak u  těch jsou následky navyšování 
minimálních mezd ještě o hodně horší než pro běžné 
zaměstnavatele. Zdravotně postižení zaměstnanci 
pobírají invalidní důchod z důvodu, že jejich výkon-
nost klesla minimálně o 35 procent, u 3. stupně inva-
lidity dokonce minimálně o 70 procent. Produktivita 
těchto zaměstnanců je neměnná a v podstatě neroste. 
Pokud tedy došlo v roce 2020 k navýšení minimální 
mzdy o 1 250 korun, došlo zároveň ke zvýšení nákla-
dů zaměstnavatele o  1 672,50 korun. Od 3. čtvrtletí 
2020 došlo sice ke zvýšení příspěvků na zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením dle §78 Zákona 
o  zaměstnanosti, ale pouze ve výši 800 korun, což 
nepokrývá ani 50 procent výše zmíněného nárůstu 
nákladů. 

Z výše uvedených důvodu lze předpokládat, že po-
kud nedojde rovnou k  likvidaci některých zaměst-
navatelů, tak dojde alespoň k  propouštění nejméně 
výkonných zaměstnanců, a  to nejen u  ZZP, ale i  na 

volném trhu práce. Tito nejméně výkonní zaměstnan-
ci pracují právě za minimální mzdu a  pokud budou 
propuštěni, tak budou závislí na dávkách od státu, 
které jsou ale nižší než mzda, kterou nyní dostávají 
a ve výsledku jich spadne do chudoby ještě více.

Připomínky zaslal kromě AZZP i Svaz českých a mo-
ravských výrobních družstev a  také Hospodářská 
komora ČR. Bohužel i přes odpor zaměstnavatelů ze 
všech stran dojde k opětovnému navýšení minimální 
mzdy, tentokrát na částku 15  200 korun měsíčně od 
1. ledna 2021. Z toho se dá vyvodit, že nikoho z vlády ČR 
evidentní ekonomické dopady tohoto rozhodnutí ne-
zajímají. 

Vyšší minimální mzda od roku 2021 ovlivní jako 
vždy i  výši zaručených mezd. Vláda je přitom dlou-
hodobě žádána o zrušení zaručených mezd v soukro-
mém sektoru, aby si zaměstnanci a  zaměstnavatelé 
mohli sami určovat cenu práce. 
Pokud vláda soudí, že pro fun-
gování veřejného sektoru jsou 
zaručené mzdy zásadní, tak by 
je měla zachovat pouze mimo 
podnikatelský sektor.

Text: Ing. Vilma Baudišová

www.karkoul.cz
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Portál o integračním sociálním podnikání

Každý týden NOVINKY ze světa integračního sociálního podnikání OZP www.isp21.cz

   ROZHOVOR

Dobří zaměstnanci přišli 
v důsledku pozdní valorizace 
o prémie

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením na chráněném trhu práce 

je v posledních týdnech opět ožehavým téma-

tem, a proto jsme se zeptali v rámci naší rubriky 

„Názor odborníků“ další zainteresované osoby, 

jak vnímá tuto problematiku. Tentokrát odpovídá 

pro portál ISP21.cz Petr Horký, předseda předsta-

venstva brněnské firmy MYJÓMI družstva invalidů.

inFORMUJEME
svět integračního 
sociálního podnikání
Portál ISP21.cz přichází nově s obsáhlým 
přehledem vybraných podpor v době koronakrize. 
A jak jste zvyklí, každý týden představuje 
pravidelné zprávy nejen ze sociálního světa. 
Bez hledání a všechno na jednom místě. 
Co je nového v legislativě? S jakými úspěchy  
a neúspěchy se potýkáme? Jaké jsou novinky 
nejen v oblasti byznysu?  Vše naleznete na ISP21.cz.

Staňte se součástí příběhů, které mohou inspirovat i vás! 

Rubrika ze sociálního světa každý 
týden. S námi vždy aktuálně! 

Zelený kolíček se představuje
V rámci oslav 30. narozenin Nadace Jedličkova ústavu 
vznikla nová kampaň s názvem Zelený kolíček, která se 
snaží upozornit na to, že společnost nemusí být rozdě-
lena na lidi zdravé a na lidi s postižením. Info o kampani 
naleznete na isp21.cz.

   NOVINKA

Covid InfoServis
Pravdivé informace jsou v dnešní době velmi důležité 

a cenné. S naší novou sekcí Covid InfoServis už vám 

nic neuteče. Přehled vybraných podpor s akcentem 

na integrační sociální podniky zaměstnávající OZP, 

vše na jednom místě . Aktuální informace a přehled 

podpor sledujte na webu isp21.cz.

Jaké jsou názory 
na speciální školy?
Centrum pro vývoj veřejného mínění připravilo pravidelný 
výzkum, ve kterém zjišťovalo názory české veřejnosti 
na zřizování praktických a speciálních základních 
škol, základních škol s rozšířenou výukou a víceletých 
gymnázií. Tiskovou zprávu a graf k tomuto výzkumu 
naleznete na webu na isp21.cz.

Recepty od žen bez domova
V Praze je otevřena již čtvrtým rokem Jídelna Kuchařek 
bez domova. Toto bistro patří pod sociální podnik a na-
bízí skvělá jídla. Na jejich recepty se můžete podívat na 
portálu isp21.cz.
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Evropská komise vydala v rámci nástroje EU SURE první sociální dluhopisy v objemu  
17 miliard eur na pomoc při ochraně a zachování pracovních míst. Emise sestává ze dvou 
dluhopisů, přičemž 10 miliard eur je splatných v  říjnu 2030 a  7 miliard eur je splat-
ných v roce 2040. O tento nástroj s vysokým ratingem byl mezi investory veliký zájem 
a dluhopisy byly více než 13krát nadobjednány, což se projevilo v příznivých cenových 
podmínkách pro oba z nich.

