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slovo úvodem

Ing. Emil Beber
předseda představenstva KOVOBEL, výrobní družstvo
člen Kontrolní komise SČMVD
Vážené kolegyně a kolegové,
velmi si vážím příležitosti uvést po necelém roce
březnové číslo našeho časopisu. A nebylo to období
vůbec lehké.
Vládní restrikce a regulace života celé naší společnosti, které trvají už skoro rok, s cílem zabránit šíření pandemie Covid-19, přinášejí řadu velkých potíží
a promítají se nepříznivě jak do života celé společnosti a všech firem, tak i do života jednotlivců a rodin.
Onemocnění Covidem-19 jsem si vyzkoušel v závěru
minulého roku na sobě a musím jen souhlasit, že to
není žádná „chřipečka“ a doznívající zdravotní potíže
z této nemoci mě provázejí dodnes.
Původně jsme předpokládali, že 1. vlna pandemie
postupně odezní a ve 2. pololetí loňského roku se vše
postupně vrátí do normálních kolejí. Bohužel se tak
nestalo a stále válčíme s touto zrádnou nemocí.
Jako čistě strojírenská firma pokračujeme zatím bez
výpadků ve výrobě a dodávkách obou našich sortimentů – technologických zařízení pro chov drůbeže
a skládacích skladovacích kontejnerů KOVOBEL,
i když poptávka po technologických zařízeních pro
drůbež se poněkud snížila. Zato poptávka po kontejnerech KOVOBEL významně roste, a tak se prodlužují
dodací lhůty na tyto výrobky pro naše zákazníky.
Přitom na export bylo vloni dodáno 68 procent vyrobených kontejnerů.
Ale ani nám se problémy spojené s koronavirovou
krizí samozřejmě nevyhýbají. Například základním
materiálem pro výrobu kontejnerů KOVOBEL je pozinkovaný ocelový plech, jehož cena letos stoupla
prakticky ze dne na den o nejméně 30 procent a dodávky tohoto materiálu lze jen velmi obtížně zajistit.
Z nám dosud neznámých příčin všechny hutě dodávající tento materiál podstatně omezily nebo zastavily jeho výrobu.
A samozřejmě se zastavily všechny naše aktivity ve
spolupráci s agenturou CzechTrade při vyhledávání
vhodných obchodních partnerů pro dodávky kontejnerů KOVOBEL do třetích zemí.
Rovněž práci kontrolní komise SČMVD provázely
komplikace, protože řadu otázek bylo nutno řešit online a ani pravidelné schůze komise nebylo většinou

možno realizovat podle plánu práce. Chtěl bych poděkovat všem členům kontrolní komise za činorodý
a aktivní přístup k jednotlivým záležitostem.
Ani pracovníci SČMVD to neměli jednoduché, ale
předběžné výsledky hospodaření svazu za rok 2021
ukazují, že se podařilo proplout „rozbouřenými“ vodami velmi úspěšně. Současně bych chtěl ocenit práci
svazu při pomoci družstvům v průběhu pandemie jak
hmotnou, tak poradenskou.
Skutečně v současné době žijeme v dříve nepoznané
velmi komplikované době. Koronavirová pandemie
dopadá na každého z nás a řízení boje proti ní mi připadá neodborné a zmatečné, což zhoršuje problémy
jak v řízení firem, zejména v nejvíc zasažených odvětvích ekonomiky, tak v životě všech občanů. Nezbývá
nám nic jiného než doufat, že se v nějaké krátké době
podaří naočkovat proti nemoci Covid-19 převážnou
část populace, a tak se postupně vrátíme k přijatelným životním podmínkám. Nemyslím si však, že
budeme v blízké době žít jako před pandemií, protože
koronavirus bude ovlivňovat naše životy i nadále.
Dovolte mi, abych vám na závěr popřál úspěšný boj
se zákeřnou nemocí, co nejdřívější návrat k normálnějším podmínkám života a hlavně hodně a hodně
zdraví.

www.kovobel.cz
3/2021
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reportáž z družstva

Granát, družstvo umělecké výroby,
Turnov v době pandemie

Pro spoustu českých firem má pandemie Covid-19
zdrcující dopady. Firmy omezují výrobu, maloobchodní prodej je omezen na nejzákladnější lidské
potřeby. V některých firmách se propouští, v lepších
případech zůstávají pracovníci doma za sníženou
mzdu. Snižují se náklady, hledají se cesty, jak přežít.
Není odbyt, protože lidé mají méně peněz na utrácení za zbytné věci, a protože se nemůže nikam chodit,
ztrácí smysl určité výrobky vůbec kupovat. V prodejnách se neprodává a jedinou možnou odbytovou
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trasou jsou e-shopy, které mnohdy některé firmy ani
nemají. Tradiční čeští výrobci stojí často na pokraji
pomyslné propasti, ze které se snaží dostat, jak to jen
jde. Důležité je vydržet, mít sílu pokračovat a hledat
všechny možné způsoby, jak firmu udržet. Čeští výrobci, ale i prodejci, nejen ti družstevní, to nemají
vůbec lehké. Jak pandemii Covid-19 čelí družstvo
Granát, DUV, Turnov, si můžete přečíst v rozhovoru
s předsedou družstva Ing. Pavlem Tvrzníkem.

reportáž z družstva

ROZHOVOR
Ing. Pavel Tvrzník
předseda
Granát, DUV, Turnov
Pane předsedo, jak vidíte v současné době pandemie
Covid-19 vývoj situace ohledně těžby českého granátu v Dolní Olešnici?
V současné době probíhá pravidelná zimní odstávka
úpravárenské linky, jejíž provoz je založen na proplachování štěrku vodou. Vzhledem k počasí by nám linka zamrzla – spuštěna bude na jaře, až to povětrnostní
podmínky dovolí. Dá se předpokládat, že tak nastane
v dubnu. Nicméně koronavirová krize má pro nás zdrcující dopady – těžbu jsme v roce 2020 museli podstatně omezit, a bohužel se podobný stav předpokládá i po
letošním spuštění zahájení těžby. Nemůžeme si dovolit
čerpat vysoké náklady na plnou těžbu – veškeré náklady jsme proto museli omezit na nejnižší možnou
míru, respektive provádíme minimální těžbu.
Co to přesně pro družstvo Granát představuje?
Minimální těžba nám slouží na pokrytí výrobních
potřeb, které jsou při současné odbytové situaci minimální. Nemůžeme si ale dovolit zcela zastavit těžbu
– důl by tak přešel do režimu útlumu, což by znamenalo uvést vše do původního stavu včetně rekultivací
a těžba by v budoucnu nemohla nadále probíhat. Proto jsme zvolili tento způsob řešení. Pro představivost
– v roce 2019 jsme na ložisku Dolní Olešnice vytěžili
zhruba 200 kilogramů českého granátu, v roce 2020
to bylo jen 30 kilogramů.
Jaké další negativní vlivy měla pandemie na činnost
družstva?
Dopady koronavirové krize a souvisejících vládních
opatření jsou pro nás opravdu likvidační. Turisté

přestali jezdit, přestali si naše výrobky kupovat. Tím
došlo k propadu tržeb zhruba o 40 procent. Vůbec
nejhorší je pro nás uzavření maloobchodních prodejen – v případě našeho družstva se jedná jak o naše
vlastní maloobchodní prodejny, tak o maloobchodní
prodejny našich obchodních partnerů. Prodej tak
dosahuje pouhých 7-8 procent běžného prodeje, protože jediným odbytovým kanálem v současné době
je náš e-shop. Museli jsme již bohužel propustit 40
zaměstnanců, takže v současné době má naše firma
180 zaměstnanců. Propouštění souvisí s omezením
výroby – nemůžeme si dovolit vyrábět na sklad. Na
našich výrobcích je vysoký podíl ruční práce, což
představuje jednak mzdové náklady, ale i náklady na
drahé kovy. V podstatě nyní vyrábíme šperky pouze na zakázku nebo doplňujeme některými výrobky
sklad pro prodej v e-shopu, což představuje nejprodávanější modely šperků.
Jaké náklady na omezený chod dolu v Dolní Olešnici
musíte ještě hradit?
Musíme platit odvody za zábor zemědělského prostoru, nájem za objekt a za dobývací prostor a pokud se těží, pak i odvody z vydobytých nerostů. V té
souvislosti to způsobuje problém i obci, která souhlasila s těžbou ve svém katastru. Vytěžené nerosty
představovaly pro obec roční příjem v řádu statisíců
korun, se kterými obec počítala pro stavbu obecního
vodovodu. Tyto příjmy se nyní podstatně snížily a dá

Dolní Olešnice - těžba

3/2021
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reportáž z družstva
Třídění granátů ze štěrku

se předpokládat, že k tomuto snížení dojde i z letošní
těžby. Pozitivní výhled pro obec, ale hlavně i pro nás,
je pouze obnovení těžby, které se vzhledem ke stávající situaci prodlouží o 1–2 roky.
Jak vidíte situaci do budoucna?
Těžbu ložiska v Dolní Olešnici jsme zahájili v roce
2019. Očekávali jsme výtěžnost kolem 30-40 gramů

Montáž šperků

Zasazování kamenů do šperků
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na tunu štěrkopísku. Pozitivní je, že výtěžnost je
zde podstatně lepší – přesahuje 100 gramů na tunu
štěrkopísku. Předpokládali jsme, že zde budeme těžit
4 až 5 let. Vzhledem k současné situaci odhadujeme,
že těžba se minimálně o 1–2 roky prodlouží. Je mimo
jiné nutno počítat s tím, že náběh výroby na předchozí úroveň nebude určitě rychlý. Samozřejmě to nese
i další problémy – prodloužení těžby se nám promítne
do zvýšených nákladů na pronájem areálu, pozemků
a odvodů z dobývacího prostoru, které musíme platit
i při omezení těžby, a dále mzdové náklady. Podobná
situace je i v našem druhém dole v Podsedicích – i tam
došlo k omezení těžby. Připomeňme si, že tento důl
má svou historii již od středověku a naše firma v něm
těží dlouhodobě.
Pokud je areál nyní nefunkční, nebojíte se příchodu hledačů drahých kamenů, kteří by mohli využít
toho, že se v areálu nepracuje?
Jakmile počasí dovolí, bude zde probíhat opět minimální těžba. Máme zajištěn pravidelný dozor, areál
je elektronicky zabezpečen, takže nějakých nájezdů
hledačů drahých kamenů se neobáváme. Další věc
je sama výtěžnost – najít v nejlepším případě 100
gramů granátu v tuně štěrku na ruční hledání moc
není… snad najít kamínek či dva. A to by se rozhodně
nikomu nevyplatilo, pokud by byl při tomto hledání
dopaden.
Jak vnímáte kompenzační programy?
Z programů vlády jsme čerpali kompenzace na uzavřené prodejny z programu COVID - NÁJEMNÉ. Dále
využíváme program ANTIVIRUS – část zaměstnanců
z výroby je nyní doma na prostojích, na 60 procentech mzdy. Bohužel tyto programy pokryjí pouze část
nákladů a to ještě zpětně, takže náš problém neřeší.

je drobný drahokam, který je vnímán jako jeden
ze symbolů České republiky. Je rudý jako krev,
plný tajemství a vášně. Jsou mu přisuzovány magické a léčebné účinky a svému majiteli prý přináší lásku, klid a rovnováhu, dodává sebedůvěru
a pomáhá k úspěchu.

