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slovo úvodem

Ing. Pavel Tvrzník
předseda
Granát, DUV, Turnov
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
po delším váhání jsem se rozhodl využít možnosti
sepsání úvodníku Výrobního družstevnictví. V této
těžké době se mi opravdu k této činnost přistupovalo
dosti těžko, ale nakonec jsem se rozhodl, že se s vámi
podělím o své zkušenosti a dojmy.
Víte sami, že naše družstvo, které působí na trhu
již od roku 1953, bylo i přes některé dílčí problémy
vždy stabilní firmou s dobrým potenciálem. Od svého vzniku mělo jasný program, který vždy souvisel
s naším národním kamenem, českým granátem, který máme i v názvu firmy. Od prosté výroby šperků
jsme postupně zvládli i broušení drahých kamenů, jejich těžbu v Podsedicích, postupné budování sítě maloobchodních i smluvních prodejen, zřízení e-shopu
i galerie s předváděcím centrem. Když se nám podařilo v roce 2019 zahájit těžbu na novém ložisku v Dolní Olešnici, které nám zajistilo dostatečné množství
základní suroviny, a když jsme začátkem března
2020 získali Muzeum českého granátu v Karlově ulici
v Praze a připravovali jsme aktivity s ním související, nedovedl jsem si představit, že bychom se mohli
dostat do nějakých vážnějších problémů. Ale přišel
Covid a všechny plány a představy vzaly za své.
Uzavření všech našich maloobchodních prodejen
i prodejen našich obchodních partnerů, uzavření
hranic a těžký propad exportu pro nás mělo opravdu
drtivý dopad. Propad prodeje o víc než 90 procent je
skutečně z říše zlých snů. I po letním otevření prodejen nebyla situace nijak růžová, protože nepřijeli
turisté, kteří kupují značnou část naší produkce jako
dárky a hodnotnou upomínku na pobyt v Čechách.
Vždyť kdo z vás navštívil v létě třeba Prahu, ví, o čem
mluvím. A takový Český Krumlov, kde řešili v minulých letech přetlak turistů, se změnil v město duchů.
Ale aby to nebylo málo, přišlo další uzavření prodejen
s druhou vlnou Covidu a po krátkém období otevření
v prosinci přišlo definitivní uzavření, které trvá dodnes. A vzhledem k epidemické situaci se nedá čekat
brzká změna. Ale to je bohužel realita dnešních dnů.
Na situaci jsme samozřejmě reagovali řadou opatření, od omezení výroby, útlumu těžby i částečného
omezení počtu pracovníků a mezd po prodej části
materiálu. Ale žádná vnitropodniková opatření nemohou pokrýt takovéto propady tržeb a i naše zdroje
dosáhly svého limitu. Čerpání úvěrů se pro nás stalo
tvrdou realitou, protože rozbití výrobní struktury
firmy by znamenalo její faktický zánik. Sehnat dnes
kvalifikovaného zlatníka nebo brusiče kamenů je
velmi tvrdý oříšek a přenesení výroby do Asie, jako

to předvedli naši sousedé z Německa a tím zlikvidovali řadu šperkařských a brusičských firem, by také
asi nebylo správným řešením. Takže musíme zatnout
zuby a nějak přežít.
Ale co mě v této situaci ohromilo, je nízká efektivita státního aparátu v pomoci podnikům takto postiženým vládními opatřeními. Složitý a těžkopádný
systém dílčích podpor, jehož zpracování stojí jejich
gestory i žadatele ohromné úsilí a přitom je tento systém přes všechno vynaložené úsilí zneužitelný a jeho
zpětné kontroly zajistí státním úředníkům práci na
řadu let. Jako perličku lze uvést, že vám tento systém
může vyhodit při kontrole údajů na ČSSZ pracovníka,
který pracuje u firmy 30 let a po celou dobu je na ČSSZ
hlášen a jsou na něj řádně placeny všechny platby.
Přitom by stačilo sestavit jeden přehledný program
založený na propadu tržeb a nákladech vynaložených na jejich dosažení, protože všechna data mají
finanční úřady k dispozici z kontrolních hlášení, daňových přiznání a EET. To jsem ve své korespondenci
s MPO navrhoval již na podzim. Ale nakonec se zdá,
že i v tomto směru se blýská na lepší časy a takovýto
program bude realizován. Sice se najdou škarohlídi,
kteří státní podporu firem postižených vládními
opatřeními kritizují, ale domnívám se, že to stát přijde levněji, než platit lidem z těchto firem podporu
v nezaměstnanosti.
Bohužel mi dodnes, přes mé dotazy na MPO, nikdo
nevysvětlil, proč jsou zavřeny malé prodejny, kde se
dají snadno dodržet doporučení hygieniků a nařízení
o ochraně zdraví, ale to se asi nedočkám. Čímž nechci
nijak zlehčovat epidemiologická opatření, která bereme ve firmě velmi vážně, protože Covid-19 je opravdové svinstvo. I když vám někteří odpírači a antirouškaři
budou tvrdit opak. Naštěstí je těchto oslů málo.
Ale čeho se doufám dočkám, že i tato krize pomine,
podaří se nám naočkovat všechny, kdo o to budou mít
zájem a budeme se konečně moci věnovat svému podnikání. Hlavně si zachovejte čistou mysl a přeji vám
všem hodně zdraví!

www.granat.cz
4/2021
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reportáž z družstva

Výrobní družstvo
VKUS Frýdek-Místek
slaví 70. výročí vzniku
Rok 2021 je pro Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek výjimečný – slaví 70. výročí od svého vzniku. Družstvo bylo založeno v roce 1951 jako Lidové družstvo dámských a pánských
krejčí ve Frýdku-Místku. Od počátku své existence působilo v různých oborech a službách. Postupně se vyprofiloval stěžejní obor činnosti, a to výroba pracovní a ochranné
konfekce. Současně družstvo plnilo vždy i společenské poslání zaměstnáváním vysokého
podílu osob s různorodým zdravotním postižením. Jako zvýraznění této skutečnosti mělo
družstvo v letech 1955-1993 jako součást názvu výrobní družstvo invalidů. Od roku 1993
pak užívá současný název.
Družstvo prošlo za období své dlouhé existence
jak lety rozmachu, tak
zejména po roce 1989 se
muselo začít orientovat
na zcela nové obchodní
partnery, ale především
rozšířit a povýšit na vyšší úroveň výrobní sortiment.
Byla potřeba adaptace na nové požadavky, jak u managmentu, tak výrobních dělníků. V tomto období se
zaváděly i nové činnosti, jako kupříkladu montáže, či
výroba pekárenská, ale vždy byly tyto aktivity spojeny s rozšiřováním možností uplatnění pracovníků
se zdravotním postižením. V současné době se však
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věnujeme tomu, co naši
lidé umí nejlépe, a to výrobě oděvů. Výrobky, které
jsou u nás produkovány
jsou však již velmi vzdáleny klasickým montérkám.
Jsou to oděvy mnohem
sofistikovanější, splňující vysoké nároky nejen na
kvalitu, ale i požadavky zákazníků na vzhled a užitné
vlastnosti s uplatněním v různých výrobních odvětvích. Schopnost plnit tyto výzvy umožnila získávat
nové zákazníky v tuzemsku i v zahraničí, jsme například úspěšní v dodávkách pro holandskou či rakouskou armádu.

Současně si uvědomujeme
potřebu pokračovat v zavádění inovací do výrobní
techniky, která by nám měla
pomoci ke zvýšení produktivity, rozšíření výrobních
příležitostí, zlepšování a inovování našich výrobků.

reportáž z družstva

se tato situace mohla změnit
k lepšímu, vytvořili jsme síť
kooperujících firem a podstatnou část našich zakázek
realizujeme touto formou.

Rok 2020 byl ovlivněn
i v našem družstvu pandemií
nákazy Covid-19. Nechtěli
jsme zůstat stranou pomoci
a ušili jsme skoro 118 tisíc
kusů roušek a dalších 460 tiJak již bylo řečeno, více jak
50 procent našich zaměstnanců jsou handicapovaní.
Jsme na jejich práci pyšní,
neboť přes svá zdravotní
omezení mnozí dosahují výborných výsledků. Problémem je spíše to, že řada z nich
z důvodu zhoršujícího se
zdravotního stavu odchází do
plných invalidních či starobních důchodů. Tímto se jako
řada jiných firem potýkáme
s nedostatkem pracovníků,
a protože již nevěříme, že by

síc kusů roušek jsme pro naše zákazníky nastříhali.
Byli jsme příjemně překvapeni, s jakou ochotou a nasazením se doslova všichni pracovníci na této výrobě
podíleli.
Věříme, že díky pracovitosti a šikovnosti našich
pracovníků bude družstvo nadále úspěšně překonávat překážky a dosahovat dobrých výsledků.
Text: Ing. Zdenka Děcká
předsedkyně představenstva
Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek
Foto: archiv družstva

www.vkusfm.cz
4/2021
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rubrika manažerů družstev

Merkurovy medaile
V únorovém vydání časopisu Výrobní družstevnictví jsme Vás informovali
o ocenění Merkurovy medaile, udělenými Hospodářskou komorou ČR předsedům našich výrobních družstev. Nyní přinášíme informace o dalších oceněních, která byla v souvislosti s pandemií Covid-19 předána v náhradním
termínu. Stříbrnou medaili obdržel předseda Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí Ing. Martin Beran. Bronzovou medaili obdržela předsedkyně
družstva Dita Tábor Alena Dušková. Blahopřejeme!