Evropská komise vydává  
první emisi EU SURE

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Ley-
enová k tomu uvedla: „Komise poprvé v historii vydá-
vá na trhu sociální dluhopisy. Dělá to proto, aby získala 
peníze, které lidem pomohou udržet si práci. Tento 
bezprecedentní krok odpovídá mimořádné době, v níž 
žijeme. Děláme vše pro to, abychom ochránili živobytí 
Evropanů. Jsem ráda, že zemím, které krize tvrdě za-
sáhla, nástroj SURE rychle zajistí podporu.“

Johannes Hahn, komisař odpovědný za rozpočet a ad-
ministrativu, uvedl: „Tato operace je prvním krokem, 
kterým se Evropská komise zařazuje do hlavní ligy na 
světových kapitálových trzích s  dluhovými nástroji. 
Silný zájem investorů a  příznivé podmínky, za nichž 
byla emise upsána, jsou dalším důkazem velkého zá-
jmu o dluhopisy EU. „Sociální“ povaha této emise po-
mohla přilákat investory, kteří v této těžké době chtějí 
členským státům EU pomoci podpořit zaměstnanost.“

Oba dluhopisy byly vydány za atraktivních podmí-
nek, které odráží vysoký zájem. Desetiletý dluhopis 
byl oceněn na 3 bazické body nad sazbami mid-swap. 
Dvacetiletý dluhopis byl oceněn na 14 bazických bodů 
nad sazbami mid-swap. Konečné ážio nové emise bylo 
odhadnuto na 1 bazický bod pro desetiletou tranši a 2 
bazické body pro dvacetiletou tranši. Obě tyto hod-
noty jsou vzhledem k vydanému objemu velmi nízké.

Pro dosud největší emisi dluhopisů, kterou kdy 
Komise vydala, jde o  atraktivní cenové podmínky 
a znamená to příznivý začátek programu SURE. Ko-
mise poskytuje členským státům úvěry za stejných 
podmínek, za nichž si sama půjčuje. 

Banky, které Evropskou komisi při této transakci 
podpořily (jako společní hlavní upisovatelé – „joint 
bookrunners“), jsou Barclays (IRL), BNP Paribas, 
Deutsche Bank, Nomura a UniCredit.

Získané finanční prostředky budou poskytnuty při-
jímajícím členským státům ve formě úvěrů, které jim 

pomohou pokrýt náklady přímo související s finan-
cováním vnitrostátních režimů zkrácené pracovní 
doby a podobných opatření v reakci na pandemii.

V této souvislosti Komise na začátku tohoto měsíce 
oznámila, že celý objem dluhopisů EU SURE činící až 
100 miliard eur vydá jako sociální dluhopisy, a přijala 
nezávisle hodnocený rámec pro sociální dluhopisy.

NÁSTROJ SURE
Na základě dosavadních rozhodnutí obdrží 17 člen-
ských států finanční podporu v rámci nástroje SURE 
na pomoc při ochraně a zachování pracovních míst. 
Finanční podpora bude mít podobu úvěrů, které EU 
poskytne členským státům za výhodných podmí-
nek.

Tyto úvěry pomohou členským státům pokrýt 
náklady, které přímo souvisejí s financováním vnit-
rostátních režimů zkrácené pracovní doby a dalších 
podobných opatření, jež tyto státy zavedly v  reakci 
na pandemii, zejména pro osoby samostatně výdě-
lečně činné. Nástroj SURE by rovněž mohl financovat 
některá opatření týkající se zdraví, zejména na pra-
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covišti, která mají zajistit bezpečný návrat k  běžné 
hospodářské činnosti.

Členské státy mohou nadále předkládat formální 
žádosti o podporu z nástroje SURE, který disponuje 
celkovou kapacitou až 100 miliard eur na pomoc při 
ochraně pracovních míst a  pracovníků postižených 
pandemií. Komise již navrhla, aby z  nástroje SURE 
byla 17 členským státům poskytnuta finanční podpo-
ra v celkové výši 87,8 miliardy eur.

ÚVĚROVÁ POLITIKA EU 
•  EU byla založena Římskou smlouvou v  roce 1957 

a  jako emitent má rizikovou váhu 0 % (Basel III). 
Úvěry, které si EU bere, jsou přímými a  bezpod-
mínečnými závazky EU, za které prostřednictvím 
rozpočtu EU ručí členské státy EU. Evropská komise 
je Smlouvou o EU zmocněna půjčovat si jménem Ev-
ropské unie na mezinárodních kapitálových trzích.

•  EU si půjčuje výhradně v  eurech za účelem dal-
šího půjčování v  eurech státním dlužníkům. EU 
v současné době provozuje čtyři úvěrové progra-

www.evropska-unie.cz

my: Evropský mechanismus finanční stabilizace 
(EFSM), nástroj na podporu platební bilance (BoP), 
makrofinanční pomoc (MFA) a nástroj pro dočas-
nou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti 
v mimořádné situaci (SURE), který nedávno – dne 
19. května 2020 – přijala Rada.

•  Dluhopisy, které EU vydá v rámci nástroje SURE, 
nesou označení „sociální dluhopisy“.

 DALŠÍ PODROBNOSTI O EMISI:
Před uskutečněním transakce zaslala EU dne 9. října 
2020 dvaceti bankám žádosti o  předložení návrhu, 
v nichž je informovala o záměru získat značné pro-
středky na trhu.

Formální mandát k vydání dvou tranší byl oznámen 
v pondělí 19. října ve 13:25 hodin SEČ.

Příjem nabídek byl zahájen v  úterý 20. října 2020 
dopoledne v 8:55 hodin SEČ a ukončen v 10:00 hodin 
SEČ.

(-jh-)

V dalším čísle naleznete
Tipy na družstevní výrobky
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Koronavirová pandemie představuje pro celosvětovou i  unijní ekonomiku velmi velký 
otřes s velmi závažnými ekonomickými a sociálními následky. Ekonomická aktivita v Ev-
ropě utrpěla v první polovině roku závažný šok a ve třetím čtvrtletí došlo s postupným 
rušením opatření proti šíření nákazy k silnému oživení. Opětovné vypuknutí pandemie 
v posledních týdnech však vede k narušením, neboť vnitrostátní orgány zavádějí nová 
opatření v oblasti veřejného zdraví s cílem omezit její šíření. Epidemiologická situace 
znamená, že odhady týkající se růstu v horizontu prognózy podléhají extrémně vysoké 
míře nejistoty a rizikům.

Hospodářská prognóza  
z podzimu 2020

Podle hospodářské prognózy z podzimu 2020 klesne 
ekonomika eurozóny v  letošním roce o  7,8  %, načež 
v  roce 2021 vzroste o  4,2 % a  v  roce 2022 o  3  %. Po-
dle prognózy klesne ekonomika EU v  letošním roce 
o 7,4 %, načež v roce 2021 vzroste o 4,1 % a v roce 2022 
o 3 %. Ve srovnání s hospodářskou prognózou z léta 
2020 jsou prognózy růstu jak pro eurozónu, tak pro 
EU mírně vyšší pro rok 2020 a nižší pro rok 2021. Ne-
očekává se, že se produkce v eurozóně ani v EU v roce 
2022 vrátí na úroveň před pandemií.