GRANÁT, DRUŽSTVO UMĚLECKÉ
VÝROBY, TURNOV

Broušení českých granátů

Co by v současné době pro družstvo bylo největším
přínosem?
Nejvíce by situaci pomohlo, pokud by bylo možno
opět otevřít maloobchodní prodejny jak naše, tak našich partnerů. Příjezd turistů se sice nedá v nejbližší
době očekávat, avšak situace by se alespoň částečně
zlepšila, neboť kromě turistů máme velké množství
českých zákazníků.
Pokud by měl někdo zájem o šperky Granátu, DUV,
Turnov, na jakém odkazu najde váš e-shop?
Zákazníci mohou navštívit náš e-shop na adrese
www.granat-eshop.cz. Kromě šperků s českým granátem si může vybrat i ze široké nabídky dalšího
sortimentu. Zakoupit je možné prsteny, náušnice,
náramky, náhrdelníky či brože a kromě dámského
sortimentu lze nabídnout také něco pro pány – kravatové spony či manžetové knoflíky. Kromě šperků
nabízíme také skleněné výrobky s českými granáty,
například skleničky, číše, těžítka, misky a podobně.
Šperk může být kromě ozdoby i vhodnou investicí,
skleněné předměty zase vhodným dárkem pro vaše
přátele či kolegy. Věřím, že v našem e-shopu najdete
určitě něco, co vás zaujme.
Děkuji za rozhovor.
Rozhovor připravila Jana Henychová

Družstvo umělecké výroby Granát Turnov je největší světový výrobce originálních šperků s českými granáty. Již od roku 1953 udává trend designu
a finální podobu granátovým šperkům. Družstvo
je jediným majitelem dolů na české granáty a originalitu svých výrobků dokládá certifikátem pravosti a výrobní puncovní značkou družstva „G“
Výjimečnou barvu českých granátů lidé obdivují již od starověku, jsou součástí historických sbírek šlechtických a panovnických rodů. Exkluzivní
dárkové předměty a šperky s českými granáty
obdrželi od českých subjektů darem i významné světové osobnosti jako např. prezident Václav
Havel, papež Jan Pavel II., prezident Obama a jeho
choť Michelle, Madeleine Albrightová, princ Charles a jeho choť Camilla a další.
Nechte se i Vy inspirovat krásou českého granátu, poznejte jeho moc a sílu…

reportáž z družstva

ČESKÝ GRANÁT

Na internetovém obchodě družstva Granát Turnov www.granat-shop.cz najdete širokou nabídku
z kolekcí šperků s českými granáty. Mezi novinky
patří náramky se souhvězdím, které náleží každému jednotlivému znamení zvěrokruhu. Dva designy a dvanáct znamení. Elegantní celostříbrné nebo
ve stylovém provedení z kolekce Shamballa. Každý
si najde ten pravý. Náramky jsou osazeny českými
granáty či kubickými zirkony.
Šperk s českými granáty je šperk s energií.
Text: Iveta Beránková
Foto: Archiv družstva Granát

www.granat.cz www.granat-shop.cz
3/2021
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Betelné šátky z MYJÓMI se dají sladit
s čepicemi, nákrčníky i rukavicemi
S potiskem, jedno i vícebarevné bavlněné čepice, ale také čepice s otvorem na culík, čelenky,
nákrčníky nebo takzvané párové rukavice začaly nově šít švadlenky v brněnské šicí dílně
MYJÓMI družstva invalidů. Zejména čepice je podle přání možné barevně sladit s Betelnými
šátky s filtrem z nanovláken, s nimiž se zákazníci seznámili již loni na jaře a mohou si je
zakoupit prostřednictvím e-shopu www.betelnesatky.cz. Tam se v nejbližší době objeví také
výše zmíněné novinky. Podle vedoucí šicích dílen MYJÓMI Martiny Dreher byla prvotním
impulsem k rozšíření sortimentu snaha vhodně využít zbytkové látky.

ROZHOVOR
Martina Dreher
vedoucí šicích dílen
MYJÓMI družstvo invalidů, Brno
Existují již první kusy celých nových „Betelných kompletů“ pro děti i dospělé v různých barevných variantách. Jak velké série výrobků jsou v plánu?
Mojí vizí bylo zpracování různých zbytků látek, takže
by šlo spíše o malé kolekce, třeba jen několik kusů barevně sladěných čepic se šátky, případně nákrčníky,
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V nabídce je třeba i čepice s otvorem
na culík. Kde jste se v tomto případě
inspirovala?
Doma. Dcerka má vlasy až do pasu,
nosí různé culíky a drdoly, jenže
na nich čepice špatně drží, pod ní je
z vlasů boule a nevypadá to pěkně.
Teď dcera jednoduše otvorem v čepici prostrčí culík nebo drdol a jdeme…
Zajímavé jsou také párové anebo
„zamilované“ zateplené fleecové rukavice. Prostě rukavice pro dva lidi,
kteří se v zimě chtějí vést za ruce…
Ty mi přinesl na ukázku bratr, kde
k nim přišel, netuším. Střih jsem
trochu upravila, ale spíše v tom vidím tu praktičtější variantu, tedy
párové rukavice pro maminku nebo
tatínka vedoucí za ruku malé dítě.
V zimě to bývá komplikované, protože rukavička dítěti často z ručky
sklouzne a rodičům zůstane v ruce
jenom ta. Připravujeme však různé
velikosti párových rukavic – pro
rodiče s dětmi i pro dospělé a samozřejmě v různých barevných provedeních. Navíc fleecové zbytky ještě
zpracováváme na čelenky, které se
dají barevně sladit s rukavicemi. Ze
zbytkového fleecu nyní šijeme také
čepice, i když standardně budou
z bavlněného úpletu.

V šicí dílně nyní vznikají rovněž nákrčníky, které se mohou využít podobně jako Betelné šátky. Na rozdíl
od nich ale nemají kovovou výztuhu,
kterou si jejich nositel vytvaruje podle tvaru svého nosu. Má to nějaký
konkrétní důvod?
Nákrčníky jsou určené hlavně pro
děti školního a předškolního věku.
To vyplynulo jednak ze skutečnosti, že mají malý nosík, kolem něhož
se plíšek hůře ohýbá, ale hlavně si
s plíškem rády hrají, ohýbají ho sem
a tam, až praskne. Pak máme reklamace, kterým bychom rádi vyšli
vstříc a plíšek vyměnili, ale tudy
cesta prostě nevede. I když s nákrčníky cílíme na děti, budeme je šít i ve
velikostech pro dospělé.

reportáž z družstva

anebo by to byl jenom jeden kus jako
„designovka“. Druhý takový člověk
na ulici neuvidí… Momentálně kombinujeme různé vzory a chceme co
nejdříve nabídnout první výrobky
prostřednictvím e-shopu. Uvidíme,
jaký bude o produkty zájem, a podle
toho pak budeme postupovat dál.
Zatím je budeme šít jenom v Brně,
ale když bude větší poptávka, nakoupíme další látky a výrobu můžeme rozšířit i do našich ostatních
poboček.

Vlastních produktů v poslední době
vychází z šicích dílen MYJÓMI stále
více – počítáte výhledově ještě s něčím dalším?
Chystáme trička a mikiny, pak
uvidíme, co bude dál. Šití a prodej
našich produktů je nejvýhodnější
cesta, protože pokud šijeme pro jiné,
výrobek se pak na trhu prodává
několikanásobně dráž, než za kolik
se u nás vyrobí, ale v celém procesu
dostaneme nejnižší marži. A protože
už se šitím máme nějaké zkušenosti
a navíc mnoho dalších nápadů, tak
proč to nevyužít?
Rozhovor připravila Lenka Mašová
Foto: archiv družstva MYJÓMI

KONTAKT:

Martina Dreher
vedoucí šicích dílen
+420 603 179 289
mdreher@myjomi.cz
siti@myjomi.cz

www.betelnesatky.cz

V dalším čísle naleznete

Tipy na e-shopy výrobních družstev
3/2021
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Uskutečnění evropského zeleného
programu nesmí zúčastněné země
ekonomicky znevýhodnit
Ambiciózní plán Zelená dohoda pro Evropu, který je podporován mimo jiné předsedkyní Evropské
komise Ursulou von der Leyenovou, je velmi dobrá
myšlenka, která ale postrádá potřebné širší zhodnocení situace na naší planetě a důkladné posouzení
následných dopadů programu na ekonomiku, konkurenceschopnost, potažmo i životní úroveň obyvatel
členských zemí Evropské unie.
Kdo by nesouhlasil s tím, že je nutné snížit oteplování planety a zajistit co nejčistší životní prostředí
pro budoucí generace? Evropská unie pro naplnění
svého plánu však jde zcela špatnou cestou. Zejména
opomíjí skutečnost, že takto ambiciózní program,
pokud má docílit svého výsledku, musí být rozvíjen
se zeměmi na všech kontinentech, protože nelze vytvořit zelenou Evropu v prostředí, ve kterém ji obklopují významní znečišťovatelé, jako jsou Spojené státy
americké, Čína, Indie nebo Rusko. V tomto kontextu
působí představy Evropské unie až naivně, ale dopady na životní úroveň budou zcela konkrétní.
Protože Česká republika jako členská země hledá
cesty, jak evropský program zajistit, žádali jsme již
před řadou let o provedení odborných analýz vlivu zeleného programu na naše energetické zdroje
a vytvoření plánu útlumu konvenčních zdrojů, které
znečišťují životní prostředí, ve prospěch rozvoje moderních čistých a obnovitelných zdrojů. Jednoduše
řečeno, pokud v České republice zakážu provoz uhelných elektráren, musím před jejich zrušením vytvořit nový, čistý zdroj energie, kterým je nahradím,
jinak bude poškozen český průmysl, snížena konkurenceschopnost, a to s přímými dopady na životní
úroveň nejen našich občanů, ale celé Evropy.
Při jednání se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR bylo konstatováno, že jsou tyto analýzy
prováděny a rovněž bude vyhodnocen i dopad Zelené
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dohody, která řadu dřívějších kritérií zpřísňuje a posouvá. Předně je aktuálně potřeba vytvořit odbornou
analýzu budoucích záměrů ve vztahu k aktuální
skladbě naší průmyslové výroby a očekávaných dopadů a východisek. Například pokud by mělo dojít
ke zrušení výroby spalovacích motorů, je potřeba již
před tímto krokem vědět, jak bude naloženo s pěti
tisíci zaměstnanců firmy Bosch v okrese Jihlava, ve
kterém probíhá výroba čerpadel pro naftové motory.
Udivuje mě, že zástupci Evropské unie tyto analýzy
odmítají. Proč asi?
Kritickým bodem se ukazuje i nynější politická debata kolem výběrového řízení na dostavbu nového
reaktoru Jaderné elektrárny Dukovany. Sdělovací
prostředky uvedly, že vláda premiéra Andreje Babiše chce výběrové řízení na jejího dodavatele odložit
a nechat až na příští vládě, která vzejde z parlamentních voleb v říjnu 2021. I takové vlivy je třeba důkladně
analyzovat a do účasti České republiky na uskutečňování evropského zeleného programu kvalifikovaně
promítnout.
JUDr. Rostislav Dvořák
předseda SČMVD