ING. MARTIN BERAN

předseda Dřevotvar družstvo, Jablonné n. Orlicí
Dřevotvar družstvo se stalo prosperující a moderní dynamickou firmou, která prodává své výrobky
do celého světa. Úspěchy družstva jsou založeny na
kvalitě produktů a seriózním jednání. Dřevotvar je
nejen výrobce kvalitního nábytku a nábytkových
dílců, ale i dřevěného kuchyňského náčiní, kde patří

nejdůležitějších českých firem s různorodými výrobky hojně žádanými nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Dita Tábor VDI exportuje 40 procent své produkce
do zemí Evropské unie a ostatních států. Jeho výroba
ve všech čtyřech divizích, mezi něž patří kovovýroba, výroba textilu, výroba plastů a specializované
montáže se pomocí neustálých inovací stále rozvíjí
a zdokonaluje.

mezi největší producenty v Evropě. Družstvo dosahuje stabilně dobrých hospodářských výsledků, což
je především zásluhou managementu družstva pod
vedením jeho předsedy Ing. Berana.

ALENA DUŠKOVÁ

předsedkyně DITA výrobní družstvo invalidů
Předsedkyně Alena Dušková stojí v čele jihočeského družstva invalidů DITA, které existuje na českém
trhu už více než 60 let. Pod jejím vedením dosahuje
družstvo velmi dobrých výsledků a zařadilo se po bok

Hospodářská komora každoročně uděluje Merkurovy medaile, kterými oceňuje významné osobnosti,
jež se zasloužily o rozvoj podnikání a řemesel nebo
šíření dobrého jména Hospodářské komory. Předání
ocenění vítězným manažerským osobnostem proběhlo
vzhledem k proticovidovým opatřením v prostorách
pražského Florentina 16. prosince 2020, za přítomnosti prezidenta Hospodářské komory Vladimíra
Dlouhého spolu s viceprezidenty Hospodářské komory.
Připomínáme, že zlatou medailí byl oceněn kandidát
nominovaný Svazem českých a moravských výrobních
družstev Ing. Emil Beber, předseda KOVOBEL, výrobní
družstvo, Domažlice (viz časopis VD č. 2/2021).
(-jh, -vr-)

www.komora.cz www.drevotvar.cz www.dita.cz www.kovobel.cz
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Národní klastrová asociace (NCA) zastupuje 28 členů, převážně klastrových organizací, které sdružují
více jak 700 firem a výzkumných subjektů s více než
250 tisíci zaměstnanci. Již od roku 2008 NCA hájí
zájmy svých členů, podporuje jejich vzájemnou spolupráci a propojuje je s tuzemskými i zahraničními
partnery. NCA stále hledá podněty pro další zlepšování a rozšiřování portfolia služeb a poskytování co
nejvyšší přidané hodnoty své členské základně. Bylo
provedeno plošné šetření mezi členy s vysoce vypovídajícími výsledky.

uzavření strategického memoranda o spolupráci
mezi Nanoprogress a krajskou agenturou regionálního rozvoje s cílem oboustranné podpory rozvoje
nanotechnologií, převážně na území Libereckého
regionu.“, informuje předseda představenstva spolku
Nanoprogress, Luboš Komárek.

Šetření, jehož se zúčastnila nadpoloviční většina
členů, mělo za cíl vyhodnotit, které z poskytovaných
služeb považují za nejpřínosnější. „Ze získaných
odpovědí jednoznačně vyplývá vysoká důležitost
lobbingových aktivit a prosazování zájmů našich
klastrových organizací a technologických platforem. Je to směr, kterým se bude NCA ubírat a nadále
posilovat svou pozici na regionální, národní i mezinárodní úrovni.“ Vysvětluje Ing. Jiří Herinek, prezident NCA.

Kromě uvedených služeb mají členové zájem také
o pomoc s administrací projektů, odborné vzdělávání
na evropské úrovni pro manažery klastrů a pracovníky klastrů, pomoc s vyhledáváním zahraničních
partnerů nebo využívání společných IT nástrojů či
metodik.

Další klíčovou službou, jež byla kladně hodnocena,
představuje podpora spolupráce mezi členy. „Na pravidelných měsíčních on-line setkávání členů dochází
k předávání nabídek a poptávek ke spolupráci. Tato
forma se v praxi velmi osvědčila jako ideální nástroj
pro rozvoj spolupráce mezi klastrovými organizacemi a již přinesla zcela konkrétní výsledky.“, dodává
Ing. Herinek.

rubrika manažerů družstev

Prosazování společných zájmů
a networkingové akce – nejžádanější
služby Národní klastrové asociace

Kvůli koronavirové krizi bylo v loňském roce nutné
odložit tradiční DEN KLASTRŮ, ale podařilo se realizovat sérii pěti konferencí v oblasti digitalizace. Tyto
„off-line“ akce jsou také velmi příznivě přijímány.

Oborový klastr je soubor regionálně propojených společností a výzkumných organizací, které
dokážou těžit ze vzájemných vazeb. I když si někdy
zúčastněné společnosti mohou částečně konkurovat, spolupracují na řešení obdobných problémů.
Těmi mohou být vzdělávání zaměstnanců, přístup
k dodavatelům, spolupráce v oblasti výzkumu
a vývoje, marketingu aj. Díky spolupráci v těchto
i dalších oblastech mohou řadu svých omezení
překonat a získat nezanedbatelnou konkurenční
výhodu.

Český konopný klastr reagoval na zájem některých
kolegů a připravil sérii on-line seminářů na téma
využití konopí v různých odvětvích průmyslu. Tři
klastrové organizace se zapojily do evropských projektových konsorcií. Klastr Nanoprogress a Plastikářský klastr nalezly společný zájem při výzkumu
biocidních vláken.

Národní klastrová asociace spojuje klastrové organizace a technologické platformy, hájí jejich zájmy a rozvíjí klastrovou politiku v České republice.

„Přínos NCA je pro nás zcela jednoznačný, kromě lobbingových služeb a přinášení konkrétní spolupráce
s její členskou základnou díky organizaci společných
akcí a aktivit, lze vyzdvihnout například synergické
působení ve všech krajích ČR. Působení NCA v Libereckém kraji nám pomohlo při koncepci a facilitaci

Národní klastrová asociace je zakládajícím členem European Clusters Alliance se sídlem v Bruselu. https://clustersalliance.eu/

Na sklonku roku vydala historicky první Klastroviny – novinky a úspěchy českých klastrů a platforem. https://nca.cz/obsah/media/klastroviny/

Zdroj: NCA
(-jh-)

www.nca.cz
4/2021

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

7

rubrika manažerů družstev

Průzkum globálního institutu
McKinsey v oblasti dopadu pandemie
Covid-19 na budoucnost práce
Snad nejzřetelnějším dopadem COVID-19 na pracovní sílu je dramatický nárůst zaměstnanců pracujících
na dálku. Aby globální institut McKinsey zjistil, jak
rozsáhle může práce na dálku přetrvávat po pandemii, analyzoval její potenciál na více než 2 000 úkolech použitých v 800 povoláních v osmi vybraných
zemích. Ukázalo se, že zaměříme-li se pouze na práci
na dálku, kterou lze provádět bez ztráty produktivity,
zjistíme, že přibližně 20 až 25 procent pracovních sil
ve vyspělých ekonomikách může pracovat z domova
tři až pět dní v týdnu. To představuje čtyřikrát až pětkrát více práce na dálku než před pandemií a mohlo
by to vést k velké změně v geografii práce, protože
jednotlivci, ale i společnosti se přesouvají z velkých
měst na předměstí a do malých měst. Avšak bylo také
zjištěno, že některé práce, které lze technicky provést
na dálku, je lépe provést osobně. Jednání, kritická
obchodní rozhodnutí, brainstormingové schůzky,
poskytování citlivé zpětné vazby a zapojení nových
zaměstnanců jsou příklady činností, které mohou na
dálku určitou účinnost ztratit.
Některé společnosti po pozitivních zkušenostech
s prací na dálku během pandemie začaly plánovat přechod na flexibilní pracovní prostory, což je krok, který
sníží celkový potřebný prostor a přivede do kanceláří
každý den méně pracovníků. Průzkum u 278 vedoucích pracovníků uskutečněný institutem McKinsey
v srpnu 2020 zjistil, že v průměru se plánovalo zmenšení kancelářských prostorů o 30 procent. V důsledku
toho může dojít k poklesu poptávky po restauracích
a maloobchodech v centru měst a po veřejné dopravě
Práce na dálku také může postihnout služební
cesty, protože její rozsáhlé využívání formou videokonferencí během pandemie přineslo nové pojetí
virtuálních schůzek a dalších aspektů práce. Zatímco
cestování ve volném čase a cestovní ruch se po krizi
pravděpodobně odrazí ode dna, společnost McKinsey
odhaduje, že asi 20 procent služebních cest, což je pro
letecké společnosti nejlukrativnější segment, se nemusí obnovit. To by mělo významné vedlejší účinky na
zaměstnanost v komerčním letectví, a rovněž tak na
zaměstnanost v pohostinství a stravovacích službách.
Elektronický obchod a další virtuální transakce
vzkvétají. Mnoho spotřebitelů během pandemie objevilo pohodlí elektronického obchodování a dalších
online aktivit. V roce 2020 vzrostl podíl elektronického obchodování dvakrát až pětkrát rychleji než před
COVID-19. Zhruba tři čtvrtiny lidí využívajících digi-
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tální kanály poprvé během pandemie tvrdí, že je budou využívat i poté, co se věci vrátí k „normálu“ (jedná
se o výsledky průzkumů McKinsey Consumer Pulse
provedených po celém světě).
Další druhy virtuálních transakcí, jako je telemedicína, on-line bankovnictví a streamovací zábava také
zaznamenaly velký vzestup. Online konzultace s lékaři prostřednictvím společnosti Practo poskytující
telemedicínu v Indii, vzrostly mezi dubnem a listopadem 2020 více než desetinásobně. Tyto virtuální praktiky mohou sice po opětovném otevírání ekonomik
poněkud klesat, ale je pravděpodobné, že budou stále
pokračovat vysoko nad úrovní před pandemií.
Tento posun k digitálním transakcím vedl k růstu
pracovních míst v oblasti dodávek, přepravy a skladování. V Číně významně vzrostl během první poloviny
roku 2020 počet pracovních míst v oblasti elektronického obchodu, dodávek a sociálních médií.
Existují dva způsoby, jak podniky v minulosti kontrolovaly náklady a zmírňovaly nejistotu během recesí;
jednak to bylo přijetím automatizace a jednak přepracováním pracovních procesů, které snižují podíl
úloh zahrnujících hlavně rutinní úkoly. V globálním
průzkumu institutu McKinsey mezi 800 vedoucími
pracovníky v červenci 2020 dvě třetiny uvedly, že do
jisté míry nebo významně zvyšují investice do automatizace a umělé inteligence.
Mnoho společností nasadilo automatizaci a umělou
inteligenci ve skladech, obchodech s potravinami, call
centrech a výrobních závodech, aby snížilo hustotu
pracoviště a vyrovnalo se s nárůstem poptávky. Společným rysem těchto případů použití automatizace
je jejich korelace s vysokým skóre fyzické blízkosti.
Průzkum zjistil, že v pracovních arénách s vysokou
úrovní lidské interakce bude pravděpodobně největší
zrychlení v přijetí automatizace a umělé inteligence.
Z průzkumu institutu McKinsey vyplývá, že podniky by se měly zabývat podrobnou analýzou toho, co lze
dálkově vykonávat, přičemž by se měly zaměřit spíše
na příslušné úkoly než na jednotlivá pracovní místa.
Mohou také hrát větší roli při rekvalifikaci pracovníků, jako to udělaly firmy Walmart, Amazon a IBM. Jiné
podniky usnadnily pracovní směny tím, že se zaměřily spíše na dovednosti, které potřebují, než na akademické tituly. Práce na dálku také nabízí společnostem
příležitost obohatit jejich rozmanitost tím, že využívá
pracovníky, kteří se z rodinných a jiných důvodů nemohli přestěhovat do velkých měst, kde se před pandemií soustředily talenty, kapitál a příležitosti.