Hospodářský dopad pandemie se v rámci EU značně 
lišil a totéž platí o vyhlídkách oživení. To odráží síře-
ní viru, přísnost opatření v oblasti veřejného zdraví 
přijatých s cílem zabránit jeho šíření, odvětvové slo-
žení národních ekonomik a sílu vnitrostátních poli-
tických reakcí.

Růst nezaměstnanosti je ve srovnání s poklesem hos-
podářské aktivity omezený. Ztráty pracovních míst 
a  nárůst nezaměstnanosti způsobily značný tlak na 
živobytí mnoha Evropanů. Politická opatření při-
jatá členskými státy spolu s  iniciativami na úrovni 
EU pomohla zmírnit dopad pandemie na trhy práce. 
Bezprecedentní rozsah přijatých opatření, zejména 
prostřednictvím režimů zkrácené pracovní doby, 
umožnil, že růst míry nezaměstnanosti zůstal v po-
rovnání s  poklesem ekonomické aktivity utlumen. 
Nezaměstnanost bude v  roce 2021 dále růst, neboť 
členské státy postupně zruší mimořádná podpůrná 
opatření a  na trh práce vstoupí noví lidé, ale v  roce 
2022 by se situace měla zlepšit, neboť ekonomika bude 
dále zotavovat.

Prognóza předpokládá, že míra nezaměstnanosti 
v eurozóně vzroste ze 7,5 % v roce 2019 na 8,3 % v roce 
2020 a 9,4 % v roce 2021 a poté se sníží na 8,9 % v roce 
2022. Očekává se, že míra nezaměstnanosti v  EU 

vzroste z 6,7 % v roce 2019 na 7,7 % v roce 2020 a 8,6 % 
v roce 2021 a poté se sníží na 8,0 % v roce 2022.

Schodky a veřejný dluh se budou zvyšovat. Očekává 
se, že nárůst schodků veřejných financí bude letos 
v  celé EU výrazný, neboť se zvyšují sociální výdaje 
a  snižují se daňové příjmy v  důsledku výjimečných 
politických opatření zaměřených na podporu hospo-
dářství, jakož i účinku automatických stabilizátorů.

Prognóza předpokládá, že celkový schodek veřejných 
financí v  eurozóně vzroste z  0,6 % HDP v  roce 2019 
na přibližně 8,8 % v roce 2020 a poté se sníží na 6,4 
% v roce 2021 a 4,7 % v roce 2022. To odráží očekáva-
né postupné ukončování mimořádných podpůrných 
opatření v  průběhu roku 2021 s  tím, jak se zlepšuje 
hospodářská situace.

Vzhledem k  prudkému nárůstu schodků prognóza 
předpokládá, že souhrnný poměr dluhu k HDP v eu-
rozóně vzroste z  85,9 % HDP v  roce 2019 na 101,7 % 
v roce 2020, 102,3 % v roce 2021 a 102,6 % v roce 2022.
Prudký pokles cen energií vedl v srpnu a září k po-
klesu celkové inflace. Jádrová inflace, která zahrnuje 
všechny položky kromě energie a  nezpracovaných 
potravin, rovněž v létě výrazně poklesla v důsledku 
nižší poptávky po službách, zejména službách souvi-
sejících s  cestovním ruchem, a  průmyslovém zboží. 
Slabá poptávka, stagnace trhu práce a silný směnný 
kurz eura budou vyvíjet tlak na snižování cen.

Předpokládaná inflace v  eurozóně měřená harmo-
nizovaným indexem spotřebitelských cen (HISC) by 
měla v roce 2020 dosáhnout průměrné hodnoty 0,3 % 
a poté vzrůst na 1,1 % v roce 2021 a 1,3 % v roce 2022, 
neboť ceny ropy se budou stabilizovat. Inflace v celé EU 
by měla v roce 2020 dosáhnout výše 0,7 %, v roce 2021 
úrovně 1,3 % a v roce 2022 by měla dosáhnout 1,5 %.
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Nejistota a rizika spojená s hospodářskou prognózou 
z podzimu 2020 zůstávají mimořádně vysoká. Hlavní 
riziko vyplývá ze zhoršení pandemie, která si vyžádá 
přísnější opatření v oblasti veřejného zdraví a povede 
k závažnějšímu a dlouhodobějšímu dopadu na hospo-
dářství. To vedlo k analýze scénářů pro dvě alternativ-
ní cesty vývoje pandemie – příznivější a horší – a jejího 
hospodářského dopadu. Existuje také riziko, že jizvy, 
které pandemie zanechala v  ekonomice, jako jsou 
úpadky, dlouhodobá nezaměstnanost a  narušení do-
dávek, by mohly být hlubší a dalekosáhlejší. Evropské 
hospodářství by rovněž mohlo být negativně zasaže-
no, pokud by se globální ekonomika a světový obchod 
zlepšily méně, než se předpokládalo, nebo pokud by se 
obchodní napětí zvýšila. Dalším rizikem nepříznivého 
vývoje je možné napětí na finančních trzích.

Naopak NextGenerationEU, program EU na podporu 
hospodářského oživení, včetně facility na podporu 
oživení a odolnosti, pravděpodobně poskytne hospo-
dářství EU silnější podporu, než se předpokládalo. Je 
tomu tak proto, že prognóza mohla pravděpodobné 
přínosy těchto iniciativ zohlednit pouze částečně, 
neboť informace o vnitrostátních plánech, které jsou 
v této fázi k dispozici, jsou stále omezené. Obchodní 
dohoda mezi EU a  Spojeným královstvím by měla 
rovněž pozitivní dopad na hospodářství EU od roku 
2021 ve srovnání se základní prognózou, podle níž bu-
dou Spojené království a EU obchodovat podle pravi-
del Světové obchodní organizace (WTO) týkajících se 
doložky nejvyšších výhod.

Prognóza byla vypracována v situaci závažné nejisto-
ty, kdy členské státy oznámily v druhé polovině října 
2020 nová významná opatření v  oblasti veřejného 
zdraví s cílem omezit šíření viru.

