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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vážím si možnosti podělit se s  vámi o  některé po-
známky a  přání k  současné situaci. Nemůžeme se 
příliš potkávat, a tak jsem rád za příležitost se s vámi 
„setkat“ alespoň prostřednictvím tohoto úvodníku.

Všichni se již určitě těšíme na léto, ti realističtější 
z  nás spíše na pozdní léto. Těšíme se na dovolenou 
a také na to, až budeme moci začít obnovovat upoza-
děné sociální kontakty jak mezi námi, našimi přáteli 
a také, co považuji za velmi důležité, mezi našimi za-
městnanci. A  také všichni tušíme, že tím to všechno 
nekončí, že s virem budeme bojovat dál a že nás čeká 
náročná práce odvíjející se od rozkolísané situace na 
mezinárodním i tuzemském trhu, od inflace, která nás 
zřejmě po totálním rozbití národního rozpočtu čeká. 

Ovšem, každé z družstev mělo jiné podmínky a kaž- 
dé si prožilo uplynulé období trochu jinak. My jsme 
zatím z tohoto pohledu měli trochu štěstí, když jsme 
nejprve rádi přispěli výrobou dezinfekčních pro-
středků, což pro nás jako chemické družstvo nebylo 
zas tak složité z pohledu receptury a výroby. Ale nej-
významnějším plusem pro nás bylo, že naši koneční 
zákazníci, což jsou v převaze koneční malospotřebi-
telé, byli více doma a  určitě také více topili, hodně 
grilovali a věnovali se i zvelebování svých příbytků. 
Loňský rok tak pro nás byl, co se týče obratu, doslova 
rekordní. Současný růst cen ropy a  problémy s  do-
stupností surovin i obalového materiálu a očekávání 
změn ekonomických a obchodních podmínek na trhu 
jsou pro nás novou výzvou. 

Nechci se v tomto úvodníku zabývat politikou a sty-
lem řízením státu, na to si jistě každý z vás udělal svůj 
názor, který v nadcházejících volbách zohlední. S čím 
jsme v družstvu měli problémy však bylo, jak státní 
úředníci komunikovali s  námi, přes média s  našimi 
zaměstnanci a  zejména pokud opatření opakovaně 
měnili, vymýšleli, co již všichni měli zavedeno (např. 
bezpečné obědy) a  málo či nejasně zdůvodňovali 
smysl opatření. Naštěstí a přes to všechno jsme se od 
našich zaměstnanců dočkali zodpovědného a  pocti-
vého přístupu, a  to je pro nás velmi potěšující. A  to 
přesto, že komunikace s nimi je nyní méně častá. Byli 
jsme zvyklí např. na informační schůzky zaměstnan-
ců s vedením, na něž mohl přijít, kdo ze zaměstnanců 
chtěl a  kde byla účast díky podrobným informacím 
ze života družstva vysoká. Ty nám opravdu chybí. Ná-
stěnky ani telefon přímý kontakt nenahradí.

Musím na tomto místě poděkovat všem našim 
zaměstnancům, jak se k epidemii postavili, jak zod-
povědní byli a  jak společně pomáhali a  pomáhají 
družstvu projít tímto obdobím. A to musím připome-
nout, že to je opakované sepětí všech, protože letos 
v květnu uplynou čtyři roky od požáru části liberecké 
provozovny. Pokud se podívám zpátky, tak jen co byly 
ukončeny všechny stavební práce a radovali jsme se 
z  obnovené provozovny, došlo k  dalším událostem, 
které opět začaly mávat naší psychikou a vyžadovat 
od nás všech v družstvu mimořádné činy. Dokončení 
obnovy technologie a její uvedení do provozu se tak 
už velkou měrou prolínalo s obdobím pandemie. O to 
větší pochvalu si všichni zaslouží. 

Rád bych na tomto místě chtěl ještě jednou poděko-
vat všem v představenstvu SČMVD za pomoc s oka-
mžitým úvěrem při financování oprav po požáru. 
Zpětně ještě daleko více dokážeme ocenit, jak potřeb-
ná a  účinná tato pomoc byla. Poděkování samozřej-
mě patří i všem zaměstnancům svazu a řadě dalších 
kolegů z  jiných družstev, kteří nám také významně 
pomohli.