Mezinárodní družstevní svaz (ICA) připravil ve
spolupráci s Evropským výzkumným ústavem pro
družstevní a sociální podniky (Euricse) nové vydání publikace World Cooperative Monitor, která
přináší aktuální informace o největších světových
družstvech, včetně odvětvových analýz a žebříčku
top 300 družstev. Kromě toho se v letošním roce
zaměřuje také na Cíle udržitelného rozvoje OSN,
a to zejména na cíl „Družstva proti klimatické
změně“, s nímž byl rovněž spojen i loňský Mezinárodní družstevní den.
Publikace World Cooperative Monitor si klade za cíl
ukázat ekonomický a sociální přínos družstev prostřednictvím příkladů těch velkých a úspěšných, ale
také rozvíjet metodiku sběru dat z družstevního sektoru. V letošním roce vychází Monitor již podeváté,
přičemž metodické přístupy a systém získávání dat
jsou postupně zlepšovány. Pro sestavení aktuálního
žebříčku top 300 družstev bylo využito ekonomických
ukazatelů za rok 2018, do výsledků se tak dosud nepromítl covid-19. Celosvětová koronavirová pandemie, respektive její dopad na družstva v obecné rovině, však
tvoří součást publikace, stejně jako kapitola věnovaná
příspěvku velkých družstev k řešení klimatické změny.
TOP 300 TOTAL TURNOVER: 2,145.79 BILLION US$
EXPLORING THE COOPERATIVE ECONOMY

a Oceánii 66. Celkový obrat těchto 300 družstev byl
téměř 2 145 miliard USD. Z pohledu jednotlivých sektorů ekonomiky se mezi ně řadilo 106 zemědělských
a potravinářských družstev, 101 působících v pojišťovnictví, 57 ve velkoobchodu a maloobchodu, 21 ve
finančních službách, 10 v průmyslu, 2 ve vzdělávání,
zdravotnictví
a sociální péči a 3 v ostatních službách.
TOP 300 TURNOVER USD

EXPLORING
THE COOPERATIVE
ECONOMY
REPORT 2020

Economic activities
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AMERICAS
_
USA
Canada
Brazil
Argentina
Total

74
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2
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ASIA-PACIFIC
_
Japan
New Zealand
Australia
Republic of Korea
India
Singapore
Malaysia
Saudi Arabia
Total

44

2018 Results and Rankings

24
7
4
4
3
2
1
1
46

Podíváme-li se na žebříček největších a nejúspěšnějších družstev, na základě ročního obratu bychom
jich podle autorů publikace nalezli nejvíce v Evropě,
a to 166, na Ameriku připadalo 88 družstev, na Asii

7
(2.3%)

101

21

(33.7%)

(7%)

Největším družstvem podle obratu bylo v roce 2018
francouzské Groupe Crédit Agricole (finance), které
dosáhlo obratu více než 89 miliard USD. Na dalších pozicích se umístily německé spotřební družstvo REWE
(maloobchod), francouzské Groupe BPCE (finance)
a japonská Zenkyoren (pojišťovnictví) a Zen-Noh (zemědělství). Nejvýše umístěné z družstev věnujících se
průmyslové výrobě bylo na 33. pozici španělské Corporación Mondragón.
Z důvodu časového zpoždění zpracovávaných dat
oproti skutečnosti si budeme muset na důkladnou reflexi a zachycení dopadu pandemie covid-19 na družstevnictví v globálním měřítku zřejmě ještě dva roky
počkat. Přesto je aktuální World Cooperative Monitor
pro zájemce o družstevní problematiku cenným zdrojem informací, ke kterým by se jinak dostávali jen
velmi obtížně.
SECTOR LEGEND
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5
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France
Germany
Netherlands
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Switzerland
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Poland
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_
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TOP 300 TURNOVER USD

EUROPE

2
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TOP 300 TURNOVER USD
Geographical distribution

rubrika manažerů družstev

World Cooperative Monitor 2020:
Zkoumání družstevní ekonomiky

AGRICULTURE INCLUDING FORESTRY AND
FOOD INDUSTRIES UNDER CONTROL OF PRODUCERS
EDUCATION, HEALTH AND SOCIAL WORK
FINANCIAL SERVICE
FISHING

INDUSTRY

INSURANCE
UTILITIES

WHOLESALE AND RETAIL TRADE
OTHER SERVICES

HOUSING

Introduction
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Text: Mgr. Rodan Svoboda
Zdroj: World Cooperative Monitor (ICA, Euricse)
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Čemu nahrává dnešní digitální svět
Krize dává zpravidla věci do pohybu. V dnešních
ekonomických turbulencích ztrácejí na významu
historická podniková data a vyvolává to naléhavou
potřebu pracovat s aktuálními relevantními daty
a informacemi, pokud jsou vůbec dostupné. Mnohé se mění, staré modely chování rychle erodují,
dochází k zárodečné změně, mění se zažité návyky, postoje, vznikají nové projekty atp. Ale tím, že
dnes leckde žijeme jednou nohou ještě v minulosti
(v době do března 2020) a k tomu v jakýchsi názorových stereotypech (bublinách), tak se mnohdy
utvrzujeme ve svém neměnném pohledu na svět.
A to není dobře. Protože pak dochází jen k pomalému usměrňování (řešení) masivně začínajícího
rozporu, který lze mj. překonávat změnou zastaralého názoru, návyku, atp., který již není v souladu
s požadavky doby.
Tomuto fenoménu se odborně říká kognitivní disonance (nesoulad). Je to vlastně rozpor mezi dvěma
kognicemi, např. mezi osobními postoji, znalostmi,
chováním a vnímaným skutečným stavem věcí. Ten
nastává i v situacích, kdy člověk získává náhle zcela
nové, protikladné poznatky, které ale nastolují napětí, které nutně vyvolává změny. Pak musí následně docházet k určitým poznatkovým a znalostním
posunům, resp. názorovým až postojovým změnám.
Přitom ve své mysli stále eliminujeme objektivní fakta a nejsme flexibilně schopni se oprostit od svého pohledu na věc. Je třeba se ale smířit s tím, že flexibilita
a hybridní model práce již, pro mnoho lidí bohužel,
zůstanou nedílnou součástí pracovního prostředí.

REPUTAČNÍ RIZIKO

Srozumitelněji řečeno, kognitivní disonance je stav,
kdy mezi dosavadními znalostmi (vědomostmi, dovednostmi), chováním (návyky), postoji (trvalý komplexní jev) člověka atp. a skutečným stavem věcí je již
nepřehlédnutelný rozpor. Nebo příklad z jiné oblasti,
v politice při uplatňování politického marketingu je
běžná praxe, kdy za realitu není považováno, to, co
člověk vidí, vnímá atp., ale to, co jim je opakovaně
předkládáno a tvrzeno, tedy v duchu známého principu, stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Pokud
jsme k tomu „uvězněni“ v nějakých názorových bublinách, které se tvoří v digitálním prostoru na sociálních sítích, ze kterých často není úniku, to může být
ještě zvýrazněno.
Další důvod, proč v některých firmách dochází k pomalejším posunům, resp. změnám názorů směrem
k realitě a ovlivňuje to negativně firemní skutečnosti,
jsou nesporně sociální sítě. V této souvislosti si zapamatujme, že to, co se desintepretovat nedá, jsou tvrdá
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data. To je třeba mít, při uplatňování politického marketingu v řízení státu, vždy na vědomí. Tak např. ve sféře politiky se často prezentuje „alternativní“ pravda,
např., že patříme k premiantům ve zvládání covidu-19,
ale nedávno vydaný žebříček Agentury Bloomberg nás
řadí na 49. místo na světě z 53 hodnocených zemí. Pokud nás neřídí neschopní, pak naše pozice má být do
10. místa, říká egyptolog prof. Bárta. Když už to jinak
nejde ustát, tak součástí výroby alternativní reality je
často tvrzení, že za problémy může někdo jiný.
V současnosti dochází na trhu práce k obrovským
proměnám, řekněme i posunům do neznáma. Obecně se předpokládá, že tato tísnivá situace může trvat
řádově roky. Je proto třeba poznamenat, obrazně řečeno, že betonovat stávající pozice v oborech s menší
perspektivou, je cesta na sestupnou trajektorii. Proto,
co bylo dříve stranou zájmu firem, např. otázky personalistiky (dnes HR, odd. řízení lidských zdrojů),
se tak dostávají do popředí, už z toho důvodu, že je
vlivem pandemie nastartován, resp. urychlen proces
dramatických změn, zejména digitalizace. Ty spočívají mj. v tom, že např. bude na vzestupu obecně znalostní sektor, zpracovatelský průmysl, sektor služeb
atp. Znalostní sektor by měl firmám dodat impuls
k růstu atp. Fyzická pracoviště si musejí urychleně
začít budovat digitální kulturu soužití. Ono by, v rámci digitalizace ekonomiky, což je jeden z megatrendů
vývoje společnosti, k tomu došlo stejně, ale trvalo by
to podstatně delší dobu.
Vynucené prověřování funkčnosti konceptu práce
na dálku se nesporně zúročí i v budoucnosti. Dnes
při práci z domova (home office) dochází k virtuálnímu setkávání lidí, a musíme si být vědomi toho, že
to v zaměstnancích může postupně vyvolávat pocit
odcizení, který se může časem přetavit do nezájmu
až do totální pasivity. Proto je třeba si stanovit určitá firemní pravidla a postupy v digitálním soužití,
tedy nastavení procesů řízení a spolupráce. K tomu
je nezbytné zapojení vedoucích pracovníků, protože
digitální firemní kultura se leckde teprve tvoří za
pochodu. V tomto směru se doporučuje, dle společnosti McKinsey, převzít prvky ze světa agilního managementu, který je znám nehierarchickým řízením,
o kterém v měsíčníku VD byla již řeč (VD č.5/2020).
Bude-li zájem, vrátíme se k tomu podrobněji. Úsilí,
které se dnes do organizace virtuálních týmů vloží,
se s případným koncem pandemie, neztratí, naopak.

TRENDY PROMĚN PRÁCE

Dnes blíže rozvádíme některé trendy proměn práce,
které jsme již rámcově uvedli v měsíčníku VD č.1/2021.
Jde o tlak na digitalizaci a z toho plynoucí realiza-
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ce např. on-line služeb, on-line vzdělávání, on-line
vzdálené práce atp. Tím se bude ještě více práce měnit, resp. někde již mění. Jen tak pod čarou, ti, kteří
by chtěli měnit zaměstnání, tak u nich bude probíhat
1. kolo pohovorů on-line, tedy na dálku. Toto je trend,
který tu je, a který ani po skončení koronakrize nevymizí. Nutně bude ve firmách obecně docházet či
již dochází ke změně komunikace, resp. jejího způsobu, ke změně rozvržení práce, její organizace, koneckonců manažerské kultury, která se v některých
podnicích ještě neustálila, někde se teprve začíná pod
tlakem firemních potřeb teprve tvořit atp.
Část nově nabytého know-how v oblasti produktivity a agility si pracovníci přenesou zpět na svá
původní pracoviště, např. do výrobních prostor, do
administrativních prostor atp. Firma to nesporně
v budoucnu zúročí. Spokojenost, resp. nespokojenost
lidí má značný dopad na výsledky práce firem. Proto
z podpůrného útvaru personalistiky (dnes HR) jak
jsme již uvedli výše, se stává strategický partner vedení firem, který zasahuje do dění firmy. Na rozdíl od
minulosti, kdy to byl v zásadě administrativní útvar,
musí v současnosti dokonale znát strategie a cíle
firmy. Dnes se též do popředí kompetencí vedoucích
pracovníků musí dostávat sociální inteligence (zkoumá ji sociologie), která se skládá např. ze sociálních
dovedností, sebeřízení, motivace, sebeuvědomění
atp., zejména pak její jedna složka, a to empatie. V dosud čistě jen výsledkově orientované firemní kultuře
byla tato významná komponenta v minulosti opomíjena obecně, bohužel, též při tvorbě týmů atp.
Dosud všude nejsou stanoveny mantinely pro manažery, co bude třeba v budoucnu, resp. co je třeba již
dnes. A pokud jsou ve firmách lidé s rysy psychopata
(podle studií firmy McKinsey jde o 20-30 procent vedoucích pracovníků), tak pro řadu lidí v podřízeném
postavení, může jít doslova o očistec, zejména při home

office. Na takovéto situace je nutné ve firmách lidi připravovat již dnes. Na otázku, proč je v těchto dobách
ekonomické turbulence, resp. toxické firemní kultury,
malá, resp. nulová fluktuace, moje odpověď je taková,
že je utlumena pandemií covid-19 a podpůrnými vládními programy. Též proto, že zkušební doba v novém
zaměstnání by mohla přinést, nejen starším pracovníkům, značné nesnáze a nejistotu nového zaměstnání.