Pokud jde o směnné kurzy, úrokové sazby a ceny ko-
modit, vychází prognóza z obvyklého souboru tech-
nických předpokladů s datem uzávěrky 22. října 2020. 
U všech ostatních vstupních údajů, včetně informací 
o  vládních politikách, zohledňuje tato prognóza in-
formace do 22. října včetně. Projekce nepočítají s žád-
nými změnami politik s výjimkou případů, kdy jsou 
politiky věrohodně a dostatečně podrobně oznámeny.
Prognóza závisí na dvou důležitých technických 
předpokladech. Zaprvé se předpokládá, že opatření 
v  oblasti veřejného zdraví zůstanou do určité míry 
v  platnosti po celé prognózované období. Po jejich 
výrazném zpřísnění ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 
se však očekává, že přísnost opatření se v  roce 2021 
postupně zmírní. Rovněž se předpokládá, že hospo-
dářský dopad dané úrovně omezení se časem sníží 
s  tím, jak se systém zdravotní péče a  hospodářské 
subjekty přizpůsobí koronavirovému prostředí. 
Zadruhé, vzhledem k  tomu, že budoucí vztahy mezi 
EU a Spojeným královstvím nejsou dosud jasné, vy-
cházejí prognózy pro roky 2021 a 2022 z technického 
předpokladu, že EU a  Spojené království budou od 
1. ledna 2021 obchodovat podle pravidel Světové ob-
chodní organizace (WTO) týkajících se doložky nej-
vyšších výhod. Tento předpoklad slouží pouze pro 
účely prognózy a nepředstavuje očekávání či odhad 
výsledku jednání mezi EU a  Spojeným královstvím 
o jejich budoucích vztazích.

Příští prognózou Evropské komise bude aktualizace 
výhledu HDP a inflace v rámci hospodářské prognózy 
ze zimy 2021, která má být předložena v únoru 2021.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)
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výzev a především zkušeností!

Společnosti SKUPINY MECHANIKA - Mechanika Pro-
stějov, výrobní družstvo, Mechanika, a. s., Autome-
chanika, a.s., STKm Prostějov, s.r.o. - není třeba dlouze 
představovat. Jejich historie sahá do padesátých let 
minulého století, jsou tedy na trhu více jak 65 let. Svou 
činností zasahují do několika oborů, mají široké spek-
trum obchodních partnerů a především zákazníků. 

Rok 2020 byl pro SKUPINU MECHANIKA rokem 
změn a  omezení přinášející výzvy pro její činnost 
i zaměstnance. Omezení plynoucí z vládních nařízení 
se dotkla všech společností skupiny, jejich provozů 
i areálu výrobního družstva Mechanika Prostějov. 

 
„Montážní činnosti při realizaci dodávek pro sta-

vební zakázky byly prováděny v  omezeném režimu, 
obchodní jednání a  prezentace on-line formou přes 
video konference, fyzické prohlídky stavby probíha-
ly převážně individuálně“, uvedl předseda předsta-
venstva Ing. Jindřich Zdráhal a pokračuje. 

„Uzavření maloobchodního prodeje vozů ŠKODA 
a  taktéž areálu prodeje ročních a  ojetých vozů (tzv. 
program ŠKODA Plus), změna preferencí a  priorit 
zákazníků v době celosvětové pandemie, to vše mělo 
vliv na prodej vozů. Náš prodejní tým operativně na-
šel cestu v on-line prodeji. Díky novému fleetovému 

konceptu jsme také získali nové firemní zákazníky. 
Nabídka servisních služeb a prohlídek, akční nabídky 
originálních náhradních dílů a příslušenství ŠKODA 
udržely společnost v  chodu i  přes všechna omezení 
a restrikce.

Zatěžkávací zkouškou prošel tým stanice technické 
kontroly a  měření emisí, který zvýšenou poptávku 
zvládl uspokojit i přes personální omezení. Prověření 
kapacit technických i  personálních považuji za ne-
nahraditelnou zkušenost do budoucna a jsem rád, že 
jsme v této zkoušce obstáli," uvedl Ing. Zdráhal. 

„Vše, co jsme v roce 2020 museli zvládnout, jsou pro nás 
cenné zkušenosti. Plynulost a  stabilita dodávek našich 
obchodních partnerů potvrdila jejich spolehlivost, věr-
nost našich zákazníků je pro nás důkazem, že to a jak to 
děláme, je správná cesta. Rád bych všem našim zákaz-
níkům, dodavatelům a především zaměstnancům podě-
koval za úsilí a energii v tomto náročném roce a popřál 
jim klidný konec roku prožitý ve zdraví a v kruhu svých 
nejbližších. Věřím, že rok 2021 bude pro nás všechny jed-
nodušší, méně náročný, a  že v  něm zúročíme to, co rok 
2020 přinesl a naučil nás," dodal Ing. Zdráhal.

Ing. Jindřich Zdráhal 
předseda představenstva  
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Dojezd vozidla závisí na více faktorech, například na stylu jízdy a nabíjení baterie, klimatických podmínkách, jízdním povrchu, věku baterie, tlaku v pneumatikách, údržbě vozidla 
a dalších. Smluvní záruka Renault 8 let/160 000 km na baterii se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Nový Renault ZOE: 
kombinovaná spotřeba elektrické energie 17,3–19,1 (kWh/km), žádné emise CO2 (g/km), třída energetické účinnosti A+. Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny 
metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Pro homologaci vozidla byla použita metodika WLTP (Worldwide Harmonized Light 
Vehicles Test Procedures) – celosvětově harmonizovaná testovací procedura pro lehká vozidla. Dojezd dle metodiky WLTP 360–395 km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Dojezd až 395 km
8 let záruka Renault na baterii

Nový Renault ZOE
100% ELEKTRICKÝ

Elektromobilita pro vás: zažijte elektrizující pocit z jízdy ve 100% elektrickém Novém ZOE 
Renault: č. 1 v elektrických vozech v Evropě

www.autodispo.cz
Tel.: +420 261 711 515, e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz
DISPO Družstvo invalidů
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Darujte svým blízkým možnost šetrné a individuál-
ní přepravy. Poukaz na jízdy s carsharingem Autona-
půl působícím v devíti městech ČR může být skvělou 
příležitostí pro vyzkoušení sdílených vozidel a potěší 
ty, kteří s Autonapůl pravidelně jezdí. Čeká na vás flo-
tila moderních a bezpečných vozidel, od malých až po 
ta velká, která uvezou celou rodinu na výlet nebo do-
volenou. S námi šetříte nejen svou peněženku a pří-
rodu, ale především starosti spojené s  vlastnictvím 
vozu. Zakoupený poukaz ve vámi zvolené hodnotě je 
možné zaslat poštou nebo e-mailem. Kontaktujte nás 
na adrese: autonapul@autonapul.cz.
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www.evropska-unie.cz

vzor poukazu
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Vánoční čas se blíží… Vůně skořice, čaje, vánočky 