Popřejme si, aby proočkovanost populace v  naší 
zemi, a nejen v ní, na celém světě, rychle rostla, mohli 
jsme se více scházet a v družstvech jsme mohli naplá-
novat např. neformální setkání našich zaměstnanců, 
kde bychom si spolu mohli opět popovídat a pobavit 
se. Nebo abychom mohli znovu naplánovat outdo-
orové akce, kde jsme se společně a prakticky naučili 
řadu měkkých dovedností a dozvěděli jsme se mnoho 
zajímavých věcí o  sobě i  o  druhých a  které je třeba 
opakovat. Otevřená a přímá komunikace z očí do očí 
nám vždy pomáhala a věřím, že nám společně bude 
pomáhat brzy znovu.

Přeji vám vše hodně zdraví.

RNDr. Roman Hrnčíř, CSc.
předseda představenstva Severochema Liberec
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Pane Juřičko, většinou se spolu setkáváme v  před-
vánočním čase, kdy si povídáme na téma výroby 
vánočních ozdob. Co ale dělá IRISA v období několik 
měsíců po Vánocích?
Vánoční ozdoby jsou naším výrobním programem 
v  podstatě celoročně. Říká se, že čert nikdy nespí 
a já řeknu – čert a IRISA nikdy nespí – jelikož práce 
na našich kolekcích probíhá průběžně po celý rok. 
Aktuálně vznikají návrhy nových kolekcí, prová-
díme zkušební výrobu vzorků a  je také čas pro to, 
aby naše pracovnice mohly zrealizovat své aktuální 

nápady pro nové kolekce, odpovídající celosvětovým 
trendům. Následovat bude oslovování našich klientů 
s novými klienty a vyhledávání dalších. Nemůžeme 
nic nechat náhodě.

Vašimi zaměstnanci ve výrobě vánočních ozdob jsou 
převážně ženy. Jaké to je, užívat si v jejich přítomnos-
ti v podstatě celoročně Vánoce?

Je to rozhodně velmi příjemné – když procházím 
firmou, vidím, že naše pracovnice se snaží se svou 
prací doslova žít – práce je těší a  rád vidím v  hale 

Nejen v období pandemie
IRISA je výrobní družstvo s dlouholetou tradicí. Výrobní 
program družstva zahrnuje tradiční výrobu exkluzivních, 
skleněných vánočních ozdob, kartonážní výrobu a lisování 
plastů. Posláním firmy je zaměstnávat převážně osoby 
se změněnou pracovní schopností, jež tvoří více než 50 
procent z celkového počtu zaměstnanců. Jak funguje firma 
nejen v období pandemie si můžete přečíst v následujícím 
rozhovoru.

Vlastimil Juřička
marketingový manažer
IRISA, výrobní družstvo Vsetín

ROZHOVOR

IRISA, výrobní družstvo, Vsetín
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dámy s  úsměvy na tvářích. Každým rokem vznikají 
v  naší výrobě statisíce kusů vánočních ozdob, a  to 
vše díky našim šikovným pracovnicím. Velmi si je-
jich práce vážím – jejich precizní výrobky nejsou jen 
o  zvládnutí výtvarné činnosti, je to i  o  perfektním 
zvládnutí techniky, často i s jednoduchými a vlastno-
ručně upravenými zdobicími nástroji. Vážím si práce 
každé našich pracovnic a touto cestou bych všem také 
rád poděkoval. 

Jaký je vůbec zájem o tuto profesi – je šance na to, 
že řemeslo bude existovat dál, že někdo v budoucnu 
převezme tu pomyslnou štafetu a  tradiční foukané 
skleněné vánoční ozdoby se budou i nadále vyrábět? 
Ženy, které zde pracují, se svou práci naučily něja-
kým způsobem samy. Musely mít samozřejmě dobré 
výtvarné zkušenosti, a  především umělecký talent, 
umět kreslit, být šikovné, jednoduše být kreativními 
bytostmi, které vše, co jsem jmenoval, spojí v  chuť 
vyvinout všechnu tu krásu. Z nových pracovnic, kte-
ré přišly do IRISY, se jich dost naučilo tuto činnost 
hlavně praxí a od služebně starších kolegyň – ty co 

pracovaly v  družstvu dříve, jim byly nápomocny 
praktickou radou a dost věcí se dá také při práci okou-
kat. Do budoucna ale nejsem příliš velký optimista, 
mladí o tento obor zájem nemají. Kdo se alespoň zají-
má o výtvarnou činnost, zpravidla je to spíše design, 
grafika a  její uplatnění někde v  reklamě, při tvorbě 
webové propagace atd., kde má možnost vydělat si 
více peněz a přitom pracovat jen od počítače. Malová-
ní nebo foukání skla, a vlastně v současné době téměř 
žádná manuální práce a  tím spíše umělecký obor, 
není zrovna tím, co by mladé české lidi lákalo.