TVOŘIVÁ DESTRUKCE

Aktuálně se začíná rýsovat proces, resp. již jej na plno
někde zažíváme, tvořivé destrukce. Z lepšího úhlu
pohledu je tato destrukce vlastně pohon podnikatelského ducha S tímto konceptem přišel světoznámý
ekonom, českého původu, Josef Alois Schumpeter
(narodil se v Třešti) a který vlastně znamená ozdravný proces, který zbavuje ekonomiku špatných investic a klestí si cestu k nové rovnováze na jiné úrovni na
níž ji vyzvedla inovační vlna, které jsme dnes svědky.
Chceme-li na něčem špatném hledat něco pozitivního (všechno zlé, je k něčemu dobré), tak současná
pandemie pozitivně urychlila digitální revoluci. Destruktivní kreativita má nejasné hranice, kdy je ještě
destruktivní a kdy už kreativní. Když se něco takového děje, tak přicházíme o nepotřebné instituce,
protože je to čas celkových změn.
Ti, co nemají koncepci a strategii do budoucna, zpravidla uplatňují marketingové řízení, jejímž hlavním
nástrojem je zdravý selský rozum. Ukázalo se ale, že
řídit se jím, může mít i neblahé důsledky, může být
např. i destruktivní. Dovolím si odbočku, protože, jak
je řízena společnost, tak to se např. principem nápodoby šíří (propisuje) do dalších sfér společnosti, tedy
i do firemních struktur. Začíná se zřetelně rýsovat to,
že dnešní politický marketing potlačuje takové vlastnosti, jako např.: spravedlnost, poctivost, pravdomluvnost, čestnost atp. Ve sféře politiky se ukazuje,
že řada dnešních manipulativních technik učebnico-

3/2021

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

13

rubrika manažerů družstev

a nejen je, s psychopatickými rysy v poměrech ČR,
leckdy nezajímá, začasté jde prioritně, jak už víme,
na úkor prosperity společnosti, jen o jejich zbytnělé
narcistní ego.

vě naplňuje pojem demagogie. Do této kategorie lze
např. zařadit slogan „jsme schopný národ, jen nás řídí
nemehla“. Otázka je, do jaké míry jsme marketingem
zaslepení lidé či méně schopní, když si je vybíráme.
Navíc řada politiků nevnímá dnes pravdu jako něco,
co by politika mělo omezovat. Jen tak na okraj, nejčastěji používaný propagandistický model lze nazvat
záplava lží (infopandemie), protože cílová skupina se
v tom doslova utápí a utopí a lze jí pak libovolně manipulovat (viz též VD č.5/2020).
Běžně se ve firmách setkáváme s pojmem pracovní
neschopnost. Přitom pojem pracovní schopnost je
mnohem širší, nezahrnuje pouze zdraví člověka, ale
měl by zahrnovat i jiné faktory, zejména pracovní
kompetence, kam lze zařadit např. profesní znalosti,
pracovní zkušenosti, dosažené vzdělání, lze tam najít i motivaci k práci, zejména vnitřní atp. Navíc, dle
pohledu prosperujících zahraničních firem, Česko
se bude muset naučit obrousit hrany mezi mladšími
a staršími generacemi, což přinese prospěch celé
společnosti. Bude třeba více podporovat roli starších
v týmech, též v jiných situacích, např. coby mentorů
mladších. Dále pak začít pracovat s termínem „pocit
pohody při práci“. A pokud je toto objektivně zjišťováno, a jsou k tomu vytvářeny podmínky, pak pracovníci dokážou překonávat i poměrně velkou pracovní
zátěž, pochopitelně ve prospěch firmy a potažmo celé
společnosti.

VÝHODY ROZLIČNÝCH TÝMŮ

Z prosperujících ekonomik vyplývá, dle jedné z nejvýznamnějších poradenských firem světa, spol.
McKinsey, že díky zapojení rozličných týmů (z hlediska různého věku, různorodých zkušeností pracovních i lidských, rozmanitého vzdělání atp.) dochází,
dle zkušeností ze zahraničí, jednoznačně k rychlejšímu zapracování mladších pracovníků, možnosti
uchování tzv. skrytých znalostí, které jsou důležité
pro firemní know-how, v neposlední řadě k tvůrčímu
nabourání věkových stereotypů ve prospěch firmy
a společnosti obecně. Ale hlavně to, a to je dnes naprosto zásadní, že takto pojaté týmy mohou nastartovat výrazný vzestup firem. To však mladé šéfy,
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Schopnost inovovat nezáleží jen na tom, zda-li
máme nápady, ale zejména, zda-li najdeme cestu, jak
je uskutečnit. Proto by našim cílem mělo být vytvoření takového prostředí, které lidem umožní nejen
přicházet s nápady, ale testovat je a uvádět do praxe,
tak jak o tom mnoho desetiletí mluví, ve světových
odborných médiích, nejvíce citovaný český ekonom
prof. University Tomáše Bati Zlín, Fordham University New York, aj., představitel evoluční ekonomie prof.
Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D. Tento ekonom je pro rok
2021 v úvahách o udělení Nobelovy ceny za ekonomii.
Řada věcí, které profesor Zelený předvídal před
mnoha lety, dnes nachází v době krize praktickou
odezvu. Jde např. o tezi, že se ekonomika bude metamorfovat do lokálních ekonomik, což znamená
autonomizaci regionů, lokalit, tedy též lokální technologie, výroba a samospráva, dále se musíme naučit,
jak informace najít (jsme svědky expertních analýz,
ale z nerelevantních čísel, ty jsou pak chybné až
nebezpečné), jak je interpretovat, a co s nimi dělat,
impulsem musí být podnikatelské university atp. Jde
vlastně o napodobení zázraku Jana a Tomáše Bati.
Tato země by potřebovala alespoň 10 Zlínů. Ve zkratce řečeno, jde o nezávislost, soběstačnost, autonomii
regionů a spolupráci místních iniciativ co nejblíže
zákazníkovi. To jsou věci, které jsou problematice
fungování firem velmi blízko. Takže tak.

ZÁVĚR

Úkolem společnosti (vzdělávacího systému) obecně
a jednotlivých firem by proto mělo být, vybavovat
lidský kapitál (pracovníky) tak, aby byli do budoucna
užiteční. Učení, to je ta nejvýznamnější schopnost,
pokud chceme, aby se lidé přizpůsobovali věčně proměnlivému světu. Nelze proto souhlasit s tím, co tvrdívali, možná tvrdí dodnes, naši kapitáni průmyslu,
někdy i politici, že význam pro ČR má v zemi s technickou tradicí, jen úzké technické vzdělání. Dnes se
ale jasně ukazuje, že široké všeobecné vzdělání a láska k učení, jak tvrdíval J. A. Komenský, jsou důležitější, než jen úzce zaměřené znalosti, které v dnešním
světě rychle zastarávají. K dosažení potřebných změn
musíme mít kompetentní vládu, která myslí na celek
a k tomu občanstvo, které této vládě věří. Jednu myšlenku z jiné kapsy na závěr, kterou
naši „věhlasní“ politici po roce 1989
bravurně uplatňovali: „Moc není jen
to co máš, ale zejména to, co si tvoji
protivníci myslí, že máš.“
PhDr. Ing. Jaroslav Šubrt, MBA
Senior konzultant, mediátor

rubrika manažerů družstev

Češi a reklama 2021
Česká marketingová společnost (ČMS) realizovala
i na začátku letošního roku, navzdory problémům
spojeným s koronavirovou pandemií, tradiční výzkum „Postoje české veřejnosti k reklamě“. K zadavatelům již 38. šetření patřily vedle ČMS, stejně
jako v předchozích letech, také POPAI CE a České
sdružení pro značkové výrobky (ČSZV), průzkum
realizovala výzkumná agentura ppm factum research prostřednictvím statistického šetření CAWI
omnibus, které je zaměřeno na cílovou skupinu internetové populace starší 15 let.

nouzového stavu a menší návštěvnosti kamenných
prodejen díky omezování provozu a uzavírkám,“
upozorňuje na letošní odlišnosti, které mohly výsledky ovlivnit, Daniel Jesenský z POPAI CE.
PŘESYCENÍ REKLAMOU: VÝVOJ
JINÁ REKLAMA
(data v %)
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Základní výzkumné otázky šetření zůstávají stejné, postupně jsou však zařazována aktuální témata
odpovídající vývoji a významu reklamy nejen jako
součásti marketingového mixu, ale i jako důležitého
společenského jevu. S ohledem na zcela mimořádnou
situaci byla do letošního výzkumu zařazena otázka,
jak se postoje dotázaných změnily v souvislosti s pandemií covid-19.
Výzkum potvrdil loňské výsledky, podle kterých
jsou Češi přesyceni především intenzitou reklamy
v komerčních TV stanicích, na internetu a sociálních
sítích. Z televizních stanic se na předních pozicích
umístily Nova a Prima, mezi sociálními sítěmi byly
nejvíce jmenovány YouTube a Facebook. Naopak mezi
oblíbené a pozitivně přijímané formy stále patří reklama v místě prodeje, tj. ochutnávky a prezentace
výrobků přímo v ochodech. „U reklamy v místě prodeje došlo celkově ke zvýšení tolerance oproti minulým sledovaným obdobím. Pravděpodobně vlivem

65

70

58

59

54
48

56
54

34
27

34

2020
(n=1000)

2021
(n=1000)

26

10
0

2013
(n=987)

2014
(n=997)

2016
(n=1000)

2017
(n=1040)

internet
na sociálních sítích - Facebook*
na sociálních sítích - Twitter*

2018
(n=1044)

2019
(n=1000)

na sociálních sítích - Youtube*
na sociálních sítích - Instagram*
na sociálních sítích - všechny**

Jako „přílišné“ vnímají lidé množství reklamy stále především v komerčních televizích (Prima již
Tradiční otázkou, pokládanou v rámci výzkumu
„dohání“ Novu) a přidává se k nim internet. Stále stoupá přesycenost reklamou na sociálních
sítích,
posledním
obdobíje
především
Facebooku
a Youtube (přerušování
reklamami).
od vroku
1999,
názorna na
společenskou
rolivideí
reklamy.
Potenciálním místem pro umístění reklamy zůstává stále místo prodeje, kde kromě prezentací
Respondenti
zcela
souhlasí
zejména
s
tvrzením,
že
a ochutnávek, kterých by dlouhodobě přivítala i více čtvrtina populace, se snížilo i procento
těch,
kteří nepociťuji
jako „přílišné“ televizní
obrazovky,
výrobků na zbyreklama
manipuluje
lidmi
(47 rozhlas
%) aa nabídku
podporuje
propagačních stojanech a paletách. Je nutné počítat s tím, že vnímání reklamy na místě prodeje
(31 %).
Pouze
menší
část
oslovených
jetečný
ovlivněno konzum
uzavřením či omezením
prodeje
vzhledem
k pandemii
Covid 19.

se domnívá, že umožňuje existenci mnoha médiím

Daniel Jesenský k tomu dodává: „U reklamy v místě prodeje došlo celkově ke zvýšení tolerance
oproti
minulým
sledovaným obdobím.
Pravděpodobně
nouzového stavuby
a menší
a tím
i názorovou
pestrost
(20 vlivem
%), nemohlo
bez ní
návštěvnosti kamenných prodejen díky omezování provozu a uzavírkám. A také vlivem
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(18
%),
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součástí
sníženého výskytu POP médií v uplynulém období. Zároveň se výrazně zvýšila tolerance mok
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v místě
z prodejen zmizely
derního
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(17prodeje.
%) aPravděpodobně
pomáhápředevším
lidemproto,
se žeorientovat
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začala díky posunu
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digitálních technologií
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a
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postoje
k
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reklamy
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i média,
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minulosti.“ ale vidí i její negativní stránky,

za které považuje především manipulaci s lidmi. Ve
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Jak se vyvíjejí názory na společenskou roli reklamy?
SPOLEČENSKÁ ROLE REKLAMY
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Reklama lidem
Reklama umožňuje Tržní hospodářství Reklama je součástí
existenci mnoha nemůže bez reklamy moderního života pomáhá orientovat se
v nabídce zboží a
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médiím a tím i
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názorovou pestrost