a cukroví zaplní naše domovy a my v posledním mě-
síci v roce stejně jako každoročně přemýšlíme, co dát 
svým blízkým pod vánoční stromeček. Možná se při 
nákupu vánočních dárků necháte inspirovat našimi 
tipy z produkce výrobních družstev. Pak již zbývá jen 
po všech těch přípravách vychutnat si zaslouženou 
chvíli pohody, kdy se v pokoji rozzáří vánoční stro-
meček a zejména malé děti se těší na to, co jim Ježíšek 
letos donese. Aby všechny dárky měly to správné 
kouzlo, je potřeba, aby se třpytil vánoční stromeček 
a  dodal svátečnímu večeru tu správnou atmosféru 

a pohodu. Vánoční stromeček je nejkrásnější ve svět-
lech a ten nejefektnější třpyt mu dodají jen ty správné 
vánoční ozdoby. Naši družstevní výrobci skleněných 
vánočních ozdob jistě uspokojí i  vaše nejnáročnější 
požadavky a přání. Nenechme si vzít tradiční Vánoce 
a vyhlašme pomyslnou válku nevkusným plastovým 
ozdobám čínské produkce. Stejně jako se skleněnými 
kulatými ozdobami nejde hrát ping pong, nemůžete 
ani  s  obarvenými plastovými míčky dosáhnout na 
vánočním stromečku ideálního třpytivého efektu. 
Skleněné vánoční ozdoby se třpytí nejen ve světle 
svíčky a prožijete s nimi opravdové tradiční Vánoce.

 IRISA, výrobní družstvo Vsetín
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 Vánoční ozdoby, DUV – družstvo, Dvůr Králové nad Labem

Slezská tvorba, výrobní družstvo, Opava

(-jh-)
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Granát,d.u.v.,Turnov – nová kolekce 
šňůrkových náramků

CO JE TO SHAMBALLA
Pojem Shamballa je vytvořen z  původního slova 

Shambhala, což je mýtické království, které je pro Ti-
beťany symbolem harmonie, dokonalosti a duchovní 
energie. V designu šňůrkového náramku můžeme najít 
odkaz či inspiraci v modlitebních korálcích Budhistů.

Šňůrkové náramky z  kolekce Shamballa s  českými 
granáty jsou vyrobeny z nylonové šňůrky, ručně vá-
zané do speciálních uzlů, nabízíme černou, červenou 
a šedou variantu šňůrky. Součástí náramku je stříbrný 
motiv s českými granáty a stříbrným znakem výrobce 
Granát, d.u.v., Turnov. Ryzost stříbra je 925/1000, které 
je antikorozně upraveno rhodiováním.

V  kolekci Shamballa náramků s  českými graná-
ty, mimo jiné, objevíte motivy srdce - symbol lásky 
a  síly, čtyřlístek vyjadřující štěstí a  harmonii a  pro 
milovnice přírody granátovou květinu, jedinečný 
symbol nekonečna představuje nikdy nekončící ko-
loběh života, lásky a přátelství a další motivy.

Ať už se rozhodnete pro šňůrkový náramek z důvo-
du souladu s filozofií, kterou představuje nebo prostě 
chcete jen elegantní náramek, věříme, že ten správně 
vybraný, splní vaše přání a očekávání. 

Šňůrkové náramky z kolekce Shamballa s českými 
granáty - osobité šperky s energií.

Text: Iveta Beránková
Foto: archiv družstva Granát

Náramky z kolekce Shamballa významné šperkařské firmy Granát, d.u.v., Turnov 
jsou velmi populární. Důvodů, proč je nosit, je hned několik. Nejenže vyjadřují určitý 
styl, ale pro mnohé mají tyto šňůrové náramky i daleko hlubší duchovní význam. 
Nošení je velmi příjemné a pohodlné. Výhodou je nastavitelná velikost, je možné 
kombinovat více náramků či nošení jednoho jako solitéru. Mohou být úžasným do-
plňkem ke každému outfitu.

www.granat.cz    www.granat-shop.cz
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Modely ze zimní kolekce můžete běžně zakoupit na naší podnikové prodej-
ně v Konici, ale nyní jsou dostupné pouze přes náš e-shop.
http://www.modeva.cz/eshop-kabaty-damske
Vybrané zboží rádi odešleme na dobírku českou poštou nebo službou GLS 
při platbě předem.
V případě zájmu a dalších dotazů se můžete obrátit na obchodní oddělení:
Iveta Prokopová – mobil 730 166 357, Pajchlová Lenka – mobil 730 180 769 
nebo přímo na paní prodavačku Hanu Černou – mobil 734 681 727.
V případě, že bude vládní nařízení změněno a naše prodejna již bude opět 
otevřená, rádi vás uvítáme i osobně a nabídneme vám kompletní sortiment 
z naší produkce.

Luxusní vánoční dárek – modely 
z oděvního družstva Moděva Konice

www.modeva.cz 
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Kojenecký textil a dětské oblečení z termoregu-
lačního materiálu Outlast® vyráběné pod značkou 
Little Angel® v sobě spojuje promyšlenou funkčnost 
i atraktivní vzhled. 

Tip na vánoční 
dárek

www.littleangel.cz
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Nejenom klasické Betelné 
šátky, s  nimiž se zákazníci 
seznámili již na jaře, když 
vznikly coby trefná odpověď 

brněnské firmy MYJÓMI družstva in-
validů na koronavirus, si je nyní možné ob-

jednat prostřednictvím e-shopu www.betelnesatky.cz. 
K široké paletě jednobarevných či různě potištěných 
šátků s  filtrem z  nanovláken přibyly nově i  výrobky 
se „zimním“ potiskem. Šátek tak jde ‚s dobou‘, anebo 
minimálně s ročními obdobími, takže z původně ryze 
praktické pomůcky chránící nositele v  době chřipek 
a  dalších respiračních onemocnění, před smogem, 
prachem i pylem se aktuálně stává i módní doplněk. 
Záleží pouze na nositeli, zda dá přednost některému 
z nabízených vzorů se zimní tematikou, anebo se roz-
hodne pro svoji vlastní grafickou verzi potisku. Ať už 
jde o obrázek, nápis, fotografii či logo. A  takový ori-
ginální dárek se rozhodně neztratí ani pod vánočním 

Betelné šátky z MYJÓMI jdou s dobou, 
v nabídce přibyly zimní motivy

www.betelnesatky.cz

stromečkem. Stačí vybrat ten správný vzhled, a pak se 
už jen těšit z překvapení a radosti obdarovaného…

PŮVODNĚ OCHRANA, NYNÍ I DOPLNĚK
„Jindy bychom tento produkt zřejmě nevyvinuli, 

a  myslím si, že šátky se budou dlouhodobě prodávat 
i  mimo koronakrizi. Proto vyvíjíme další odvozené 
deriváty a nové produkty, pojali jsme to jako šanci se 
posunout dál a stávající situaci využít co možná nejlé-
pe,“ vyjádřil se k jarnímu impulsu, který v první vlně 
koronavirové krize vedl k rychlému zavedení nového 
produktu, předseda představenstva firmy MYJÓMI 
družstva invalidů Petr Horký. Dosud se šátků vyrobilo 
a prodalo přes dvanáct tisíc. 