rubrika manažerů družstev
Tvůrci politik by měli podporovat podniky rozšiřováním a zdokonalováním digitální infrastruktury.
I ve vyspělých ekonomikách téměř 20 procent pracovníků ve venkovských domácnostech nemá přístup
k internetu. Vlády by také mohly zvážit rozšíření
výhod a ochrany na nezávislé pracovníky a pracovní-

ky pracující na budování jejich dovedností a znalostí
v polovině kariéry.
Zdroj: McKinsey&Company
(-vr-)

www.mckinsey.com

Platnost řidičáků a technických
prohlídek je prodloužena
Propadnuté řidičské nebo profesní průkazy či technické prohlídky vozidel se prodlužují o 10 měsíců.
Prodloužení se týká dokladů propadlých v období
od 1. září 2020 do 30. června 2021. Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je
prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode
dne jejich původní platnosti. Prodloužení platnosti dokladů je dalším krokem ke snížení mobility
občanů v rámci protiepidemických opatření proti
Covidu 19. Lidé mohou evropské nařízení využívat
od 6. března 2021.
„V současné situaci je důležité, aby lidé mohli ještě
více omezit své kontakty a mimo domov řešili opravdu jen to nejnutnější. K tomu nám pomůže i toto nedávno přijaté nařízení, které bude možné v různých
oblastech dopravy u nás využívat. Úřady i provozovny STK však zůstávají i nadále otevřeny, takže lze
v případě potřeby služby využít a např. udržovat své
vozidlo v dobrém technickém stavu,“ říká ministr
dopravy Karel Havlíček.
Prodloužení platnosti se týká zejména řidičských
průkazů, pravidelných technických prohlídek, průkazů profesní způsobilosti řidiče a lhůty pro dokon-

čení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní
způsobilosti o dalších 10 měsíců od konce jejich původní platnosti. Prodloužení lze využít i u některých
dokladů či lhůt v oblasti nákladní silniční, železniční
a vodní dopravy, viz níže.
V případě potřeby lze řidičský průkaz stále vyměnit
či absolvovat kontrolu technického stavu v STK. Úřady či servisy uzavřeny nejsou. Mapa obcí s rozšířenou
působností a seznam stanic STK je k dispozici na webu
Ministerstva dopravy. I přes uvedené možnosti Ministerstvo dopravy doporučuje, aby, pokud je to možné,
řidiči svá vozidla přistavili na pravidelnou technickou
prohlídku. Opatření má pomoci zejména těm, kteří se
cítí zdravotně ohroženi, museli by cestovat mezi okresy, jsou v zahraničí, mají auto v depozitu a podobně.
Ministerstvo dopravy o novém nařízení informovalo již všechny úřady obcí s rozšířenou působností,
stanice technických, krajské úřady a Policii ČR.
Tzv. Omnibus II navazuje na loňský Omnibus I, který se v souvislosti s první vlnou pandemie COVID-19
týkal období od 1. února do 31. srpna 2020. Doklady již
jednou prodloužené se i nyní mohou znovu prodloužit a to buď do 1. července 2021 nebo o 6 měsíců, pokud
prodloužená platnost vyprší po datu 1. července 2021.

4/2021
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PŘÍKLADY ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

165/2014
• Ověření tachografu se musí provést do 10 měsíců
od data, kdy mělo být provedeno
• Vydání karty při její obnově nebo náhradě do 2 měsíců od podání žádosti, řídit lze i bez ní

• Řidiči vypršel řidičský průkaz původně 29. srpna 2020 a Omnibusem I mu byl prodloužen až do
29. března 2021. Omnibus II mu prodlouží doklad až do
29. září 2021, protože prodloužení o půl roku je již po
datu 1. července 2021.

V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ SE TÝKÁ:

• Pokud řidiči vypršel řidičský průkaz v původním
termínu již 25. března 2020, byl mu prodloužen Omnibusem I do 25. října 2020. Nyní je mu opět prodloužen Omnibusem II až do 1. července 2021.

Návrh nařízení Omnibus II předložila v lednu Evropská komise v reakci na aktuální pandemickou situaci
a na základě podnětů členských států, včetně České republiky. Nařízení bylo následně v rámci zrychlené procedury projednáváno na půdě Evropského parlamentu
a Rady EU a je účinné od 6. března v celé Evropské unii.
Na řidičské průkazy i na další dopravní doklady se tak
bude hledět jako na platné ve všech členských státech.
Již v říjnu 2020 vydalo Ministerstvo dopravy metodické stanovisko, podle kterého se hledí na řidičské
průkazy a průkazy profesní způsobilosti propadlé od
1. září 2020 do 31. března 2021 jako na platné po dobu
dalších 6 měsíců. To ovšem platilo pouze na území
České republiky. Nyní je nahrazeno novou evropskou
úpravou a prodloužení platnosti dokladů se tak vztahuje na celou Evropskou unii.

směrnice 2007/59:
• Platnost licencí a osvědčení strojvedoucích, jež
uplyne v referenčním období, lze prodloužit až
o 10 měsíců; stejně tak lze prodloužit až o 10 měsíců
lhůty pro pravidelné zdravotní prohlídky a přezkoušení odborné způsobilosti strojvedoucích;
směrnice 2016/798:
• Platnost osvědčení dopravce lze prodloužit až
o 10 měsíců;
směrnice 2012/34/EU:
• Lhůta pro provedení pravidelných přezkumů finanční způsobilosti železničních podniků se prodlužuje až o 10 měsíců.

VE VODNÍ DOPRAVĚ SE TÝKÁ:

V SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVĚ SE
OMNIBUS II TÝKÁ I NÁSLEDUJÍCÍCH
NAŘÍZENÍ:

Směrnice Rady 96/50/ES o harmonizaci podmínek
pro získání národních osvědčení kapitánů pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních
cestách ve Společenství
• Vyžaduje, aby držitelé osvědčení velitele plavidla
po dosažení věku 65 let v následujících třech měsících
a následně každý rok absolvovali lékařskou prohlídku.

1072/2009
• Prodloužení platnosti eurolicencí a osvědčení řidičů (třetizemci) o 10 měsíců

Směrnice EP a Rady (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky na plavidla vnitrozemské
plavby
• Kterou se mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje
směrnice 2006/87/ES, omezuje dobu platnosti osvědčení Unie pro vnitrozemskou platbu.