Jak jste na tom s konkurencí? Ovlivnila vás nějak zá-
sadněji pandemie? 
Vánoční ozdoby vyrábíme celoročně a  nedá se říct, 
že by nás pandemie nějak zásadně omezila. Jednak 
proto, že Vánoce si lidé nechtějí nechat vzít, ale i pro-
to, že stavíme hodně na vlastním prodeji a  podpoře 
výrobků. Tím nejsme závislí pouze na prodeje pro-
střednictvím dealerů, i  když s  jejich pomocí také 
podstatnou část výrobků prodáváme. Dost velká 
část výroby jde na vývoz  pro konkrétní klientelu 
či další distributory. Naše tradiční vánoční ozdoby 
jsou žádané, mají své zákazníky, kteří si cení kvality 
a precizně vyrobených skleněných vánočních ozdob. 
To nemůže nahradit žádná ozdoba z  plastu, protože 
rozzářený vánoční stromeček jak má být, může být 
jen pokud jsou na něm ručně vyráběné skleněné vá-
noční ozdoby. Toto nenahradí žádný barvičkou pře-
stříkaný plastový míček či vylisovaný tvar. Tradiční 
výroba ozdob má své kouzlo, půvab – to nic nenahra-
dí. Apropo, je potřeba zmínit, že zájemci o  naše vá-

IRISA, výrobní družstvo, Vsetín
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noční ozdoby mohou navštívit náš e-shop na adrese  
https://www.skleneneozdoby-irisa.cz a  kupovat je 
nemusíte jen těsně před Vánocemi. Vánoční ozdoby 
mohou nakupovat i  firmy jako propagační výrobek 
– jsme také schopni vyrobit ozdobu na přání, na-
příklad s logem… stačí se jen s námi spojit. Rád bych 
v  této souvislosti pozval čtenáře na náš facebook 
– poslední období spolupracujeme se šikovnou foto-
grafkou a  ve spolupráci s  ní již vznikla série netra-
dičních upoutávek. Každá fotografie má svůj příběh, 
a  i  když je po Vánocích, určitě vaše čtenáře potěší 
minimálně pohledem. Facebook IRISA můžete najít 
na adrese www.facebook.com/IRISA-výrobní-druž-
stvo-11256974058595

Vánoční ozdoby ale nejsou jediným výrobním pro-
gramem. Čím se dále IRISA zabývá?
Nosným programem družstva IRISA je výroba tech-
nických i  pohledových výlisků vysoké kvality pro 
automobilový průmysl, se specializací na automotive 
lighting, ale i  výlisky pro jiná průmyslová odvětví. 
Kvalita výlisků je potvrzena certifikáty ISO, IATF, 

CCC a  VDA6.3. Výrobní program se orientuje na 
zpracování termoplastických hmot vstřikováním 
a vakuovým tvarováním. Preciznost v celém proce-
su výroby výlisků zajišťují moderní stroje a odborně 
proškolení zaměstnanci. Další činností je pak závod, 
kde se vyrábí nejrůznější kartonáž.

Jaké výrobky z  kartonáře můžete nabídnout vašim 
zákazníkům?
V současnosti tvoří naši zákaznickou klientelu desítky 
podniků jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Kartonáž 
jsme schopni vyrobit podle individuálních požadav-
ků našich zákazníků, ale v nabídce máme samozřej-
mě i vlastní výrobky, které jsme schopni zákazníkům 
nabídnout s  kompletním servisem - jednoduché 
montážní práce. Obecně se jedná o krabice z lepenky 
s  potiskem nebo bez potisku, ale i  různé skládačky, 
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přepravní krabice, a  dále o  dekorační kartonáž pro 
luxusní kazety a  dárková balení. Naše technologie 
umožňuje tisk tiskopisů, propagačních materiálů, 
krabic či dalších výrobků z kartonů včetně výrobků 
z vlnitých lepenek. Náš závod je členem obalové aso-
ciace České republiky SYBA a  má právo na základě 
uzavřené smlouvy k  užívání značky EKO-KOM, což 
nám umožňuje zajistit u všech našich výrobků plnění 
povinností zpětného odběru a  využití obalů, které 
jsou vymezeny zákonem č.477/2001 Sb. Odběrem 
výrobků družstva IRISA mohou rovněž naši klienti 
uplatnit tzv. náhradní plnění. Právě v sortimentu na-
šich obalů se dá dobře náhradní plnění využít. 