Reklama manipuluje Reklama podporuje
lidmi
zbytečný konzum
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Společenská role reklamy (zcela souhlasím): VÝVOJ
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terpretovat v širších souvislostech. Musíme počítat
s tím, že část populace nákup na základě reklamy
„nepřizná“ ať již proto, že si ovlivnění neuvědomuje,
nebo ho přiznat nechce,“ dodává doc. Vysekalová.
Meziročně se rovněž snížil podíl těch, kteří pokládají
informace obsažené v reklamách za přínosné, a to ze
48 na 38 %.
Výzkum se jako v předchozích letech věnoval také
otázce kontroverzních témat, mezi nimiž byly reklamy
na cigarety, alkohol, volně prodejné léky nebo reklamy
s erotickými a sexuálními motivy. Česká společnost je
podle výsledků výzkumu k zobrazování erotiky v reklamě dlouhodobě tolerantní, zcela odmítavý postoj
vyjadřují pouze 4 % lidí. Nejvíce naopak vadí reklama
na cigarety,
by zakázalo
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ního šetření snížil počet těch,
kteří berou reklamu jako samozřejmou součást moderního
Reklama je součástí moderního života
ota (v roce 1999 82,9 %, letos 67,3 %).
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Reklama lidem pomáhá orientovat se v nabídce zboží a služeb
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kově zůstávají postoje k roli reklamy ve společnosti ambivalentní. Část populace si
LÉKY
domuje důležitost reklamy pro ekonomiku i média, ale vidí i její negativní stránky, za které
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rokems minulým
došlo krokem
poklesu
reklamu na tento druh výrobku je třeba naprosto zakázat
ativních atributů, tj. je méně těch, kteří deklarují4 manipulativní funkci reklamy a snížilo se
taková reklama může být provozována jen s určitým omezením
ních atributů, tj. je méně těch, kteří deklarují maniať si každý dává takovou reklamu, jakou chce a kde chce
ocento lidí, kteří jsou přesvědčeni, že reklama podporuje zbytečný konzum.“
nevím, záležitost je příliš složitá, než aby bylo možno vybrat jedno z nabízených řešení

pulativní funkci reklamy a snížilo se i procento lidí,
kteří jsou přesvědčeni, že reklama podporuje zbytečný konzum,“ dodává doc. PhDr. Jitka Vysekalová,
Ph.D., čestná prezidentka ČMS.
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Nákup na základě reklamy přiznalo v letošním roce 40v letošním roce to již bylo 31 % respondentů. Obecně
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jedná
o
ženy
než
muže,
mladší
věkové
s vysokoškolským vzděláním. Od roku 2018 roste
20
íl těch, kteří nákup přiznávají, pohybuje v průměru mezi 30 – 40 %. Reklamy, které ovlivnily
skupiny
a
respondenty
s
vysokoškolským
vzděláním.
počet lidí, kteří se proti reklamě přímo vyme10
up, se i v letošním roce týkaly hlavně potravin a nápojů, kosmetiky a drogerie a elektronikytaké
a
třebičů. Snížil„Přiznání
se podíl těch, nákupu
kteří uvádějí,
že informace
reklamy jim pomáhají
při nákupu,
na
základě z reklamy
je nutné
in- zují,
podle
aktuálního výzkumu ji nesnáší 19 % lidí,
0
48 % v minulém roce na 38 % v současnosti.
pro dalších 44 % je důležitá z pohledu ekonomiky, oni
naprosto
zakázatnepotřebují.
s určitým omezením
samotní
ji však
NÁKUP na základě reklamy
Total

(data v %, n=884)

43

Muž
Žena
16-29 let
30-44 let
45-59 let
60 a více let
ZŠ
SŠ
VŠ
0 - 4.999
5.000 - 19.999
20.000 - 99.999
100.000 a více
Praha
Čechy
Morava

39

65
60
61
56

55

61

0%

45

50
60
54
52
56
60

50
40
46
48
44
40

20%

40%

Ano

60%

Ne

80%

nevím, záležitost je příliš složitá
Polyg. (ať si každý dává reklamu jakou chce)

A jaká by podle dotázaných vlastně reklama měla
být? „Stále je preferována reklama, která podává
pravdivé informace srozumitelnou a případně originální formou. Slušnost, nevtíravost, nevyužívání
násilí patří k dalším žádaným atributům. Na prvním
7
místě je po celou dobu našeho
šetření pravdivost,
jako velmi nebo spíše důležitou ji v letošním roce
uvádí 88 % dotázaných,“ dodává doc. Vysekalová. Na
závěr je tak možné říct, že odpověď na tuto otázku se
od dřívějších šetření v podstatě neliší.

56
59
50
50

44
41
50
50

35
40
39
44

ať si každý dává reklamu jakou chce
Polyg. (naprosto zakázat)

57

100%

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Zdroj: Česká marketingová společnost (ČMS)

www.cms-cma.cz
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Pro EU, která se již více než 20 let snaží zvýšit účast
dospělých na vzdělávání a odborné přípravě, musí
být znepokojující, že v mnoha členských státech
zůstává pod požadovaným rozsahem.
Je to paradox. Podle posledního průzkumu veřejného mínění, který provedlo Evropské středisko pro
rozvoj odborného vzdělávání Cedefop, v celé EU 88 %
dospělých uvádí, že jejich zaměstnání vyžaduje, aby
své dovednosti udržovali neustále aktuální. K tomuto
číslu se přibližuje nejméně 90 % v zemích jako Česká
republika, Německo, Maďarsko, Polsko a Švédsko.
V Lucembursku a Portugalsku více než 40 % dospělých uvádí, že jim chybí technické nebo obecné dovednosti, aby mohli vykonávat svou práci na požadované
úrovni. Nejčastějším důvodem neúčasti na vzdělávání
a odborné přípravě, který uvádí 36 % dospělých a důvodem číslo jedna ve 22 z 30 zkoumaných zemí je však
to, že nevidí potřebu.
Dospělí uvádějí další důvody neúčasti na učení a školení, jako je nedostatek času (32 %) a náklady (15 %).
Zkoumané země zavedly různá opatření, která pomáhají lidem překonávat tyto překážky, včetně flexibilní
pracovní doby, podpory financí nebo péče o děti, certifikace a uznání učení, přizpůsobení školení potřebám
a lepší informace a vedení.
Tato opatření jsou populární, ale neexistuje opatření, které by oslovilo dospělé, kteří nevidí potřebu
účastnit se učení a školení, nebo se cítí příliš staří:
tento poslední důvod uvádí 28 % dospělých a představuje hlavní důvod neúčasti na vzdělávání a odborné
přípravě ve Francii a Rumunsku.
Z průzkumu však jasně vyplývá, že dospělí, kteří nevidí „potřebu“ učení a výcviku, nejsou vůči takovýmto
činnostem negativní. Přibližně 90 % z více než 40 tisíc
dotázaných souhlasí s tím, že jejich další vzdělávání
je důležité pro nalezení zaměstnání, postup v kariéře
a lepší plat. V každé zkoumané zemi alespoň dvě třetiny dotázaných považují vzdělávání a odbornou přípravu dospělých za stejně důležité jako je škola nebo
univerzita. V zemích, jako je Německo, Francie a Španělsko 75 % dotázaných považuje vzdělávání a odbornou přípravu dospělých za způsob získání ekvivalentu
vysokoškolského diplomu. Ve všech zemích si 69 %
dotázaných myslí, že kvalita vzdělávání a odborné
přípravy dospělých v jejich zemi je dobrá, pouze v Itálii více respondentů uvádí, že poskytování je špatné
(48 %) a spíše špatné než dobré (43 %). Celkově 72 % dospělých souhlasí s tím, že v jejich zemi existuje mnoho

příležitostí ke vzdělávání a odborné přípravě: například v Rakousku se tato hodnota pohybuje okolo 90 %.

NEDOSTATEK MOTIVACE

Často dospělým může chybět motivace k účasti, a to
navzdory nutnosti držet krok s měnícími se potřebami dovedností. Je možné, že dospělí rozpoznávají
potřebu učení a školení abstraktně, jako obecně důležitou, ale „já“ to nutně nepotřebuji, přinejmenším
ne právě teď.

rubrika manažerů družstev

Příliš mnoho dospělých nevidí
potřebu dalšího učení a školení

To může souviset s tím, kdo má kontrolu nad realizací výhod učení a školení. Dospělí mají motivaci
účastnit se učení osobního rozvoje, protože jsou
schopni definovat výhody a kontrolovat výsledky.
Na trhu práce závisí rozhodnutí o tom, komu prospívá učení a školení, více na zaměstnavatelích než na
jednotlivcích. Vládní opatření mohou povzbudit lidi,
kteří se chtějí účastnit učení a školení, ale nemohou
zaručit výhody účasti, například zaměstnání, zvýšení platů nebo povýšení.

ROLE ZAMĚSTNAVATELE

Účast na učení a školení není jen o pobídkách pro
dospělé, ale také o ochotě zaměstnavatelů investovat.
Počet školení sponzorovaných zaměstnavatelem se
v posledních letech zvýšil, ale zaměstnavatelé stále
tvrdí, že mají potíže s hledáním dovedností, které
potřebují. Více příležitostí pro učení dospělých může
pomoci zvýšit účast a řešit nesoulad dovedností. Má-li EU splnit své ambiciózní cíle týkající se zvýšení
účasti na vzdělávání a odborné přípravě dospělých do
roku 2025, je třeba řešit vnímání nedostatku potřeby
na trhu práce charakterizované změnami. Názory,
které průzkum přináší, mohou pomoci.
Zdroj: www.cedefop.europa.eu
(-vr-)

www.cedefop.europa.eu
3/2021
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různé

SČMVD nabízí k pronájmu
prostory v Sedlčanech
Jedná se o bývalou školní budovu (SOU).
K pronájmu jsou kancelářské místnosti (cca 440 m2)
a jídelna s kuchyní (53 m2).