1071/2009
• Prokázání finanční způsobilosti lze prodloužit až
o 12 měsíců (běžně lze prodloužit až o 6 měsíců)

1073/2009
• Prodloužení platnosti eurolicencí
• Povolovací řízení se prodlužuje na 3 a 6 měsíců z 2
(pro sdělení stanoviska) a ze 4 (pro vydání povolení
od podání žádosti) měsíců)

Nařízení EP a Rady (ES) č. 725/2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení a směrnice EP
a Rady 2005/65/ES ze dne 26. října 2005 o zvýšení
bezpečnosti přístavů.
• Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti
s pandemií Covid-19 bylo ztíženo provádění inspekcí
a průzkumů námořní bezpečnosti, protože vyžadují
fyzickou přítomnost inspektorů v přístavech, přístavních zařízeních a na lodích, a s tím související obnovení
osvědčení, hodnocení a plánů vyžadovaných právními
předpisy Unie o námořní bezpečnosti ve stanovených
lhůtách. Je proto nezbytné podle potřeby prodloužit
platnost těchto dokumentů o přiměřenou dobu.
(-jh-)
Zdroj: MDCR

www.mdcr.cz
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Až 10 procent obyvatel České republiky je zatíženo
exekucemi z nesplácených půjček a úvěrů. A není to
jedna nebo dvě, s nimiž si člověk ještě dokáže poradit. Analýzy hovoří o průměrně šesti exekucích na
jednoho dlužníka.
Exekuce jsou u zaměstnanců vymáhány prostřednictvím nebo za účasti zaměstnavatele. Nejen administrativa navíc, ale především pokles motivace
k práci a pasivní přístup způsobují největší škody.
Mistři a vedoucí dobře ví, že je to nemoc nakažlivá,
šíří se i na další spolupracovníky.
Zákonodárci v poslední době věnují tomuto vývoji velkou pozornost. Bohužel nesprávným směrem.
Snaží se řešit postupy oddlužení, parametry osobního bankrotu, zrychlení práce soudů, přidělování
exekutorů… Tedy řeší následky, jejichž příčiny zůstávají téměř bez povšimnutí. Jistě, výchova k finanční
gramotnosti je důležitá, ale zkuste vzdělávat člověka,
který, nenadán aspoň průměrným intelektem, si odnesl ze základní školy mezery v počtech.
Začíná to malými částkami. Deset tisíc na televizor
k Vánocům. Porouchala se pračka. „Děti chtějí drahé
dárky pod stromeček“. Ještě moji rodiče pamatují, že
mít dluhy byla ostuda…. „Co řekne rodina a sousedi?
Napřed splatit jednu půjčku a pak druhou“. K takovému myšlení není potřeba finanční gramotnost, stačí
odpovědnost, trocha skromnosti a selský rozum.
Vůbec nikomu nevadí, že v tržním prostředí stovky institucí nabízejí „svobodným“ lidem nové a nové

půjčky, přestože vědí (či mají vědět), že tento člověk
nemá šanci je splatit. A stane se tak „nesvobodným
ve svobodné společnosti“. Nenesou pak náhodou spoluodpovědnost? Nepodnikají svobodně tak trochu na
úkor veřejných financí – tedy nás daňových poplatníků? A je to ještě svoboda?
Napadá mi přirovnání: představte si, že cesta na
kraji města vede po vysokém břehu kolem prudké
a hluboké řeky. Podemílá strmý břeh, ale zároveň
láká naklonit se nad vodu. Tu a tam (stále častěji)
někdo spadne do vody. Už se i pár lidí utopilo. Město
vynakládá spoustu peněz na osvětu, učitelé upozorňují děti ve škole, pan farář své ovečky z kazatelny.
Poslední zastupitelstvo rozhodlo o tom, že pověří
místní hasiče stálou službou a koupí jim drahé vybavení. Pirátský zastupitel navrhuje složitý elektronický alarm, kterým se zkrátí přivolání pomoci
hasičů.
Už nikoho nenapadne to nejjednodušší řešení, které
nebude řešit následky, ale bude problémům předcházet. Protože cesta nemůže vést jinudy, postavit na jejím
okraji pevné a husté zábradlí. Přes takové zábradlí se
většině lidí nebude chtít přelézat. Pokud přes něj přesto někdo přeleze a spadne do řeky, bude to pravděpodobně opilec nebo sebevrah.
Tak nějak to vidím. A netýká se to zdaleka jen exekucí.
Text: Ing. Karel Rychtář
odbor zaměstnanosti OZP SČMVD
Zdroj: AZZP

rubrika manažerů družstev

Exekuce zaměstnanců – dobrá rada
nad zlato

www.azzp.cz
4/2021
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Pravidla rozhodování členské
schůze družstva
Jednání a rozhodování členské schůze, která je
nejvyšším orgánem družstva, je upraveno zákonem
o obchodních korporacích. Zákon obsahuje ustanovení, která jsou pro pravidla, jimiž se musí členská
schůze řídit, určující, a vyžaduje, aby tato pravidla
rozhodování členské schůze byla obsažena ve stanovách každého družstva, jako jejich povinná obsahová
náležitost.

korporacích ve znění účinném od 1. ledna 2021 alespoň 15 dnů přede dnem jejího konání v sídle družstva anebo v jiném místě určeném v pozvánce na
členskou schůzi. Má-li členská schůze rozhodovat
o změně stanov anebo přijmout usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí pozvánka obsahovat
též návrh těchto změn nebo návrh takového usnesení.

Právo účastnit se členské schůze má ze zákona každý
člen družstva. Člen se může podle svého uvážení
účastnit členské schůze osobně nebo v zastoupení
zmocněncem, kterému udělí pro zastupování písemnou plnou moc. Z plné moci musí vyplývat, zda byla
udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. S ohledem na význam jednání členské schůze je namístě především osobní účast člena.
Zákon ukládá, aby místo a čas konání členské schůze
byl zvolen tak, aby možnost člena se jí zúčastnit byla
co nejméně omezena, a nepřipouští, aby více než jedna třetina členů byla zastoupena na členské schůzi
stejným zmocněncem. Současně družstvo s účinností
od 1. července 2020 zmocňuje k tomu, aby případně ve
stanovách určilo nižší počet členů, kteří mohou být
zastoupeni na členské schůzi stejným zmocněncem,
a aby také popřípadě ve stanovách připustilo zastoupení člena na členské schůzi zmocněncem pouze tehdy, je-li tímto zmocněncem jiný člen družstva.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do programu uvedeného v pozvánce, lze projednávat na členské schůzi
jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.
Jestliže je žádost, na jejímž základě je podle zákona
a stanov povinno představenstvo, anebo předseda
družstva, pokud se představenstvo v družstvu nezřizuje, zařadit určitou záležitost na pořad jednání
členské schůze, doručena až po uveřejnění pozvánky
a jejím odeslání členům, musí být o tom členové přítomní na členské schůzi informováni. Není-li uvedená záležitost na této členské schůzi projednána za
přítomnosti a se souhlasem všech členů družstva, je
dána povinnost svolat novou členskou schůzi. Obdobně podle zákona platí, že vyhradí-li si členská schůze
svým usnesením rozhodování o určité záležitosti do
své působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na členské schůzi, která takové usnesení přijala, ledaže jsou na členské schůzi přítomni všichni
členové družstva a všichni s projednáním uvedené
záležitosti na této členské schůzi souhlasí.

Členská schůze rozhoduje usnesením přijímaným
hlasováním členů. Při hlasování má každý člen jeden
hlas, pokud stanovy neurčují, že má více hlasů. Zákon umožňuje ve stanovách určit, že člen má více než
jeden hlas, nejedná-li se o přijetí usnesení, kterým
členská schůze rozhoduje o schválení poskytnutí finanční asistence, o uhrazovací povinnosti, o zrušení
družstva s likvidací, o přeměně družstva, o vydání
dluhopisů, o snížení základního členského vkladu,
o zvýšení základního členského vkladu doplatky členů, anebo o změně stanov, kterou se členské schůzi
umožní rozhodovat o zvýšení základního členského
vkladu doplatky členů.
Členská schůze jedná podle programu uvedeného
v pozvánce. S podklady k jednotlivým záležitostem
programu jednání musí mít člen možnost se předem
včas seznámit. Pokud nejsou přiloženy k pozvánce,
musí být v pozvánce uvedeno místo, kde se s nimi
člen může seznámit. Jestliže má členská schůze projednávat účetní závěrku, musí být účetní závěrka
zpřístupněna členům podle zákona o obchodních
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K tomu, aby se členská schůze mohla konat, musí
být vzhledem k počtu členů, kteří se na ni dostaví,
schopna se usnášet. Jestliže má podle stanov družstva
při hlasování na členské schůzi každý člen vždy jen
jeden hlas, musí být podle zákona k dosažení schopnosti členské schůze se usnášet přítomna nadpoloviční většina členů družstva, není-li na program jejího
jednání podle pozvánky zařazena záležitost, o níž se
podle zákona o obchodních korporacích anebo stanov družstva členská schůze usnáší za účasti vyššího
počtu členů. V družstvu, ve kterém stanovy členu
umožňují mít při hlasování na členské schůzi více
než jeden hlas, je nutné při posuzování schopnosti
členské schůze se usnášet přihlížet nejen k počtu přítomných členů, ale i k celkovému počtu hlasů přítomných členů. Nemá-li být podle programu uvedeného
v pozvánce projednána členskou schůzí záležitost
vyžadující podle zákona či stanov přítomnost vyššího
počtu členů a vyšší celkový počet hlasů přítomných
členů, je v tomto družstvu členská schůze schopna
se podle zákona usnášet, je-li na ní přítomna většina