Zmínil jste jako stěžejní směr IRISY lisovnu plastů. 
Pokud by měla nějaká firma zájem s vámi spolupra-
covat, mohl byste přiblížit nabídku firmy?
Lisovna plastů je nejvíce se rozvíjejícím a  zároveň 
stěžejním závodem družstva IRISA. Výrobní program 
se orientuje na zpracování termoplastických hmot 
vstřikováním a  vakuovým tvarováním. Unikátním 
speciálním výrobním programem je pak vakuové 
pokovení plastů, které probíhá na nejmodernějším 
strojním zařízení v Evropě, značky Arzzufi. Tuto spe-
ciální technologii uplatňujeme v  rámci výrobního 
programu precizní formou a s pozitivními výsledky. 

www.irisa.cz 

Výroba závodu je zaměřena z větší části na oblast Au-
tomotive (přední i  zadní světlomety a  další kompo-
nenty do automobilu), z menší části je zde zastoupena 
i produkce pro ostatní odvětví. Nebráníme se určitě 
další spolupráci. 
 
Jak zvládáte současná vládní opatření?
Pokud stát udělá nějaká omezení, nezbývá nám jako 
výrobcům nic jiného, než se podle toho zařídit. Je ale 
potřeba hledat nové cesty – jednou z nich je třeba ak-
tuálně již zmiňovaný způsob propagace pro vánoční 
ozdoby. Tou stálou je pak širší portfolio činností – 
stručně řečeno, pokud jedna výroba vypadne, zbyde 
nám další, firma má tak zajištěný alespoň nějaký pří-
jem. Pokud chceme obstát v  konkurenci, je potřeba 
mít kromě výrobních hal a zručných a loajálních pra-
covníků především dobrou firemní koncepci, eviden-
ci, péči o zákazníky jak nové, tak ty staré, vsadit na 
reklamu, která nemusí vždy jen stát moc peněz, aby 
byla dobrá, reagovat na požadavky trhu a na aktuální 
trendy. Je potřeba rozšiřovat své služby, adaptovat 
se na novou situaci, byť ta situace není nejideálněj-
ší. V neposlední řadě je dobré i to, pokud je výrobce 
schopen lidem prodávat svoje výrobky přímo ve své 
podnikové prodejně či v e-shopu… V době pandemie 
jsou především e-shopy v podstatě nejvyužívanějším 
způsobem, jak se dá cokoliv nakoupit, a především je 
dobré, pokud firma vsadí na svoje vlastní výrobky, 
tedy se nestává jen anonymním výrobcem pro cizí 
firmy. Pak je určitě dobré mít co nejvíce zákazníků, 
nespoléhat jen na několik větších, protože když pak 
jeden z nich odpadne, firma se může dostat do problé-
mů. Je lépe rozšířit výrobní aktivity do více směrů. 
O  to se snažíme a zatím nám to vychází. Pracujeme 
stejně, jako by pandemie nebyla. Kartonáž nebo au-
tomobilový průmysl jsou navíc obory, které budou 
potřeba vždy, a vánoční stromeček, alespoň v to dou-
fám, budou lidé též ještě dlouho v budoucnu zdobit.

Co byste vzkázal závěrem našim čtenářům?
Pozval bych je na naše webové stránky a do e-shopu, 
kde se mohou seznámit podrobněji s naší nabídkou. 
Je v  této těžké době rozhodně příznivé podporovat 
české firmy – nejen tu naši. A samozřejmě přeji všem 
pevné zdraví a v této divné době stále pozitivní myš-
lení. Některé věci stejně nezměníme – je potřeba najít 
řešení, jak toto období překlenout.

Rozhovor připravila Jana Henychová
Foto: archiv družstva IRISA

V dalším čísle naleznete
Tipy na e-shopy výrobních družstev
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Od papíru k digitálu. 
Ergotep vyvíjí rezervační systém

V Ergotepu, d. i. vytvořili firemní on-line rezervační systém. Lze 
ho využít například k rezervaci zasedacích místností, automobilů 
či parkovacích míst. Aplikaci si můžete vyzkoušet a používat trvale 
zdarma na www.whatspot.app.
Moderní řešení, jehož hlavním cílem je zjednodušit a zpřehlednit 
rezervaci firemních zdrojů. Taková je hlavní myšlenka Whatspotu, 
jenž se vymezuje vůči papírovým kalendářům, sešitům nebo ná-
stěnkám. Proč tomu tak je, a co vůbec vedlo k vytvoření aplikace, 
na to odpoví product owner projektu Whatspot Marek Lustyk.