Kontaktní osoba pro prohlídku nemovitosti:
Tomáš Kočovský
správce areálu
e-mail: commerciumplus@volny.cz
tel: +420 602 174 977
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právní okénko

Způsob svolání členské schůze
družstva
Členská schůze je ze zákona nejvyšším orgánem
každého družstva. Právo účastnit se jednání členské
schůze patří k nejvýznamnějším právům člena plynoucím mu z jeho členství v družstvu. Na členské
schůzi člen uplatňuje své právo účastnit se řízení
a rozhodování v družstvu, stejně tak jako právo volit
a být volen do funkce ve voleném orgánu družstva.
Vzhledem k významu účasti člena na členské schůzi
zákon o obchodních korporacích ukládá určit při svolání členské schůze místo a dobu jejího zahájení tak,
aby možnost člena se jí účastnit byla co nejméně omezena, neboť předpokládá, že se člen zúčastňuje členské schůze osobně. Tím není dotčena možnost člena
vyplývající z právní úpravy v tomto zákoně účastnit
se členské schůze v zastoupení zmocněncem, jemuž
k tomu udělí plnou moc. S ohledem na záležitosti projednávané na členské schůzi i rozhodnutí přijímaná
tímto orgánem družstva není žádoucí, aby osobní
vliv členů na výsledky jejího jednání byl oslabován
působením jiné osoby, která členem družstva není,
a to ani tehdy, když tato osoba jedná jménem jednoho
či více jí zastoupených členů družstva. Změna zákona
o obchodních korporacích z roku 2020 umožnila, aby
družstvo ve svých stanovách určilo, že člena může
na členské schůzi zastupovat jen jiný člen družstva,
a aby také ve stanovách omezilo počet členů, kteří
mohou být zastoupeni stejným zmocněncem současně pod počet určený tímto zákonem, tedy pod jednu
třetinu všech členů družstva. Využije-li družstvo ve
stanovách příležitost k této změně, význam požadavku zákona svolat členskou schůzi tak, aby možnost
člena se jí zúčastnit osobně byla co nejméně místem
a dobou konání omezena, tím vzroste.
Při jednání členské schůze se členové družstva setkávají osobně ve stejnou dobu a na stejném místě. Z toho
zákon o obchodních korporacích připouští výjimku,
když družstvu umožňuje ve stanovách určit, že se jeho
členská schůze bude konat formou dílčích členských
schůzí. Tato forma nachází uplatnění zejména, působí-li družstvo ve více obcích a omezuje-li vzdálenost
těchto obcí, popřípadě vzdálenost míst, ve kterých mají
členové své bydliště, možnost členů účastnit se členské
schůze osobně. Právní úprava v zákoně dává možnost,
aby se při konání členské schůze formou dílčích členských schůzí konaly dílčí členské schůze na rozdílných
místech a v různou dobu, přičemž každý z členů se zařadí jen do jedné z nich. Mezi konáním prvé a poslední
dílčí členské schůze nesmí uplynout doba delší než 40
dnů. Schopnost členské schůze se usnášet se zjišťuje
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z celkového počtu hlasů všech členů družstva přítomných na všech dílčích členských schůzích. Obdobně
se zjišťuje, zda usnesení členské schůze bylo přijato,
z celkového součtu všech hlasů odevzdaných na všech
dílčích členských schůzích dohromady. Pravidla pro
zařazení všech členů družstva do jednotlivých dílčích
členských schůzí a období, v němž se musí tyto schůze konat, má-li se členská schůze uskutečnit formou
dílčích členských schůzí, musí na základě požadavku
zákona určit stanovy družstva. Při svolání členské
schůze touto formou je třeba pamatovat rovněž na to,
že má-li být na dílčích členských schůzích rozhodováno o záležitosti, která se přímo dotýká oprávněných
zájmů některého člena, zákon ukládá pozvat tohoto
člena na každou dílčí členskou schůzi a umožnit mu,
aby měl skutečnou možnost se jí zúčastnit v části, která se ho týká. V ostatním platí o svolání členské schůze
formou dílčích členských schůzí podle právní úpravy
v zákoně totéž, co o svolání členské schůze.
O záležitostech patřících do působnosti členské
schůze je možné za podmínek podle právních předpisů rozhodovat per rollam. V případech, kdy se uplatní
toto rozhodování, není třeba členskou schůzi svolat.
V družstvech, která mají alespoň 200 členů, mohou
stanovy určit, že působnost členské schůze plní zcela
nebo zčásti shromáždění delegátů.
Svolat členskou schůzí patří k úkolům statutárního
orgánu družstva, tedy představenstva anebo předsedy družstva, pokud se v družstvu představenstvo
nezřizuje. Zákon o obchodních korporacích předpokládá, že se členská schůze svolává pravidelně ve
lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za
rok. Pokud se jedná o její pravidelné svolání, zákon
zároveň vyžaduje, aby se členská schůze, na které má
být projednána řádná účetní závěrka, konala nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období, za
které je řádná účetní závěrka sestavena.
Statutární orgán musí podle zákona členskou schůzi svolat mimo pravidelnou dobu jejího konání také
vždy, kdy je to v důležitém zájmu družstva. Zákon
statutárnímu orgánu ukládá bez zbytečného odkladu
svolat členskou schůzi a navrhnout jí přijetí potřebných opatření k nápravě rovněž tehdy, zjistí-li, že ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení
ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše
základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny
okolnosti předpokládat, anebo pokud se družstvo dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku.

Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat vedle
obchodní firmy, sídla družstva, místa a doby zahájení členské schůze i označení, zda se svolává členská
schůze nebo náhradní členská schůze, rovněž program členské schůze a údaj o místě, kde se člen může
seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. Jestliže má být na členské schůzi projednán
návrh na změnu stanov anebo návrh usnesení, jehož
důsledkem je změna stanov, musí pozvánka obsahovat v příloze též návrh na tuto změnu nebo návrh
uvedeného usnesení.

Způsob svolání členské schůze určený v souladu se
zákonem o obchodních korporacích musí obsahovat stanovy družstva. Ustanovení o svolání členské
schůze patří spolu s pravidly jejího rozhodování
k nezbytným obsahovým náležitostem stanov. Takto
určený způsob svolání členské schůze je závazný pro
všechny členy družstva a jeho orgány, přičemž k jeho
změně může dojít jen při změně stanov.

Program členské schůze určuje její svolavatel. Je-li
svolavatelem členské schůze statutární orgán družstva, musí na program členské schůze zařadit také
záležitost, o jejíž zařazení jej požádala buď kontrolní komise, anebo část členů družstva oprávněných
vzhledem k jejich počtu i k počtu jejich hlasů požadovat na základě zákona či stanov svolání členské schůze. Statutární orgán tuto povinnost nemá, jestliže
mu byla žádost doručena až po uveřejnění a odeslání
pozvánky na členskou schůzi. O požadovaném doplnění programu však musí členy přítomné na svolané
členské schůzi následně informovat. Záležitost, která
nebyla v pozvánce zařazena do programu členské
schůze, lze na členské schůzi projednat jen za účasti
a se souhlasem všech členů družstva. Nedojde-li při
splnění těchto podmínek na členské schůzi k projednání uvedené záležitosti, musí statutární orgán svolat novou členskou schůzi.

Zákon o obchodních korporacích ve znění účinném
do 30. 6. 2020 vyžadoval, aby svolavatel uveřejnil
pozvánku na členskou schůzi nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání na internetových stránkách
družstva a současně ji zaslal členům na jejich adresy
uvedené v seznamu členů. S účinností od 1. 7. 2020 podle uvedeného zákona platí, že svolavatel musí tuto
pozvánku nejméně 15 dnů přede dnem konání členské
schůze uveřejnit na informační desce družstva, kde
musí být uveřejněna až do okamžiku konání členské
schůze. Zákon blíže nevymezuje, co rozumí informační deskou. Z jeho znění je zřejmé, že se jedná o místo
zřízené v sídle družstva, na němž jsou uveřejňovány
informace, jejichž uveřejnění ukládá tento zákon nebo
stanovy družstva. Informační deska musí být podle něj
přístupná všem členům každý pracovní den v běžnou
pracovní dobu s tím, že určí-li tak stanovy, zpřístupní
se informační deska členům družstva také prostřednictvím internetových stránek. Podle zákona nadále
platí, že nejméně 15 dnů přede dnem konání členské
schůze zašle svolavatel pozvánku na ni všem členům
rovněž na jejich adresy uvedené v seznamu členů.
Vzhledem ke změně zákona o obchodních korporacích účinné od 1. 7. 2020 je možné zaslat členu pozvánku na členskou schůzi s jeho souhlasem na adresu
uvedenou v seznamu členů pouze elektronicky. Zákon
nestanoví formu, v jaké má být tento souhlas udělen,
ale naopak připouští, že jej lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož tato vůle člena plyne. Družstvo musí
vést seznam členů, do kterého se zapisuje také členem určená adresa pro doručování odlišná od adresy
jeho bydliště či sídla. Je proto vhodné členy vyzvat,
aby příslušnou adresu pro účely zápisu do seznamu
členů družstvu oznámili, mají-li zájem o doručování
pozvánky na členskou schůzi pouze elektronicky.
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Členská schůze musí být podle zákona statutárním
orgánem svolána také na žádost kontrolní komise,
je-li v družstvu zřízena, anebo na žádost alespoň
10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu
všech hlasů. Stanovy mohou určit, že členská schůze
musí být svolána na žádost nižšího počtu členů anebo
členů majících nižší počet hlasů, popřípadě na žádost
nižšího počtu členů i nižšího počtu jejich hlasů současně. Pro případ, že statutární orgán členskou schůzi
bez zbytečného odkladu nesvolá, ač tak podle zákona
měl učinit, zákon stanoví, kdo další a za jakých podmínek je pak povinen či oprávněn ji svolat.

Jestliže se členská schůze koná formou dílčích členských schůzí, musí být program všech dílčích členských schůzí stejný a pozvánka musí obsahovat návrh
usnesení. Vzhledem k tomu, že se členové družstva
v tomto případě nesetkávají při projednávání záležitostí zařazených do programu ve stejném místě a ve
stejnou dobu, není přípustné program členské schůze
po uveřejnění a odeslání pozvánky doplňovat anebo
v ní obsažený návrh usnesení měnit.
Má-li být na členské schůzi vzhledem k programu
uvedenému v pozvánce přijato usnesení, které se
podle zákona o obchodních korporacích osvědčuje
notářským zápisem, musí být zajištěna v potřebném
předstihu přítomnost notáře. Koná-li se v tomto případě členská schůze formou dílčích členských schůzí, musí být
notář přítomen na každé z těchto dílčích členských schůzi.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Zimní hospodářská prognóza 2021

Náročná zima, ale světlo na konci tunelu
Evropa se i nadále potýká s koronavirovou pandemií. Opětovný nárůst případů spolu
se vznikem nových, nakažlivějších kmenů koronaviru přinutil mnoho členských států,
aby znovu zavedly nebo zpřísnily opatření proti šíření nákazy. Zahájení očkovacích programů v celé EU však současně zavdává důvod k opatrnému optimismu. Po uvolnění
opatření proti šíření nákazy by mělo dojít k oživení hospodářského růstu.
Zimní hospodářská prognóza 2021 předpovídá, že
hospodářství eurozóny poroste v roce 2021 i 2022
o 3,8 %. Prognóza předpovídá, že hospodářství EU poroste v roce 2021 o 3,7 % a v roce 2022 o 3,9 %. Očekává se, že ekonomiky eurozóny a EU dosáhnou svých
předkrizových úrovní produkce dříve, než předpokládala hospodářská prognóza z podzimu 2020, a to
z velké části z důvodu silnější dynamiky růstu v druhé polovině roku 2021 a v roce 2022.
Po silném růstu ve třetím čtvrtletí roku 2020 ekonomická aktivita ve čtvrtém čtvrtletí opět poklesla,
neboť druhá vlna pandemie vedla k obnovení opatření proti šíření nákazy. Vzhledem k tomu, že tato
opatření stále platí, se očekává, že ekonomiky EU
a eurozóny v prvním čtvrtletí 2021 zaznamenají pokles. Na jaře by mělo dojít k obnovení hospodářského
růstu, které v létě nabere na dynamice, když budou
postupovat očkovací programy a budou postupně
uvolňována opatření proti šíření nákazy. Oživení
bude rovněž podpořeno lepším výhledem světové
ekonomiky.
Hospodářský dopad pandemie zůstává v jednotlivých členských státech nerovnoměrný a očekává se,
že tempo oživení se bude rovněž výrazně lišit.