Jestliže má podle programu uvedeného v pozvánce
členská schůze rozhodovat o schválení poskytnutí finanční asistence, o uhrazovací povinnosti, o zrušení
družstva s likvidací, o přeměně družstva anebo o vydání dluhopisů, vyžaduje zákon k tomu, aby členská
schůze byla schopna se usnášet, přítomnost alespoň
dvou třetin všech členů družstva. O zvýšení základního členského vkladu doplatky členů anebo o změně
stanov, kterou se členské schůzi umožní rozhodovat
o zvýšení základního členského vkladu doplatky
členů, se podle zákona může členská schůze usnést
pouze tehdy, jsou-li přítomny alespoň tři čtvrtiny
všech členů družstva. Stanovy družstva mohou pro
přijímání usnesení členské schůze vyžadovat účast
vyššího počtu členů s vyšším počtem hlasů.
Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet se nepřihlíží k přítomnosti a k hlasům členů, kteří
nemohou na členské schůzi vykonávat hlasovací právo. Současně je však třeba zdůraznit, že s výjimkou
práva na členské schůzi hlasovat, není člen z důvodů,
pro který nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo, nijak ve svém právu se členské schůze
účastnit omezen. Hlasovací právo nemůže podle zákona vykonávat na členské schůzi především člen,
který je v prodlení s plněním vkladové povinnosti

k členskému vkladu. Po dobu, po niž prodlení s plněním této vkladové povinnosti trvá, člen nemůže
hlasovat na členské schůzi o přijetí žádného usnesení. Člen nemůže podle zákona vykonávat hlasovací
právo také tehdy, jestliže členská schůze rozhoduje
o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho
vyloučení z družstva, nebo o jeho odvolání z funkce
člena voleného orgánu družstva, anebo o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu.
Hlasovací právo nemůže na členské schůzi vykonávat
ani ten, kdo ve smyslu zákona o obchodních korporacích jedná ve shodě se členem, na jehož straně je dán
některý z uvedených důvodů bránící mu vykonávat
jeho hlasovací právo, a to s výjimkou případu, kdy
tento důvod spočívá v prodlení člena s plněním vkladové povinnosti k členskému vkladu. Omezení výkonu hlasovacího práva člena z důvodu jeho prodlení
s plněním vkladové povinnosti k členskému vkladu
se na ty, kdo s ním jednají ve shodě, podle zákona
nevztahuje. Omezení výkonu hlasovacího práva člena se podle zákona nevztahuje na nikoho z těch, kdo
s ním jedná ve shodě rovněž tehdy, jednají-li ve shodě
všichni členové družstva. Jednáním ve shodě zákon
o obchodních korporacích rozumí jednání dvou nebo
více osob nakládajících hlasovacími právy za účelem
ovlivnění, ovládání nebo jednotného řízení obchodní korporace, při němž tyto osoby jednající ve shodě
plní své povinnosti, které z toho vyplývají, společně
a nerozdílně. Vzhledem ke změně zákona o obchod-
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ních korporacích účinné od 1. ledna 2021 může družstvo ve svých stanovách určit i jiný důležitý důvod
než je uveden v tomto zákoně, pro který člen nemůže
na členské schůzi vykonávat hlasovací právo.
Účastní-li se členské schůze někteří členové v zastoupení zmocněncem na základě jimi udělené písemné plné moci, je třeba při posuzování schopnosti
členské schůze dbát rovněž na to, aby stejný zmocněnec nezastupoval více členů, než připouští zákon
nebo stanovy družstva, neboť pokud je někdo zmocněncem více členů, platí podle zákona, že nemá pro

jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc,
a není tedy důvod k tomu, aby mu bylo umožněno
být při jednání členské schůze přítomen. Určují-li
stanovy družstva, že člen může být na členské schůzi
zastoupen jen jiným členem, je třeba obdobně nepřipustit přítomnost člena na členské schůzi v zastoupení zmocněncem, který není členem družstva.
Jestliže členská schůze není schopna se usnášet,
musí ten, kdo ji svolal, svolat bez zbytečného odkladu
náhradní členskou schůzi se stejným programem, je-li to stále potřebné. Pokud se však jedná o členskou
schůzi svolanou na žádost kontrolní komise anebo
členů družstva, kteří jsou podle zákona a stanov
družstva vzhledem ke svému počtu i celkovému počtu svých hlasů oprávněni požadovat svolání členské
schůze a žádat o zařazení jimi určené záležitosti na
program jejího jednání, a žádost o svolání této členské schůze nebyla vzata kontrolní komisí nebo uvedenými členy zpět, musí být podle zákona náhradní
členská schůze svolána vždy. Náhradní členská schůze se svolává stejným způsobem jako členská schůze
původně svolaná a samostatnou pozvánkou.
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Zákon o obchodních korporacích nestanoví, zda
se členská schůze usnáší veřejným či tajným hlasováním, výslovně však zakazuje hlasovat tajně o stanovách družstva. Členská schůze přijímá usnesení
většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li uvedený zákon nebo stanovy vyšší počet hlasů. Zákon
vyžaduje pro přijetí usnesení vyšší počet hlasů, a to
dvou třetin přítomných členů, rozhoduje-li členská
schůze o schválení poskytnutí finanční asistence,
o uhrazovací povinnosti, o zrušení družstva s likvidací, o přeměně družstva, o vydání dluhopisů, anebo
o snížení základního členského vkladu. Při tomto
hlasování má každý člen ze zákona jen jeden hlas.
Vyšší počet hlasů je podle zákona potřebný rovněž
jedná-li se o přijetí usnesení, kterým členská schůze
rozhoduje o zvýšení základního členského vkladu
doplatky členů anebo usnesení o změně stanov, kterou se členské schůzi umožní rozhodovat o zvýšení
základního členského vkladu doplatky členů. Tato
usnesení lze přijmout hlasováním, při kterém má
každý člen jeden hlas, se souhlasem tří čtvrtin všech
členů družstva. Při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou na
členské schůzi vykonávat hlasovací právo. Stanovy
mohou určit, že členská schůze přijímá některá usnesení se souhlasem vyššího počtu členů nebo vyššího
počtu jejich hlasů než vyžaduje zákon.
Zákon určuje také usnesení členské schůze, jejichž
přijetí je třeba osvědčit veřejnou listinou, kterou se
v těchto případech rozumí notářský zápis. Jedná se
o usnesení, jimiž členská schůze rozhoduje o změně
stanov nebo o rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, o zrušení družstva s likvidací, o přeměně
družstva, a také o schválení převodu nebo zastavení
závodu nebo takové části jmění, která by znamenala
podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání
nebo činnosti družstva.
Zákon o obchodních korporacích zdaleka neupravuje všechny podrobnosti jednání a rozhodování
členské schůze. Pravidla jejího jednání musí být obsažena ve stanovách a musí být určena v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Tato pravidla jsou
pro všechny členy družstva i jeho orgány závazná.
Od těchto pravidel se při svém rozhodování nemůže
odchýlit ani členská schůze, aniž by tím založila důvod k tomu, aby její rozhodnutí
bylo posouzeno pro rozpor se
zákonem nebo stanovami jako
neplatné.

Text: JUDr. Miroslav Machala

sociální odpovědnost
4/2021
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Unie rovnosti: Evropská komise
představila strategii práv osob
se zdravotním postižením
na období 2021–2030
Evropská komise předložila ambiciózní strategii práv osob se zdravotním postižením na
období 2021–2030, aby se tyto osoby mohly plně zapojit do společnosti, a to za stejných
podmínek jako ostatní v EU i mimo ni, v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie
a Listinou základních práv Evropské unie, které stanoví rovnost a nediskriminaci jako
základní pilíře politik EU. Osoby se zdravotním postižením mají jako ostatní lidé právo
zapojovat se do všech oblastí života. Za poslední desetiletí se sice zlepšil přístup v oblasti
zdravotní péče, vzdělávání, zaměstnání, rekreačních aktivit a účasti na politickém životě,
ale mnohé překážky stále přetrvávají. Je načase zintenzivnit činnost na evropské úrovni.
Nová strategie vychází z předchozí Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením
2010–2020 a přispívá k provádění evropského pilíře sociálních práv, k němuž Komise představila akční plán,
který slouží jako kompas pro politiky zaměstnanosti
a sociální politiky v Evropě. Strategie podporuje provádění Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením na úrovni EU i na
vnitrostátní úrovni.Místopředsedkyně pro hodnoty
a transparentnost Věra Jourová uvedla: „Ochrana práv
osob se zdravotním postižením musí být nedílnou
součástí našich kroků, a to i při reakci na koronavirus. Lidé se zdravotním postižením patří k těm, které
koronavirová krize zasáhla nejvíce. Musíme usilovat
o to, aby se kvalita života osob se zdravotním postižením zlepšila a aby byla zaručena jejich práva!“
„Evropský projekt od samých počátků cílil na odstraňování překážek. Jeho hlavní myšlenkou byla
Unie v rozmanitosti. Mnoho osob se zdravotním
postižením však nadále čelí překážkám, například
když hledají práci nebo využívají veřejnou dopravu,“
uvedla komisařka pro rovnost Helena Dalliová. „Osoby se zdravotním postižením by měly mít možnost
zapojovat se rovným dílem do všech oblastí života.
Vést nezávislý život, učit se v inkluzivním prostředí,
pracovat ve vhodném prostředí. Takové podmínky
musíme zajistit všem občanům, aby měli možnost
rozvoje a životního naplnění,“ upřesnila.
Desetiletá strategie stanoví klíčové iniciativy týkající se tří hlavních témat:
• Práva EU: Osoby se zdravotním postižením mají
stejné právo jako ostatní občané EU přestěhovat se
do jiné země nebo se zapojit do politického života.
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Na základě zkušeností s pilotním projektem, který
probíhá v osmi zemích, navrhne Evropská komise
do konce roku 2023 pro všechny země EU evropský
průkaz osob se zdravotním postižením, který usnadní vzájemné uznávání statusu osob se zdravotním
postižením mezi členskými státy, a pomůže tak osobám se zdravotním postižením využívat práva na
volný pohyb. Komise bude rovněž úzce spolupracovat
s členskými státy s cílem zajistit účast osob se zdravotním postižením ve volebním procesu v roce 2023.
• Nezávislý život a samostatnost: Osoby se zdravotním postižením mají právo žít nezávisle a zvolit si,
kde a s kým chtějí žít. Na podporu nezávislého života
vypracuje Komise pokyny a zahájí iniciativu na zlepšení sociálních služeb.
• Nediskriminace a rovné příležitosti: Cílem strategie je chránit osoby se zdravotním postižením před
jakoukoli formou diskriminace a násilí. Jejím cílem je
zajistit rovné příležitosti a přístup ke spravedlnosti,
vzdělání, kultuře, sportu či cestovnímu ruchu. Rovný
přístup musí být zaručen také ke všem zdravotnickým službám a zaměstnáním.
Není možné zapojit se do společnosti stejně jako
ostatní, pokud vaše prostředí (fyzické nebo virtuální) není přístupné. Díky pevnému právnímu rámci
EU (např. Evropský akt přístupnosti, směrnice o přístupnosti internetových stránek, práva cestujících)
se sice přístup zlepšil, mnoho oblastí však dosud není
upraveno pravidly EU a panují rozdíly v přístupnosti
budov, veřejných prostor a některých druhů dopravy. Evropská komise proto v roce 2022 zřídí evropské
středisko zdrojů „AccessibleEU“, aby vybudovala
znalostní základnu informací a osvědčených postupů
týkajících se přístupnosti napříč odvětvími.Plnění