Mezi novými potisky Betelných šátků, které vychá-
zejí ze šikovných rukou švadlenek MYJÓMI nedávno 
zaujal svoje místo i speciální puntíkovaný. Mimořád-
ná edice pro takzvaný Puntíkový den (Polka dot day) 
vznikla v souvislosti s 29. říjnem, který je Světovým 
dnem psoriázy (lupénky), chronického zánětlivého 
autoimunitního neinfekčního onemocnění lidské-
ho organismu. Akci na podporu zvýšení povědomí 
veřejnosti o  této nemoci letos uspořádal spolek RE-
VENIUM a družstvo MYJÓMI se k němu připojilo. Be-
telné šátky s puntíky už v nabídce e-shopu zůstanou 
celoročně, přičemž k mání jsou šátky jak ve velikos-
tech vhodných pro děti, tak i pro dospělé.

VÝHODA PRO NOSITELE BRÝLÍ
Opakovaně použitelný Betelný šátek zajímavé-

ho vzhledu i  střihu obsahuje filtr z  nanomateriálu, 
který zachytí minimálně 94 procent pevných částic 
ve vzduchu do velikosti 0,6 μm. Zadrží tak většinu 
prachových částic, alergenů, bakterií i  virů, takže 
je schopen zajistit ochranu dýchacích cest. Oproti 
textilní roušce však propouští mnohem více kyslíku, 
a proto je vhodnou volbou například pro astmatiky, 
alergiky a  další osoby, které trpí nějakým typem 
dýchacích obtíží. Betelné šátky vyráběné z  bavlny 
i z polyesteru jsou rovněž vstřícné k nositelům brýlí, 
kteří s klasickou rouškou už po několika sekundách 
nevidí nic, protože se jim zamlží skla. Upínací pásek 
šátku dokonale přilne k obličeji, takže vydechovaný 
vzduch proudí pouze přes filtr, nikoliv kolem něj, 
a na brýlových sklech se nesráží. 

Text: Lenka Mašová
Foto: archiv družstva MYJÓMI
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www.mubrno.cz

Tip na vánoční dárek:
Krtek z Moravské 
ústředny!
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www.smer.cz

Směr v.d. , Vám doporučuje kreativní stavebnici z pravých pálených cihel TEIFOC.
Stavebnice je určena pro malé i velké stavebníky bez rozdílu věku, je vyrobena z přírodních materiálů . 

Se stavebnici lze používat opakovaně . Po vyschnutí malty, stačí nechat stavbu rozpustit ve vodě,
rozdělat opětovně maltu a stavět znova a znova, dle přiložených plánků nebo Vaší fantazie                                                                                                                                

Stavebnice lze mezi sebou kombinovat a tím vytvářet naprosto jedinečné stavby .

Stavebnice zakoupíte ve všech dobrých hračkářstvích nebo v internetových obchodech .
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www.tvar.cz 

Text: Ing. Milada Cyrusová, Markéta Koubová
Foto: Miroslav Baťa

Nabízíme krabičky pro kluky i holčičky, 
do školy i na výlety, které vždy potěší Vaše děti.
Dobře se vám též hodí na vánoční cukroví, 
na perníčky, na bonbóny i na jiné laskominy.

Krabičky jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadného  
materiálu – polypropylenu, buď bez potisku nebo opatřeny 
 IML folií s dětskými motivy.

Barevné varianty: žlutá zelená, modrá, červená, oranžová, natur.

Velikosti boxů:
• 7417 - Box velký 200x150x85 mm
• 7301 - Box vysoký 180x130x70 mm
• 7383 - Box střední 160x110x55 mm
• 7543 - Box malý 110x78x62 mm

Novinka: krabičky s přepážkou

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

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

Léty prověřené nůžky jednoduchého a elegantního 
tvaru jsou vyrobeny z kvalitní uhlíkaté oceli a porco-
vání drůbeže je s nimi doopravdy snadné.

NŮŽKY NA DRŮBEŽ (4510)

PLÁTKOVACÍ NŮŽ 5“ KING´S 
ROW (1820)

Ideální dárek pro příznivce kvalitního kuchyňského 
vybavení – 8 nožů Trend a univerzální nůžky pro do-
mácnost v bloku z masivního bukového dřeva. Nože 
Trend jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli a mají 
pevné nýtované střenky, takže jsou velmi odolné.

BOX S NOŽI TREND (2742) 

Oblíbený kovaný nůž z  prestižní řady King ś Row. 
Svými vlastnostmi a dlouhou životností ostří vyhoví 
nejnáročnějším požadavkům všech kuchařek a ku-
chařů. Nůž je určený především ke snadnému krájení 
masa, ale díky kompaktním rozměrům je v podstatě 
univerzální a v kuchyni najde uplatnění i při většině 
úkonů. Délka ostří 125 mm.

Souprava určená pro kuchaře, řezníky i všechny ostatní, 
kdo častěji zpracovávají při vaření maso. Obsahuje pět špič-
kových řeznických nožů Frosthard a kvalitní ocílku. Nože 
jsou uloženy v praktické kabele, která umožňuje bezpečné 
skladování a snadné přenášení. Nože Frosthard mají díky 
technologii podchlazování v tekutém dusíku zvýšenou tvr-
dost a drží dlouho ostří.

KABELA S ŘEZNICKÝMI NOŽI FROSTHARD (2670)
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Udělejte si radost, nebo ještě lépe – udělejte radost někomu ze svého okolí.

Chcete někoho obdarovat a nenapadá vás, co by jej 
potěšilo? Chtěli byste udělat radost dárkem, který 
pěkně vypadá a je zároveň užitečný? Myslíme si, že 
kosmetikou v  hezkém balení nikdo nepohrdne. Ne, 
není to klasický „celofánový balíček s mašlí“. Jsou to 
půvabné dárkové krabičky s průhledným víkem.