INFLAČNÍ VÝHLED BUDE NADÁLE
V ÚTLUMU

Podle prognózy inflace v eurozóně vzroste z 0,3 %
v roce 2020 na 1,4 % v roce 2021 a poté se mírně sníží
na 1,3 % v roce 2022. Prognóza inflace pro eurozónu
a EU se v roce 2021 ve srovnání s podzimem mírně
zvýšila, celkově se však očekává, že zůstane utlumená. Opožděné oživení má nadále tlumit tlak agregátní poptávky na ceny. Přechodné vyšší tempo
růstu cen bude v roce 2021 dáno pozitivními vlivy
srovnávací základny u inflace v oblasti energie, daňovými úpravami, zejména v Německu, a dopadem
potlačení poptávky, k němuž dochází společně s ur-

čitými zbývajícími omezeními dodávek. Vzhledem
k tomu, že se v roce 2022 poptávka přizpůsobí a vliv
srovnávací základny oslabí, očekává se, že inflace
opět klesne.

PŘETRVÁVAJÍCÍ VYSOKÁ NEJISTOTA
A ZNAČNÁ RIZIKA

Rizika spojená s prognózou jsou od podzimu vyváženější, i když zůstávají vysoká. Souvisejí zejména s vývojem pandemie a s úspěchem očkovacích kampaní.
Pozitivní rizika jsou spojena s možností, že proces
očkování povede k rychlejšímu uvolnění opatření
proti šíření nákazy, než se očekávalo, a tudíž k dřívějšímu a silnějšímu zotavení. Rovněž NextGenerationEU, nástroj EU na podporu oživení, jehož ústředním
prvkem je Nástroj pro oživení a odolnost, by mohl
podpořit silnější růst, než se předpokládalo, neboť
plánované financování nebylo do této prognózy
z větší části ještě začleněno.
Pokud jde o negativní rizika, pandemie by se v blízké budoucnosti mohla ukázat jako trvalejší nebo závažnější, než se předpokládalo v této prognóze, nebo
by mohlo dojít ke zpoždění při zavádění programů
očkování. To by mohlo zpozdit uvolnění opatření proti šíření nákazy, což by následně ovlivnilo načasování
a sílu očekávaného oživení. Existuje také riziko, že by
krize mohla zanechat hlubší problémy v hospodářské
a sociální struktuře EU, zejména kvůli rozsáhlým
úpadkům a ztrátám pracovních míst. To by rovněž
poškodilo finanční sektor, zvýšilo dlouhodobou nezaměstnanost a zhoršilo nerovnosti.
Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda pro
hospodářství ve prospěch lidí, prohlásil: „Dnešní
prognóza představuje v době obrovské nejistoty, kterou všichni zažíváme, skutečnou naději. Očekávané
silné oživení růstu ve druhé polovině tohoto roku
jasně ukazuje, že nastává obrat k lepšímu a tuto krizi
překonáme. K řešení problémů, jako je ztráta pracovních míst, oslabený podnikový sektor a rostoucí
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nerovnosti, bude mít zásadní význam silná evropská
reakce. Stále je před námi mnoho práce, pokud jde
o zmírnění širších socioekonomických důsledků.
Soubor opatření na podporu oživení výrazně podpoří oživení, jemuž napomůže zavádění očkovací látky
a pravděpodobné oživení globální poptávky.“
Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni uvedl:
„Evropané nyní zažívají náročné časy. Zůstáváme
stále v sevření pandemie, jejíž sociální a ekonomické
důsledky jsou všem příliš zřejmé. Přesto je konečně
vidět světlo na konci tunelu. Rostoucí počet naočkovaných v nadcházejících měsících a uvolňování opatření proti šíření nákazy by měly umožnit posílení
oživení na jaře a v létě. Hospodářství EU by se mělo
vrátit na úrovně HDP před pandemií v roce 2022, tedy
dříve, než se očekávalo, avšak výkon ztracený v roce
2020 nebude získán zpět tak rychle či stejným tempem v celé Unii. Tato prognóza podléhá řadě rizik,
která jsou spojena například s novými mutacemi COVID-19 a celosvětovou epidemiologickou situací. Na
druhé straně dopad nástroje Next Generation EU by
měl v příštích letech poskytnout silný impuls nejpostiženějším ekonomikám, který ještě není do našich
dnešních prognóz zahrnut.“
Zimní hospodářská prognóza 2021 poskytuje aktualizaci hospodářské prognózy z podzimu 2020, která
byla předložena v listopadu 2020, a zaměřuje se na
vývoj HDP a inflace ve všech členských státech EU.
Pokud jde o směnné kurzy, úrokové sazby a ceny
komodit, vychází prognóza ze souboru metodických předpokladů s datem uzávěrky 28. ledna 2021.
U všech ostatních vstupních údajů, včetně předpokladů ohledně vládních politik, zohledňuje prognóza
informace do 2. února včetně. Projekce nepočítají
s žádnými změnami politik s výjimkou případů, kdy

jsou politiky věrohodně a dostatečně podrobně oznámeny.
Prognóza závisí zejména na dvou důležitých metodických předpokladech týkajících se pandemie.
Za prvé předpokládá, že po výrazném zpřísnění ve
čtvrtém čtvrtletí roku 2020 zůstanou opatření proti
šíření nákazy v prvním čtvrtletí roku 2021 přísná.
Předpokládá, že na konci druhého čtvrtletí dojde ke
zmírnění opatření proti šíření nákazy, které bude ještě výraznější ve druhé polovině roku, kdy by měly být
naočkovány nejzranitelnější skupiny obyvatel a rovněž rostoucí podíl dospělé populace. Za druhé předpokládá, že opatření proti šíření nákazy zůstanou na
konci roku 2021 okrajová, přičemž v roce 2022 budou
stále existovat pouze cílená odvětvová opatření.
Začlenění nástroje NextGenerationEU, včetně Nástroje pro oživení a odolnost, do prognózy je nadále
v souladu s obvyklým předpokladem nezměněné
politiky a zůstává oproti podzimní prognóze beze
změny. Prognóza zahrnuje pouze opatření, která byla
přijata či věrohodně oznámena a dostatečně specifikována, zejména ve vnitrostátních rozpočtech.
V praxi to znamená, že hospodářské prognózy pouze
několika členských států zohledňují některá opatření, u nichž se očekává financování v rámci Nástroje
pro oživení a odolnost.
Prognóza zohledňuje dohodu o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, která se prozatímně uplatňuje ode dne 1. ledna 2021 a která obsahuje
dohodu o volném obchodu.
Příští prognózou Evropské komise bude jarní hospodářská prognóza v květnu 2021.
Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
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Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Uvedené maximální zvýhodnění se poskytuje na vozidlo Nový Renault CAPTUR. Nabídka zimních pneumatik
zdarma platí dle rozměru pneumatik v základní výbavě konkrétní verze vozidla při závazné objednávce nového vozidla v termínu platnosti akce. Značka pneumatik závisí na aktuální dostupnosti
a její volba není možná. Pravidelné prohlídky v ceně znamenají poskytnutí servisní smlouvy Easy Service na 5 let / 60 000 km (dle toho, co nastane dříve) zdarma při ﬁnancování Renault Easy
od Renault Finance. Renault Finance znamená ﬁnancování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o. Nový Renault CAPTUR: spotřeba 1,4–5,9 l / 100 km, emise CO2 32–134 g/km.
Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.
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Logopedické pomůcky
z Moravské ústředny Brno
Sada logopedických pomůcek ELKONIN pro logopedy a mateřské školy, vyvinutá ve spolupráci
s klinickou logopedkou Mgr. Gabrielou Melkovičovou pro metodu dle psychologa D. B. Elkonina.
Kompletní sada obsahuje 17 postaviček, rozdělených do šesti samostatných sad. Jsou určeny
pro názorné použití v reedukaci specifických vývojových poruch učení. Součástí jednotlivých
sad jsou látkové obaly sloužící k uložení logopedických postaviček. Pomůcky jsou vyrobeny
z certifikovaných materiálů pro výrobu hraček.

28

KRÁTKÝ - DLOUHÝ

Tato sada podporuje vnímání krátkých a dlouhých
slabik.

ukazovat frekvenci pohybu úst při realizaci slabik
a zprostředkovávat tak dětem možnost „vidět“ počet
slabik ve slovech.

Maňásek Krátký je na ruku, má otevírací pusu
a funkční kapsu na břiše. Krátký umožňuje vytleskávání slabik ručkama, což dovoluje dětem „slyšet“
počet slabik. Otevíráním pusy lze zase názorně

Maňásek Dlouhý je na tyčce a má také otevírací pusu.
Dřevěnou tyčkou je možné ovládat pohyb hlavy "Dlouhého" a vtáhnout celé tělo postavičky do spodního
dílu kalhot. Tento panáček dětem názorně předvádí
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Panáček Zavřený je s hranatým tělem, hranatou kapsou a zvýrazněnou zavřenou pusou.

RYTÍŘ – PRINCEZNA
Maňásci Iota a Ypsilon pomáhají všude tam, kde je
třeba naučit se rozlišovat měkké a tvrdé "i/y". Princezna i rytíř mají na těle oddělávací znak se symbolem "i/y". Při učení je možné na oblečení přichytit
obrázkové kartičky se suchým zipem.

družstevní výrobky

Panáček Otevřený má kulaté tělo, kulatou kapsu
a doširoka otevřenou pusu.

rozdíl mezi krátkou a dlouhou slabikou. U krátké slabiky zůstává tělo vtaženo, u dlouhé slabiky je možné
tělo vytáhnout. Zároveň lze artikulaci dlouhé slabiky
zdůraznit otevřením maňáskovy pusy.
Chyba
Jedná se o tvarovanou plstěnou Chybu s vycpávkou
ve tvaru zamračeného obláčku.

OTEVŘENÝ - ZAVŘENÝ

Sada je určena k vizuální podpoře dětí při učení otevřených a zavřených slabik. Obě postavičky mají na
břiše kapsu, do které se dají schovat kartičky.
Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby kromě logopedických pomůcek vyrábí také
sady emočních maňásků, které představíme v dalším čísle časopisu Výrobní družstevnictví.
Kompletní nabídku produkce družstva lze nalézt
na stránkách www.mubrno.cz, kde můžete využít
nákup prostřednictvím e-shopu.
(-jh-)

www.mubrno.cz
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Tipy na e-shopy výrobních družstev
V únorovém vydání Výrobního družstevnictví jsme vás seznámili s e-shopy několika družstev a slíbili, že se tomuto tématu budeme věnovat i s následujících číslech tohoto časopisu.
Seznamte se nyní s dalšími dobrými příklady.