2030 přispívá k vytváření Unie rovnosti, stejně jako
strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020–2025,
akční plán EU proti rasismu na období 2020–2025, strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025 a strategický rámec EU pro romskou menšinu. Průlomem při
prosazování práv osob se zdravotním postižením byla
Úmluva Organizace spojených národů o právech osob
se zdravotním postižením, kterou OSN přijala v roce
2006. Jejími smluvními stranami jsou všechny členské
státy a navíc se jedná o první úmluvu o lidských právech, kterou uzavřela rovněž EU. Strany úmluvy jsou
povinny prosazovat, chránit a dodržovat lidská práva
všech osob se zdravotním postižením a zajistit jejich
rovnost podle zákona. S touto strategií poskytuje Komise rámec podporující opatření EU a členských států
k provedení úmluvy. Evropská strategie pro pomoc
osobám se zdravotním postižením 2010–2020 připravila
půdu pro bezbariérovou Evropu, a to například směrnicemi, jako je evropský akt přístupnosti, který vyžaduje,
aby klíčové produkty a služby, jako jsou telefony, počítače, elektronické knihy, bankovní služby a elektronické komunikace, byly přístupné a použitelné pro osoby
s různým zdravotním postižením. Práva cestujících
v EU zajišťují, aby osoby se zdravotním postižením měly
přístup k silniční, letecké, železniční nebo námořní dopravě. Prostřednictvím politik mezinárodní spolupráce
se EU rovněž ujala vedoucí úlohy na celosvětové úrovni
při podpoře začleňování a plného zapojení osob se zdravotním postižením.

z Bruselu

cílů strategie: úzká spolupráce se zeměmi EU a začleňování do vnitřních a vnějších politik
Splnění cílů strategie bude vyžadovat pevné odhodlání všech členských států. Země EU jsou při provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním
postižením klíčovými aktéry. Komise zřídí platformu
zdravotně postižených, která bude sdružovat vnitrostátní orgány odpovědné za provádění úmluvy, organizace osob se zdravotním postižením a Komisi, aby
se podpořilo provádění strategie a posílila spolupráce
a výměna informací při provádění úmluvy. Platforma
bude mít komplexní on-line přítomnost a zajistí kontinuitu činností v průběhu roku. Osoby se zdravotním postižením budou zapojeny do dialogu a budou
součástí procesu provádění strategie práv osob se
zdravotním postižením na období 2021–2030. Komise
problematiku zdravotního postižení začlení do všech
politik a hlavních iniciativ EU. Vzhledem k tomu, že
práva osob se zdravotním postižením nekončí na hranicích Evropy, bude Komise prosazovat práva osob se
zdravotním postižením celosvětově. Touto strategií
posílí EU svoji úlohu zastánce práv osob se zdravotním
postižením. EU bude využívat nástroje, jako je technická pomoc a finanční programy, podpora prostřednictvím delegací EU, politické dialogy a činnost na
mnohostranných fórech, s cílem podpořit partnerské
země v jejich úsilí o provádění Úmluvy OSN o právech
osob se zdravotním postižením a poskytnout pokyny
k provádění cílů udržitelného rozvoje způsobem zohledňujícím začleňování těchto osob.
Jak oznámila předsedkyně von der Leyenová, Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021–

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
KOMENTÁŘ

Ing. Karel Rychtář
odbor zaměstnanosti OZP
SČMVD
Je důležité, že vznikají a existují tak významné strategické dokumenty. Naše zkušenosti s praktickým
uplatněním strategií v ČR však jsou zatím skeptické.
Česká republika se hlásí ke všem významným dokumentům EU i OSN, pokud jde o principy a cíle. Jejich
rozpracování do reálné legislativní praxe však chronicky vázne. Naráží nejen na kompetenční bariéry,
bez jejichž prolomení jsou cíle nesplnitelné, ale i na
neochotu nebo nepochopení ze stran vlády i politiků.
Současné období poznamenané epidemií, omezenou
kapacitou kompetentních lidí a blížícími se volbami,

nepřeje jednání o změně systému, bez které si naplnění ušlechtilých cílů evropské strategie neumíme
představit. Zdaleka nejde jen o zaměstnavatele OZP
(VDI), nevyhovuje ani systém podpory jejich uplatnění na volném trhu práce.

www.scmvd.cz
4/2021
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Občané se zapojí do budování
odolnější Evropy
Předseda Evropského parlamentu David Sassoli, portugalský premiér António Costa,
jménem předsednictví Rady, a předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová podepsali
10. března společné prohlášení o konferenci o budoucnosti Evropy. Toto prohlášení otevírá cestu k zahájení řady diskusí a jednání, které občanům ze všech koutů Evropy umožní
sdílet nápady a přispět tak k utváření její budoucnosti.
Předseda Sassoli v této souvislosti prohlásil:
„Dnešní den představuje pro Evropskou unii a pro
všechny evropské občany nový začátek. Konference o budoucnosti Evropy, která je naším společným
projektem fungující evropské demokracie, bude jedinečnou příležitostí pro všechny evropské občany
a naši občanskou společnost utvářet budoucnost
Evropy. Rádi bychom, abyste se aktivně zúčastnili
a přispěli svým hlasem k budování Evropy zítřka –
VAŠÍ Evropy.“
Premiér Costa uvedl: „Svolání konference o budoucnosti Evropy je poselstvím důvěry a naděje pro
budoucnost, které je určené Evropanům. Důvěry, že
pandemii a krizi překonáme, a naděje, že společně
vybudujeme spravedlivou, ekologickou a digitální
budoucnost Evropy.“
Předsedkyně von der Leyenová k tomu dodala:
„Vyzýváme všechny Evropany, aby se vyjádřili. Aby
řekli, v jaké Evropě chtějí žít, aby ji utvářeli a zapojili se spolu s námi do jejího budování. Očekávání
občanů jsou jasná: chtějí mít možnost se vyjadřovat
k budoucnosti Evropy v záležitostech, které ovlivňují
jejich život. Stejně jasný je i náš dnešní slib: budeme
jim naslouchat. A poté budeme jednat.“
Konference si klade za cíl přiřknout občanům větší úlohu při formování politik a ambicí EU a zlepšit odolnost Unie vůči krizím, ať už v souvislosti
s ekonomikou, nebo zdravím. Vznikne nové veřejné
fórum pro otevřenou, inkluzivní, transparentní
a strukturovanou diskusi s Evropany o otázkách,
které jsou pro ně důležité a které ovlivňují jejich každodenní život.
Společné prohlášení obsahuje demonstrativní seznam možných témat konference. Zmiňuje zdraví,
změnu klimatu, sociální spravedlnost, digitální
transformaci, úlohu EU ve světě i způsoby posilování
demokratických procesů, jimiž se EU řídí. Tato témata jsou v souladu s hlavními prioritami EU i s podněty, které občané vznesli v průzkumech veřejného