Přichystali jsme pro naše zákazníky dárkové kra-
bičky z přírodní vlnité lepenky, které obsahují růz-
né kombinace našich kosmetických výrobků řady  
KARIMA s  obsahem soli z  Mrtvého moře. Každá 
krabička je doplněna drobnou ozdůbkou s  vánoč-
ním nebo jiným motivem. A může v ní být šampon 
s kondicionérem, pěna do koupele, mýdlo se solí nebo 
s  bahnem z  Mrtvého moře nebo řadou věrných zá-
kazníků vyzkoušený vlasový a tělový šampon. Kos-
metika KARIMA s  přírodními přísadami soli nebo 
bahna z Mrtvého moře většinou vyhovuje i lidem se 
zvýšenou citlivostí kůže. Zkrátka, je to vhodný dárek 
pro každého.

Velká nabídka těchto dárkových balíčků je při-
chystaná pro zákazníky v  naší podnikové prodejně. 
A ti vzdálenější nebo ti, kteří si chtějí dárek opatřit 
z  pohodlí svého domova, mohou využít náš e-shop  
www.dubrava.cz. 

Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková

Dárkové balíčky z Důbravy
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Od jara jsme pracovali na vývoji, výrobě a  certifi-
kaci nového výrobku z Důbravy, kterým bychom při-
spěli v této době zvýšených hygienických požadavků 
na čistotu.

Pan mycí prostředek UNI dezinfekční je určen 
pro ruční i  strojní čištění a  současně k  dezinfekci 
různých ploch, podlah, stěn a  povrchů. Je ředitelný 
vodou v  každém poměru a  vyznačuje se příjemnou 
vůní. Neobsahuje chlor.

Díky svému složení se může použít na všechny 
běžné, vodou omyvatelné povrchy. Využitelný k vše-
obecnému čištění s  dezinfekcí v  různých oblastech, 
například ve zdravotnictví, v  komunální oblasti, 
u úklidových firem, v oblasti facility managementu, 
wellness, pro potřeby sociálních služeb a  v  dalších 
oblastech, kde je kladen zvýšený nárok na hygienu 
ploch. Upozorňujeme - používejte biocidy bezpečným 
způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení 
a informace o přípravku. Na závěr se doporučuje po-
vrchy opláchnout vodou nebo setřít.

www.dubrava.cz 

Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková

TIP PRO VÁS
KRÉMY NA RUCE
ŘADY REVONA

V poslední době asi častěji používáte různé čistící, 
mycí a dezinfekční prostředky při úklidu domác-
nosti. Nezapomeňte, že všechny tyto účinné pro-
středky zároveň působí na vaši pokožku. Ideálně 
používejte rukavice, ale také nezapomeňte ošetřit 
své ruce ochranným regeneračním krémem.  Dů-
brava chemické výrobní družstvo  pro vás má na 
výběr krémy na ruce řady REVONA s bylinnými 
extrakty nebo s olivovým olejem. A tak při koupi 
Panu dezinfekce nebo jiného podobného prostřed-
ku přihoďte do košíku i ochranný krém.

Můžete si vybrat z  pohodlí domova v  našem  
e-shopu www.dubrava.cz. 

AKTUÁLNÍ NOVINKA Z DŮBRAVY
– PAN mycí prostředek UNI dezinfekční



Každý rok si lidé dávají předsevzetí.
My v Deteše sázíme na tradici, poctivost a kvalitu. 
Jsou to hodnoty, na kterých nám záleží.

Děkujeme.

Poctivé 
české Vánoce
a šťastný nový rok 2021



www.templarske-sklepy.cz

Templářské sklepy – trojnásobný vítěz 

TOP VINAŘSKÝ CÍL 

V ÍTĚZE
Ochutnejte

testu šumivých vín na KUPI.CZ:

„Šumivé víno ze sklepů Čejkovice je 

příjemným překvapením. Toto víno  

je stáčeno ve Francii a má světle  

žlutou barvu s jemnou vůní ovoce.  

Je velice příjemně sladkokyselé, což  

mu dodává punc svěžesti. Templářský 

sekt je jednoznačně nejpříjemnějším 

překvapením celého testu.“

20192018 2020

Každý rok si lidé dávají předsevzetí.
My v Deteše sázíme na tradici, poctivost a kvalitu. 
Jsou to hodnoty, na kterých nám záleží.

Děkujeme.

Poctivé 
české Vánoce
a šťastný nový rok 2021
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Dřevěný, papírový či jiný betlém je dodnes symbo-
lem Vánoc, symbolem narození Páně. Své první bet-
lémy vyrábějí děti ve škole či doma z papíru, existuje 
miniaturní betlém ve skořápce vlašského ořechu či 
vymalovaný na široké svíčce. A možná máte dokon-
ce to štěstí vlastnit maličký dřevěný betlém přímo 
z toho opravdového města Betléma.

Tradice betlémů vznikla v  Itálii. Svatý František 
z  Assisi zřídil v  roce 1223 první „betlém“ v  jeskyni 
u městečka Greccio. František, milovník všeho živé-
ho, do ní kromě jesliček nechal přivézt i  zvířata dle 
příběhu o Ježíškovi, který se narodil ve chlévě mezi 
oslíkem a volkem. Na místě sloužil mši.

Nově vzniklá tradice se rozšířila do celé Evropy 
a postupně do celého světa. Betlémy se stavěly v kos-
telích, u nás poprvé prý v roce 1560 v Praze v kostele 
svatého Klementa, odkud se tento zvyk přenesl do 
dalších měst a vesnic. Ve svatostáncích mohl betlémy 
obdivovat i prostý lid – až do doby vlády rakouského 
císaře Josefa II., který panoval také v českých zemích. 
Betlémy podle jeho názoru odváděly pozornost lidí 
od bohoslužby, proto je v kostelích zakázal.

Lidé si tedy v mysli přenesli domů to, co znali z kos-
tela a co v něm obdivovali. Začali vyrábět doma betlé-
my menších rozměrů: vyřezávané ze dřeva, malované 
papírové, dokonce i složené z chlebových figurek (Pří-
bramsko), později také z  přírodních materiálů jako 
kukuřičné šustí a  sláma. Na Pardubicku se objevily 
perníkové betlémy, v  Železném Brodě skleněné. Dal-
šími centry českého betlémářství je Orlickoústecko 
s obrovskými papírovými betlémy či městečko Králíky 
s barevnými řezbářskými výtvory. České betlémy jsou 
tedy velmi rozmanité, zajímavé – a především lidové.