MORAVSKÁ ÚSTŘEDNA BRNO
- provozuje internetový obchod www.mubrno.cz, kde nabízí hračky i dárkové předměty ze své produkce
Na zkušenosti s provozováním
vlastního e-shopu i s využíváním
prodejů na partnerských webech
jsme se zeptali ředitele prodeje a marketingu družstva Moravská ústředna
Brno Blahoslava Dobeše.
Na webových stránkách družstva je umístěn váš
e-shop. Je využívám více koncovými zákazníky, kteří
jeho prostřednictvím objednávají zboží pro vlastní
potřebu, nebo slouží více pro objednávky od obchodníků a pro operativní dodávky zboží podle jejich požadavků?
Podmínky a konstrukce našeho e-shopu je určena
zejména pro obchodní partnery. Koncový zákazník
jej samozřejmě může využít také, ale naše ceny a podmínky nepatří k nejvýhodnějším na internetu.
Avizoval jste, že v krátké době spustíte novou verzi
e-shopu. Předpokládám, že přinese modernější vizuální prezentaci produktů. Jaké další změny do něj
hodláte zapracovat?
Nový e-shop bude spuštěn v prvním čtvrtletí letošního roku. Jedná se o koncepčně odlišné řešení, než je
náš stávající e-shop, který má za sebou více jak 15 let
provozu.
Změna grafiky je ta nejmenší. Mnohem náročnější
bylo zvládnout to, co na první pohled není vidět, tj.
jak požadavky legislativní (GDPR, cookies), tak tech-
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nické (responzivní design, řešení plateb, on-line stav
skladu, automatizace následných procesů).
Základem shopu je platforma Prestashop, která je
přizpůsobena našim potřebám a požadavkům. Kompletní revizí a marketingovou optimalizací prošla
také většina nabízených výrobků. Upravovali jsme
zatřídění do kategorií, marketingové texty, fotografie a samozřejmě překládali do němčiny a angličtiny.
Naším cílem je usnadnit našim partnerům orientaci v naší nabídce více než 1700 položek dostupných
skladem. Chceme zkvalitnit a zjednodušit prezentaci
novinek, promocí, prodejních doporučení a zvýšit
informovanost o zpracování objednávek. Interně je
naší snahou zvýšit efektivnost zpracování nabídek,
objednávek a související nezbytné agendy.
Součástí řešení je datová samoobsluha, což je univerzální zdroj dat pro e-shop náš i našich partnerů.
Zájemci si mohou vaše produkty objednat i na různých dalších webech. Můžete popsat, jak probíhá
tento partnerský prodej z vaší pozice dodavatele?
Liší se v něčem prodej na víceoborových e-shopech
jako je Mall nebo Alza a na specializovaných e-shopech s hračkami?
Význam a vliv nabídky a prodeje našich výrobků na
webech našich partnerů trvale roste. V poslední době
a zejména v době pandemie je to jeden z mála segmentů trhu, který vykazuje pravidelný růst. U některých
položek je to nejvýznamnější forma prodeje.
Dlouhodobě spolupracujeme jak s lídry e-commmerce, tj. Alzou, Mall i Amazonem, tak se specializovanými e-shopy v našem oboru. Rozdíly
v komunikaci, požadavcích a podmínkách
spolupráce mezi velkými a malými e-shopy
jsou v některých parametrech nesrovnatelné. Je možné je přirovnat k rozdílům
spolupráce s obchodním řetězcem a lokálním kamenným obchůdkem.
Samozřejmostí je naprostá datová
podpora, trvalá dostupnost zalistovaného zboží, rychlá a přesná
komunikace a dodávky zboží, konstantní kvalita výrobků jako pre-

Jaké výhody vám tato forma prodeje přináší? Jaké nároky naopak tento způsob obchodování na vás klade?
E-commerce považujeme za současné situace na
trhu za naprostou nutnost. Před pandemií to byl zajímavý doplněk k tradiční formě prodeje.
Díky bouřlivému rozvoji internetu, omezením plynoucím z pandemie a posilování elektronizace všech

procesů kolem nás, je prezentace a prodej na internetu naprostou nezbytností.
Výhodou je rychlost a dostupnost šíření informací,
nabídek, vyhodnocování výsledků.
Jednoznačně rostou nároky na odbornost všech
osob zapojených do příprav podkladů, nastavení
a optimalizaci všech procesů.
Rostou také náklady na činnosti spojené s provozem marketingu, IT, logistikou.
Domnívám se, že tento trend je nezvratný a trvalý.
Pro všechny, kdo nabízí finální produkt nebo službu,
je e-commerce nutností.

družstevní výrobky

vence reklamací. U velkých e-shopů je samozřejmostí
EDI komunikace, API řešení, produktové feedy, účast
na marketingových a reklamních kampaních.
Výzvou pro letošní rok je stále posilující trend Dropshipment, Marketplace a prodej na sociálních sítích.
Samostatnou kapitolou je automatizovaný svět lídra
e-commerce Amazonu.

Rozhovor připravila Ing. Lenka Bartoničková

DUP PELHŘIMOV
– provozuje e-shop https://eshop.dup.
cz, kde je možno zakoupit manikúry,
pedikúry, nůžky, kufry, tašky a další
produkty družstva

DRUCHEMA PRAHA
– na webové stránce www.druchema.cz
můžete v e-shopu vyhledat a následně
i objednat zboží z oblasti bytové chemie,
autokosmetiky, lepidel a tmelů, barev na
textil i výrobků pro sport a volný čas.

ORLÍK - KOMPRESORY ČESKÁ TŘEBOVÁ
- v internetovém obchodu http://eshop.orlik.cz/ lze objednat
vzduchové kompresory a další sortiment prvků a nástrojů
v oblasti stlačeného vzduchu
Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: archiv družstev
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Koupíte v každé dobré drogerii.
www.stylvd.cz • www.druchema.cz

OVO Set
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OVO Duo

Tradiční barva
na vajíčka
www.mojevelikonoce.cz

cestování, kultura & společnost
Moto Veteran muzeum – Koloniál a vila Adler. V pozadí ulice Na Zámecké a splav

Uherský Ostroh překvapuje
zajímavými místy a stavbami
Víte, kde leží Uherský Ostroh? Pokud ano, už jste
byli na procházce po jeho neobyčejných zákoutích?
Malé, čtyřiapůltisícové město na řece Moravě, dvanáct kilometrů pod Uherským Hradištěm, má hodně
co nabídnout.
Uherský Ostroh stojí na základech tvrze Stenice
z druhé poloviny 11. století, postavené na obranu obchodních stezek a proti útokům nájezdníků z tehdejších nedalekých Uher. Za vlády Přemysla Otakara II.
zde byl zbudován vodní hrad, o čemž máme písemnou
zmínku z roku 1275. Později dostalo místo jméno Ostroh (psáno i Ostrov – podle ostrovní polohy).
V roce 1420 si zde husité vytvořili jedno ze svých
center. Největšímu rozkvětu se město ale těšilo až
později pod správou pánů z Kunovic, dokud ovšem
nebylo zkonfiskováno kunovickému pánu Janu
Bernardovi po jeho protihabsburské rebélii. Poté
započala éra Lichtenštejnů, neboť právě oni z pobělohorského zabavování majetku velmi mnoho vytěžili.
Právě to byl však začátek konce tehdejšího rozkvětu
města, neboť pro Lichtenštejny nebyl Ostroh městem
sídelním a nevěnovali mu tolik pozornosti.
Ve městě působily řemeslnické cechy a obyvatelé se
věnovali též zemědělství. Do historie a prosperity Ostrohu promlouvali od 15. století i místní Židé. Městu se
ale nevyhnuly ani mnohé útrapy a pohromy: třicetiletá válka, turecké a uherské nájezdy, požár či povodně.
V Uherském Ostrohu sídlil později také četný průmysl (První moravská továrna na tužky, cukrovar,
pivovar). V minulosti bylo město též sídlem okresního
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soudu (až do roku 1949), pošty a dalších úřadů, svého
času sloužil ostrožský zámek dokonce jako šatlava.
Během historie se k ostrožskému panství připojovaly
různé vesnice. Některé z nich se v dalších letech staly
součástí jiných panství a jiné byly naopak později přidány. Dnešní Uherský Ostroh se tak skládá z několika
částí – Město, Předměstí, Kvačice a Lán, nově vystavěný
na půdě darované od knížete Jana II. z Lichtenštejna
jako náhrada za domky těch, kterým je zničila povodeň v roce 1910. Tyto události připomíná památník za
vlakovým přejezdem oddělujícím Lán od Předměstí.
Zřejmě nejkrásnějšími místy Uherského Ostrohu
vede procházka ulicí Na Zámecké kolem sádku s ovocnými stromy, fotbalového hřiště a tenisových kurtů,
Domu zahrádkářů, pěstitelské pálenice a kolem rodinného ranče s hospodářskými zvířaty, velmi populární-

Centrum města – obloukový most, kostel, zámek a pivovar

dýsa, českého a uherského vojevůdce a diplomata.
Posledními šlechtickými majiteli byli Lichtenštejnové.
K zámku patřil přilehlý barokní pivovar, jehož typická
silueta je stále jednou z dominant města.
V pozdějších letech se funkce zámku měnila – od vězení přes městský národní výbor až k dnešnímu využití jako sídlo městského úřadu, městské knihovny
či důstojného sálu pro konání kulturních akcí, svateb
a pro jiné slavnostní příležitosti. „Do zámecké věže
se můžete podívat v rámci prohlídkové trasy v historickém duchu. Podzemí pak skýtá jedinečnou interaktivní prohlídkovou trasu s několika tématickými
expozicemi laděnými ve stylu fantasy,“ popsal nám
pan Lukáš Maršík z Informačního centra Uherský
Ostroh. Bohužel toho času jsou obě tyto trasy kvůli
platným protiepidemickým opatřením zavřené.
Projdeme-li tedy od ulice Na Zámecké centrem města kolem všech tří zmíněných historických budov,
dostaneme se k posledně jmenovanému symbolu
Uherského Ostrohu, unikátnímu železobetonovému

cestování, kultura & společnost

ho v poslední době, a dál kolem plavební komory až ke
splavu na řece Moravě a odtud směrem k historickému
centru – se čtyřmi charakteristickými prvky siluety
města stále před námi na obzoru: zámkem, kostelem,
pivovarem a obloukovým mostem.
Dominantou náměstí Sv. Ondřeje je pozdně barokně-klasicistní kostel zasvěcený témuž patronovi. Byl
postaven za panování knížete Josefa Václava z Lichtenštejna a vysvěcen roku 1758. Na náměstí můžeme
také obdivovat historické domy – zvláště ten růžový
vypadá, jako by v něm bydlela princezna, jako by
se z cukru vyloupl. A jen o kousek dál za náměstím
v jednom z památkově chráněných rodinných domů
sídlí také organizace Jménem psa, z. s., která nejen
v Uherském Ostrohu, ale také v širším okolí pomáhá
psům bez domova.
Náměstí nabízí však ještě mnohem víc. Na jeho konci, nejblíže zámku, začíná jeho moderní část. Před pár
lety zde zřídil místní fitness trenér, podnikatel a pořadatel kulturních akcí Ivan Klauda penzion a fitness

Náměstí s kostelem sv. Ondřeje

centrum (obojí toho času kvůli platným opatřením
bohužel zavřené). A jen o kousek dál sídlí rodinná pražírna kávy, která si získává stále větší věhlas a oblibu.
Součástí jejího areálu jsou i obří dřevěné piškvorky,
na nichž se vyřádí zejména děti. A těsně za náměstím, na rohu ulice Kostelní, stál za první republiky
obchodní dům Arnošta Adlera. Ve funkcionalistické
budově z roku 1936 od místního rodáka, architekta
Josefa Hahna, bylo později zřízeno železářství a dnes
tam najdeme soukromé muzeum ostrožského občana Radima Kopálka. Muzeum nabízí kromě obchodu
i expozici cyklistiky, vybavení starých dílen, ukázku
pivovarské hospody, mechanické dílny, hodinářství,
dobového fotoateliéru, lékárny i trafiky – a také motorismu, tedy autoveteránů. Snad už brzy bude možno muzeum opět navštívit.
Současná podoba zámku Uherský Ostroh vznikla
v 16. století renesanční přestavbou gotického hradu. Ve
výčtu jeho majitelů zaujme jméno Jana Jiskry z Bran-

obloukovému mostu. Stavba podle projektu Ing. Valenty vznikla v roce 1928. Most pamatuje i doby, kdy
na něj občas pár kurážných chlapců vylezlo a procházelo se nahoře po jeho obloucích až na druhou
stranu řeky Moravy. To už vyžadovalo pořádnou
odvahu, protože ostrožský „oblúkáč“ dosahuje výšky až 14 metrů. Most spojuje Uherský Ostroh-Město
s městskou částí Předměstí. Před vstupem na most ze
strany od Města nás vítá sv. Libor z kamene vytesán,
na druhé straně vyjdeme již na Předměstí u pomníku
padlých za 1. světové války se šohajem – sochařským
dílem Františka Úprky.
Uherský Ostroh je možná malým městem po stránce rozlohy a počtu obyvatel, je však velmi zajímavým
místem, kde poutník na každém kroku objevuje historii a krásy přírody.
Text: Sylva Kaplanová
Foto: archiv Informační centrum Uherský Ostroh

www.uhostroh.cz
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