mínění. O jakých tématech bude konference nakonec
jednat, rozhodnou právě zúčastnění občané.
Konference probíhá pod patronací tří orgánů stojících v čele tohoto úsilí. Zastupují je jejich předsedové,
kteří budou konferenci předsedat společně. Brzy bude
ustavena výkonná rada, která bude rovným způsobem zastupovat všechny tyto tři orgány, přičemž vnitrostátní parlamenty budou mít status pozorovatele.
Výkonná rada bude dohlížet na činnost konference
a připravovat plenární zasedání konference, včetně
příspěvků občanů a návazných opatření.
Společné prohlášení stanoví rozsah, strukturu,
cíle a zásady konference. Poskytuje prostor pro akce
pořádané občany společně s občanskou společností
a zúčastněnými stranami na všech úrovních, s vnitrostátními a regionálními parlamenty, Výborem
regionů, Hospodářským a sociálním výborem, sociálními partnery a akademickou obcí. Jejich účast na
tomto procesu má zásadní význam pro zajištění co
nejširšího dosahu a zapojení. Konference bude využívat různá fóra, včetně digitálních, a pokud možno
i fyzických formátů při dodržování hygienických
pravidel v souvislosti s pandemií Covid-19. Interaktivní mnohojazyčná digitální platforma umožní občanům a zúčastněným stranám předkládat nápady
on-line a pomůže jim účastnit se akcí nebo tyto akce
pořádat. Platforma a všechny akce pořádané pod
záštitou konference se mají zakládat na zásadách inkluzivnosti, otevřenosti a transparentnosti. Přitom
budou dodržovány předpisy EU týkající se soukromí
a ochrany údajů. Panelové diskuze evropských občanů organizované na evropské úrovni se budou vysílat
a zveřejňovány budou také všechny on-line příspěvky. V rámci konference by měly být vypracovány závěry, které poslouží jako vodítko pro další směřování
Evropy.
Zdroj: Evropská komise
(-jh-)
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Od 1. března platí nové
energetické štítky EU
Ve všech kamenných prodejnách a internetových obchodech od pondělí 1. března 2021
platí používání nové verze obecně uznávaného energetického štítku EU. Evropští spotřebitelé tak budou moci snáze šetřit na účtech za elektřinu a lépe omezit svou uhlíkovou
stopu.
Nové štítky budou zpočátku platit pro čtyři kategorie výrobků – chladničky a mrazničky, myčky
nádobí, pračky a televizní přijímače (a jiné externí
obrazovky). Nové štítky pro žárovky a svítidla s pevnými zdroji světla se začnou používat 1. září a další
výrobky budou následovat v příštích letech.
Jelikož podle stávající stupnice dosahuje stále více
výrobků třídy A+, A++ nebo A+++, je nejdůležitější změnou návrat k jednodušší stupnici A až G. Ta je přísnější a navržená tak, aby na třídu „A“ zpočátku dosáhlo
jen málo výrobků, čímž je do budoucna ponechán
prostor pro zařazení účinnějších výrobků. Energeticky nejúčinnější výrobky, které jsou v současné době
na trhu, budou odteď zpravidla označovány písmeny
„B“, „C“ nebo „D“. Na štítcích bude řada nových prvků
včetně QR odkazu na celounijní databázi, kde si může
spotřebitel k výrobku dohledat více informací. Od 1.
března vstoupí v platnost také několik pravidel pro
„ekodesign“, zejména pak požadavky na opravitelnost a povinnost výrobců mít k dispozici náhradní
díly několik let poté, co se výrobky přestanou na trhu
prodávat.

„Původní energetický štítek byl velmi úspěšný.
Průměrná evropská domácnost díky němu ušetřila
několik set eur ročně a společnosti měly motivaci
k investicím do výzkumu a vývoje. Do konce února
neslo přes 90 % výrobků označení A+, A++, nebo A+++.
Nový systém bude pro spotřebitele srozumitelnější
a zajistí, že společnosti budou dále inovovat a nabízet
ještě účinnější výrobky. To nám také pomáhá snížit
emise skleníkových plynů,“ vysvětluje komisařka
pro energetiku Kadri Simsonová.
Kromě přenastavení stupnice, která se používá
k vyznačení energetické třídy výrobku, se změnila
i grafická úprava štítku – na tom jsou nyní zřetelnější
a modernější ikony. Stejně jako dříve jsou na štítcích se
změněnou stupnicí i další informace než jen třída energetické účinnosti. V případě praček se například uvádí
počet litrů vody na prací cyklus, délka pracího cyklu
a spotřeba energie u standardizovaného programu.
Další výraznou změnou je zavedení QR kódu v pravé
horní části nového štítku. Po jeho naskenování může
spotřebitel získat další informace o daném výrobku,
např. rozměry, specifické vlastnosti nebo výsledky
zkoušek, v závislosti na spotřebiči. Všechny spotřebiče na trhu EU musí být registrovány v nové celounijní
databázi – Evropském registru výrobků s energetickým označením (EPREL). To do budoucna dále usnadní srovnávání podobných výrobků.
Kromě nových pravidel pro označování energetickými štítky od 1. března 2021 platí také odpovídající
nová nařízení o ekodesignu, která zejména aktualizují minimální požadavky na účinnost, posilují právo
spotřebitele na opravu výrobku a podporují oběhové
hospodářství. Výrobci nebo dovozci budou nyní povinni poskytovat odborným opravnám určitý sortiment základních dílů (motory a kartáče, čerpadla,
tlumiče a pružiny, prací bubny atd.) po dobu nejméně
sedmi až deseti let poté, co bude na trh EU uveden
poslední kus daného modelu. Po několik let od ukončení dodávek výrobku na trh budou muset výrobci
dodávat určité náhradní díly i konečným uživatelům
(tj. spotřebitelům, kteří nejsou profesionálními opra-
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váři, ale chtějí si věci opravit sami). Takto dostupné
musejí být například dveře, závěsy nebo těsnění,
které může vyměnit i neodborník. Maximální dodací
lhůta pro všechny tyto díly činí 15 pracovních dnů od
objednání.
Energetický štítek EU je obecně uznávaným prvkem
u výrobků pro domácnost, např. žárovek, televizních
přijímačů nebo praček, a pomáhá spotřebitelům s informovaným výběrem již více než 25 let. V roce 2019
proběhl v celé EU průzkum (Eurobarometr), v němž
93 procent spotřebitelů potvrdilo, že štítek znají, a 79
procent uvedlo, že má vliv na jejich výběr při nákupu. Odhaduje se, že pravidla pro označování energetickými štítky EU v kombinaci s harmonizovanými
minimálními požadavky na výkonnost („ekodesign“)
každoročně sníží výdaje spotřebitelů o desítky miliard eur. Mimo to mají i jiné četné přínosy pro životní
prostředí a pro výrobce i maloobchodníky.
Nové kategorie pro přenastavenou stupnici byly
dohodnuty po zevrubné a plně transparentní konzul-

taci. Do procesu byly ve všech fázích úzce zapojeny
dotčené subjekty a členské státy, záležitostí se podrobně zabývaly Rada a Evropský parlament a výsledek
byl s dostatečným předstihem oznámen výrobcům,
kteří se procesu rovněž patřičně účastnili. V nadcházejících letech se v souladu s rámcovým nařízením
změní stupnice i u jiných skupin výrobků, včetně
bubnových sušiček, lokálních topidel, klimatizátorů
vzduchu, kuchyňských spotřebičů, ventilačních jednotek, profesionálních chladicích boxů, ohřívačů pro
vytápění vnitřních prostorů a pro ohřev vody a kotlů
na tuhá paliva.
Na štítky s přenastavenou stupnicí se přechází
v okamžiku, kdy vstupují v platnost dvě horizontální
(„souhrnná“) nařízení – nařízení o označování energetickými štítky a nařízení o ekodesignu, která byla
přijata v nedávné době za účelem opravy nebo vyjasnění několika problémů, jež byly zjištěny v jejich
původních verzích z roku 2019.
Zdroj: Evropská komise
(-jh-)
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NENECHÁME
NIC OTEVŘENÉ!
Dodáváme a montujeme:
• plastová a hliníková okna,
• plastové a hliníkové dveře,
• hliníkové fasády,
• garážová vrata a brány,
• žaluzie, sítě proti hmyzu,
a jiný doplňkový program.

Mechanika Prostějov, v.d.
Letecká 2
796 01 Prostějov
mechanika@mechanikapv.cz
tel: 582 345 611
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Originální příslušenství

jsem v pohodě,
spoléhám
na servis Renault

připravte svůj vůz na nové zážitky
- kontrola vozu za 490 Kč
- čištění klimatizace
- letní pneumatiky
- hliníkové disky
Uvedená cena prohlídky je vč. DPH, nabídka platí do 31. 8. 2021.
Renault doporučuje

renault.cz

DISPO Družstvo invalidů
Vrbova 1503/19a, Praha 4, www.autodispo.cz
tel.: 261 711 515, e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz

eshop.renault.cz
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Zloba
Štěstí

Strach

Odpor

Stud

Smutek

Překvapení

Spokojenost

Kolekce emočních maňásků
z Moravské ústředny Brno
Tato sada je vhodnou pomůckou pro psychologické poradny, speciální pedagogy,
učitele ve školkách a dětských skupinách a také pro domácí hraní.

Pomůcky jsou vyrobeny z certifikovaných materiálů pro výrobu hraček.

Kromě kolekce emočních maňásků družstvo Moravská ústředna Brno nabízí také
sadu logopedických pomůcek. Kompletní nabídku produkce družstva lze nalézt
na stránkách www.mubrno.cz, kde můžete nakoupit prostřednictvím e-shopu.

(-jh-)

www.mubrno.cz

V dalším čísle naleznete

Tipy na e-shopy výrobních družstev
4/2021

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

27

družstevní výrobky

28

Káva jako z kavárny
Seriál o domácí přípravě kávy

Díl I. Bez čeho se domácí kávový koutek neobejde
Možná se vám stalo, že se v uplynulém roce do vaší
domácnosti přemístilo pár institucí. Mohla to být
škola, baletní sál ZUŠ a pravděpodobně také kancelář.
Až vám v obýváku skončí porada nebo třeba modelářský kroužek, můžete jej na chvíli proměnit i ve
výtečnou kavárnu. Prostředí si zpříjemníte přesně
podle svého gusta a o to, aby se nápoj ve vašem šálku
vyrovnal potěšení z kavárny, se lze postarat. Ostatně,
dnešní doba sice nepřeje spoustě potěšením, ale je
ideální třeba právě k pilování domácí přípravy kávy.
Pojďme se podívat, jak takovou kávu připravovat bez
kávovaru, za pomoci tzv. alternativních metod.
Kdybyste si z řady těchto metod hypoteticky vybírali pomocí některého ze srovnávacích serverů,
pravděpodobně by v levém sloupci u nastavitelných
parametrů byly vedle ceny také
• počet osob, pro které budete kávu nejčastěji připravovat,
• a požadovaná intenzita a chuť.
Mezi zaškrtávacími tlačítky byste pak asi zahlédli
„vhodné k převozu“, „designový kousek“ nebo „waste free“. K mání je zkrátka široká paleta pomůcek,
většinou – ale ne vždy určených k filtrování. Každý
mezi nimi můžete najít takové, které nabídnou skvělý výsledek do šálku a ještě si u toho vybrat nějakou
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bonusovou výhodu – třeba praktické převážení nebo
uznávané estetické kvality.