Naše země se může pyšnit několika výjimečnými 
betlémy. Ve Třebechovickém muzeu betlémů se na-
chází zřejmě nejslavnější Třebechovický Proboštův 
betlém – dílo lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa 
Kapuciána a  autora mechanismu Josefa Frimla. Pro-
bošt chtěl v roce 1882 vyřezat jesličky jako dárek pro 
svou ženu. Později se je rozhodl rozšířit na celý betlém, 

„který bude největší a nejkrásnější na světě, takže se 
na něj určitě přijede podívat z Vídně sám císař pán.“

Po Proboštově smrti se na záchraně betléma význam-
ně podílel učitel češtiny František Skřivan. Betlém poté 
koupil pro Československou církev husitskou továrník 
Jaroslav Burdych, v  roce 1949 po zabavení Burdycho-
va majetku komunistickým režimem připadl betlém 
státu. Skřivan se zasadil o zapsání betléma na seznam 
kulturních památek, což přineslo pozornost noviná-
řů u nás i ze zahraničí. O betlému se vysílal televizní 
dokument, v roce 1967 putoval do Kanady na světovou 
výstavu Expo v  Montrealu, o  rok později do Holand-
ska do miniaturního městečka Madurodamu a v roce 
1970 do Londýna na výstavu, kde si ho prohlédla také 
britská královna Alžběta II. V  roce 1972 pro něj byla 
v  Třebechovicích pod Orebem svépomocí postavena 
budova, ve které konečně došel důstojného umístění. 
V roce 1999 byl betlém prohlášen za národní kulturní 
památku. Dnešní muzeum bylo otevřeno v roce 2013.

Betlém je celý včetně mechanismu vyřezán ze dře-
va. Přes 2000 dohromady poskládaných součástí 
tvoří plochu o rozměrech zhruba 7x2x2 metry, z 351 
figurek se více než dvě stě pohybuje. Betlém má 
sedm podlaží a dvě části – biblickou a světskou. V té 
světské najdeme postavičky vykonávající tehdejší 
běžná řemesla. Jejich předobrazem byli obyvatelé 
Třebechovic, které autoři díla znali. Dokonce i ti jsou 
zde zvěčněni – Probošt jako truhlář a Kapucián jako 
starý muž. V biblické části se odehrávají náboženské 
scény od Zvěstování pastýřům přes výjevy z Ježíšova 
života až po jeho nanebevstoupení. Součástí betléma 
je i  krajina se stromy, skalami, stavbami a  zvířaty. 
Krajina byla také inspirována okolím Třebechovic – 
je zde například kaplička se zvonicí z hory Oreb.

Ovšem největší mechanický betlém na světě, zapsaný 
dokonce v Guinnesově knize rekordů, mají v Jindřicho-
vě Hradci – jsou to Krýzovy jesličky. Tomáš Krýza byl 
již jako školák nadšený betlémem svého strýce a v do-
spělosti se rozhodl vyrobit ještě větší a krásnější jeslič-
ky. Pracoval na nich denně po večerech přes šedesát let, 

Betlém jako symbol narození Páně 
patří o Vánocích k našim domovům

Třebechovický Proboštův betlém
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www.betlem.cz     www.mjh.cz 

prakticky až do své smrti (1918). Podařil se mu naprostý 
unikát – betlém o téměř šedesáti metrech čtverečních, 
složený z 1398 částí (z nich je 133 pohyblivých). Figurky 
mají tělo z lipového dřeva, hlavičku a krk z kašírovací 
hmoty. Oblečené jsou do šatů ze sukna nebo z měkkého 
papíru, malované jsou hlinkovými barvami. Betlém 
má část betlémskou se Svatou rodinou, část městskou 
a část venkovskou – součástí je krajina s mnoha druhy 
stromů a květin i pečlivě vyvedené domy, paláce, věžič-
ky, vesnické domky, kovárna i mlýn. Figurky všude na 
těchto místech představují čilý městský a  venkovský 
život té doby. Jediná figurka byla vyrobená u místního 
voskaře Adama Zettela – novorozený Ježíšek. 

Více informací lze nalézt na webových stránkách 
Muzea Jindřichohradecka.

Text: Sylva Kaplanová
Foto: Třebechovické muzeum betlémů,  

Muzeum Jindřichohradecka, Dagmar Hartmanová

Zpěvák, skladatel a  hudeb-
ník Michal David sestavil 
album ze svých oblíbených 
pomalých písní, ke kterým 
má blízký vztah a  které ne-
právem zůstaly ve stínu jeho 
velkých hitů. Připojil k  nim 
několik vánočních skladeb, 

mezi kterými jsou i  dva duety – s  Magdou Malou 
a Filipem Antoniem. 

Michal David patří již několik dekád mezi nejpo-
pulárnější umělce domácí pop music. Složil nespo-
čet hitů, některé z nich se staly i výraznou součástí 
oblíbených českých filmů. Napsal několik muzikálů, 
z nichž nejznámějšími jsou např. Kleopatra, Tři muš-
ketýři a  Angelika. Je několikanásobným držitelem 
stříbrného a bronzového ocenění v anketě populari-

Vánoční soutěž
o nové CD Michala Davida „Moje zapomenuté ploužáky“

ty Zlatý, resp. Český Slavík a dvojnásobným vítězem 
ankety Týtý. V roce 2018 obdržel od prezidenta re-
publiky státní vyznamenání Za zásluhy. Více o  hu-
debníkovi lze najít na oficiální webové prezentaci 
www.michaldavid.cz.

 

Foto: Warner Music Czech Republic
(-jh-)

Soutěžní otázka:
Uveďte název alespoň 1 hitu, který nazpíval nebo 
složil Michal David. 
Odpovědi zasílejte na adresu redakce@scmvd.cz. 
Vyhrávají první tři nejrychlejší čtenáři, kteří za-
šlou správnou odpověď.

Ceny do soutěže věnovala společnost Warner Music 
Czech Republic.

Krýzovy jesličky

Jak nám sdělila ředitelka Třebechovického muzea 
betlémů Renata Pazderová, muzeum připravuje 
dvě nové vánoční výstavy. „Dovolím si na ně čte-
náře časopisu optimisticky pozvat,“ uvedla, s tím, 
že co se týče otevření muzea, rozhodující budou 
aktuální vládní omezení. 

Kouzelný svět betlémů vám přiblíží betlémy 
historické i současné. Uvidíte např. třebíčský  papí-
rový malovaný s asi 500 figurkami, ale také velký 
barevný skleněný betlém nebo naopak miniaturní 
betlémek vyražený do osmnáctikarátového zlata. 

Vánoce, Vánoce přicházejí je název výstavy, kde 
budete svědky, jak se rodí betlémy dřevěné, paličko-
vané, pletené, vyšívané nebo jak keramici vdechují 
život beztvaré hlíně a proměňují ji v betlémské fi-
gurky.
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