PŘESNĚ VÁŠ ŠÁLEK KÁVY

Mezi nejrozšířenější metody pravděpodobně dosud
stále patří moka konvička, někdy po nejslavnějším
výrobci řečená „bialettka“, ve které si připravíte
kávu chutí a intenzitou nejbližší espressu. U veškerých Fair & Bio káv je uveden doporučený způsob

přípravy podle stupně pražení. Pro přípravu v moka
konvičce vám doporučíme vybrat z řady Moka káva,
zkusit můžete například kávu z Papuy Nové Guineje. Ve spoustě domácností najdete také french press.
Někdo ho používá na přípravu čaje, jiný ho zastrčil
do nejzazší poličky ve skříni, ale většinou ho někde
vypátráte. V něm si připravíte kávu výrazně jemnější
chuti, než je ta z moka konvičky. Sedlinu odfiltrujete
za pomoci kovového sítka. To ale propustí ty nejjemnější prachové částice. Pokud se chcete zbavit i jich
a získat čistý nápoj, dojde na metody, při kterých se
káva filtruje přes papír. Je jich celý svět možností.
Proslulá japonská V60, praktický a lehce převozný
AeroPress, designový skvost jménem chemex, alchymistické divadlo s otevřeným ohněm zvaný vakuum
pot, melitta, kalita a další. Z každé z nich je káva malinko jiná, ve všech se dá připravit vynikající.

ODKUD HLEDĚT NA KVALITU

Aby tomu tak bylo, je zapotřebí připravovat kvalitní
kávu. Tedy, mimo jiné. A na kvalitu se u kávy můžeme dívat z různých úhlů pohledu. Za zamyšlení určitě
stojí několik oblastí, které ovlivňují chuť. Některé
přímo, jiné nepřímo. A ačkoli jsou chuťové požadavky
lidí různé, v každé z oblastí najdeme poměrně nesporné vrcholné body. U okolností vzniku jsou to férové podmínky pro pěstitele, bio kvalita, udržitelnost
nebo dohledatelnost původu. Ta je ve fairtradovém
dodavatelském řetězci zaručena. U káv z Fair & Bio
pražírny si můžete přečíst nejen odkud pocházejí,
ale také příběh pěstitelských družstev. Nejen podle
názvu je patrné, že právě tohoto okruhu hodnot si
pražírna vysoce cení a na nich zakládá nabídku káv.
Kvalita chuťového potenciálu kávy je měřitelná při
cuppingu a hodnocení. Za nejkvalitnější v této oblasti
je považována výběrová káva. Kvalita a intenzita pražení je nejvíce závislá na chuťových preferencích zákazníků, ale i zde najdeme určitá pravidla. Příliš tmavé
pražení beze sporu překrývá případné nuance v chuťovém profilu kávy a její chuť zplošťuje. Dlouholetým
postupně se rozšiřujícím trendem je tedy světlejší pra-

družstevní výrobky

žení, které umožňuje objevovat jednotlivé tóny chuti.
Ty se popisují u kávy podobně jako u kakaa nebo vína
širokou paletou tónů od čokoládových a ořechových,
přes květinové a ovocné, až po lehké čajové.
Pro filtrování se používají ty nejsvětlejší kávy, které
v naší nabídce najdete v řadě Filtrovaná káva se zelenou etiketou a také Výběrová káva s bílou či černou
etiketou. Zkusit můžete třeba Filtrovanou kávu Guatemala Huehuetenango.
Pro moka konvičky připravujeme kávy středně
pražené, které jsou v naší nabídce označené růžovou
etiketou s názvem Moka káva nebo modrou etiketou s názvem Espresso Special. Pokud ještě nemáte
dostatek zkušeností s tím, jaký stupeň pražení vám
u jednotlivých metod vyhovuje, mrkněte do Rádce
pro výběr kávy na eshop www.fair-bio.cz

UMĚNÍ PŘÍPRAVY

Vedle zvolené metody a použitých surovin ovlivní
chuť výsledného nápoje velkou měrou také fyzika.
Půjde zejména o kvalitu a teplotu vody, hrubost mletí a dobu extrakce = dobu, po kterou namletou kávu
vystavíte kontaktu s vodou. Z počátku to může znít
jako alchymie, ale případnými prvotními rozpaky
vás rádi provedeme v seriálu, který se věnuje zlatým
pravidlům i popisu přípravy některých oblíbených
metod. Vydejte se s námi hledat váš nejvoňavější šálek kávy. Příště si promluvíme o radách a krocích, se
kterými se setkáte téměř s jistotou u většiny příprav
a povíme si něco o moderní metodě přípravy s odolným a snadno převozným pomocníkem z dílny prezidenta hračkářské společnosti Aerobie.
Později si pak přečtete, jak připravit kávu v AeroPressu, french pressu, na V60, v chemexu i kalitě, nebo
o tom, co je to blooming, jak se pozná čerstvá káva
a kdy je na místě vzít si na pomoc osmotický tlak.
Text: Anna Veselovská
Foto: Stanislav Komínek (NaZemi),
Martin a Magdaléna Špeldovi, Jakub Hrab

www.fair-bio.cz
4/2021
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Tipy na e-shopy výrobních družstev
V našem pokračování věnovanému internetovým obchodům jsme pro vás vybrali několik
dalších příkladů.

DETECHA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
- provozuje své internetové obchody https://www.reginakosmetika.cz/ a http://www.jelenilujoriginal.cz/
S dotazy jsme se obrátili na vedoucí
marketingu chemického výrobního
družstva DETECHA Lucii Peterovou.
Zajímalo nás, jak družstvo komunikuje se svými zákazníky a jak se
osvědčuje prodej zboží prostřednictvím e-shopu.
Produkce družstva se ubírá dvěma hlavními směry –
jde o výrobu nátěrových hmot a o výrobu dekorativní
kosmetiky pod značkou Regina. Můžete porovnat
prodejní kanály obou sortimentních skupin? Jak provádíte B2B a jak B2C obchod?
Co se týče těchto dvou úplně rozdílných sortimentů,
nabídka a prodej sortimentu probíhá v některých
ohledech stejně, v některých odlišně.
V současné době je cesta ke konečnému zákazníkovi
přes maloobchod velmi krkolomná. Hledali jsme tedy
jiný způsob, jak zefektivnit prodej a uspokojit potřeby
našich zákazníků v současných podmínkách.
E-shop Regina kosmetiky jsme měli v minulosti založen prakticky jen jako prodejní doplněk. V této době,
kdy se situace na trhu mění, je to jediný smysluplný
prodejní kanál.
U Regina kosmetiky probíhá prodej konečným spotřebitelům běžně prostřednictvím e-shopu. Nutností
je nastavit u tohoto sortimentu možnost on-line prodejů i pro segment B2B. Na tomto v současné době intenzívně pracujeme.
V sortimentu nátěrových hmot dosud probíhají prodeje B2B na základě nabídek přes osobní nebo on-line
schůzky. Co ale týče blízké budoucnosti, tak i zde připravujeme prodej přes online. Je třeba vyřešit ještě

spoustu věcí, ale letošní rok plánujeme spustit e-shop
barev pro prodej B2B i B2C.
Můžete zhodnotit trend vašich prodejů po internetu?
K jakým změnám v prodeji prostřednictvím e-shopu
dochází? Jak se mění nároky zákazníka na servis ze
strany prodejce?
Trend prodejů po internetu je v každém případě
stoupající. Dochází celkově ke změnám nákupního
chování zákazníků, a to kvůli celosvětové epidemické
situaci. Nároky zákazníka jsou prakticky bezchybně
fungující e-shop, zajímavý výběr z nabídky, doručení
zboží s možností výběru více variant dopravy, platby
a rychlost zaslání.
Jakými způsoby se snažíte zákazníka udržet, motivovat ho k dalším nákupům?
V současné době se zákazníky velmi intenzívně pracujeme. Posíláme newslettery těm z nich, kteří již na
našem e-shopu v minulosti nakoupili. Dále máme již
třetím rokem on-line kampaně na podporu prodeje
výrobků pod značkou Jelení lůj. Veškerá propagace
kosmetiky Regina a produktů Jelení lůj je nasměrována na jasný cíl: nákup na našem e-shopu. Máme spoustu novinek, na jejichž podpoře
a propagaci spolupracujeme s instagramerkami a influencerkami. Tato podpora prodeje má
v současné době smysl. Máme výborné novinky
a potřebujeme, aby se o nich lidé dozvěděli.
Rozhovor připravila
Ing. Lenka Bartoničková

www.detecha.cz

30

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

4/2021

družstevní výrobky

ARTEP JABLONEC NAD NISOU
– jako výrobce ochranného
pracovního oblečení na svém
webu https://artepjbc.cz/
nabízí zdravotnické, kuchařské
a pracovní oděvy

SONA ŽĎÁR NAD SÁZÁVOU
– jako výrobce rybářských, florbalových a včelařských potřeb provozuje e-shop s těmito produkty na svém
webu https://www.sona.cz/

KDS SEDLČANY
– provozuje e-shop s https://www.kds.cz/cz/e-shop.html, na kterém
si lze objednat nože, nůžky i další náčiní z produkce družstva

Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: archiv družstev
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