Marek Lustyk, DiS.
ředitel IT Ergotep, product owner Whatspot

Proč jste se pustili právě do vývoje rezervačního sys-
tému?
K tomu vedla poměrně přímočará cesta. Jak se firma 
rozrůstala, zvyšoval se i počet firemních zdrojů, jenž 
bylo třeba transparentně sdílet mezi kolegy. Více 
a více lidí si potřebovalo půjčit služební vůz, rezervo-
vat zasedačku nebo mít třeba v určitou hodinu k dis-
pozici přenosný projektor. Nebylo příliš efektivní 
zaznamenávat tyto potřeby na nástěnku, do excelové 
tabulky nebo třeba i sdíleného kalendáře. Dnes nám 
systém šetří hodiny a hodiny komunikace i nedoro-
zumění, ke kterým již ze své podstaty nemůže dojít. 

Whatspot, co to vlastně znamená?
Najít vhodné jméno pro novou službu je v  dnešním 
přebrandovaném světě oříšek. Když jsme hledali 
vhodný název, vyšli jsme z  předpokladu, že jednoho 
dne bychom chtěli službu nabízet i  v  zahraničí. Tak 
vznikl název z kombinace dvou anglických slov „what“ 
jaké a „spot“ místo, skvrna, flek. Mělo by to evokovat 
myšlenku: „Najdi si snadno místo, jaké potřebuješ“.

Nebylo tedy lepší sáhnout po nějakém konkurenč-
ním řešení?
Předtím, než jsme se pustili do návrhu řešení a  ná-
sledného vývoje, tak jsme měli stejnou myšlenku. 
Otestovali jsme spoustu systémů, nicméně žádný ne-
vyhovoval našim interním potřebám. Zároveň jsme 
cítili, že tímto můžeme kolegy posunout o další level 
výš a  vybudovat vlastní vývojový tým. Což vychází 
i  ze základního poslání Ergotepu „dávat svým za-
městnancům podporu a vzdělání, aby se mohli plně 
realizovat v práci, která je baví a posouvá vpřed“.

Jste družstvo invalidů. Znamená to tedy, že na pro-
jektu pracují i hendikepovaní kolegové?
Ano, je to tak. A to mi na tom přijde naprosto úžas-
né. Podařilo se nám během předchozích let vychovat 
z vlastních zaměstnanců „ajťáky“, kteří dnes zvládají 
programování v  různých jazycích, kódování, webo-
vou analytiku, pokročilou administraci nebo třeba 
aplikační testování. Je neuvěřitelné sledovat, kam až 
se může každý z nás posunout, když dostane příleži-
tost a má chuť do osobního rozvoje. 

Podáváte to tak, jako by to šlo úplně samo. 
Samozřejmě to tak jednoduché nebylo a není. Musíte 
narazit na člověka, který má chuť posunout svůj zna-
lostní život vpřed. A to je stejné u zdravé i hendikepo-
vané osoby. Když se člověku nechce, nepohne s ním 
nic. Přidám jeden příběh ze začátku. Před lety jsem 
na útvaru IT nutně potřeboval nějakého kodéra. Ne-
podařilo se mi zajistit externistu a tak jsem zašel do 
jednoho našeho střediska a zeptal se: „Kdo by se chtěl 
naučit kódovat webové stránky?“. Všichni dali hlavu 
dolů a předstírali velkou zaneprázdněnost. Tak jsem 
zkusil druhou otázku: „Kdo umí odesílat emaily?“. 
Jedna kolegyně zvedla hlavu a  skromně řekla „Já“. 
A dnes nám nakóduje vše, co si vymyslíme.  

Opravdu zajímavé. Pojďme se vrátit zase zpět 
k Whatspotu. Jak je to složité začít systém používat?
Věřím, že je to velmi jednoduché. Je navržen jako 
SaaS (Software jako služba) aplikace. Což zname-
ná, že je plně k  dispozici v  onlinovém prostředí 
a  není třeba instalovat nic do vašeho počítače. Na  
www.whatspot.app stačí zaregistrovat organiza-

ROZHOVOR
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ci, poslat pozvánku kolegům a  můžete se pustit do 
efektivního způsobu rezervací. Nyní máme čerstvě 
spuštěn tzv. onboarding, což je rychlá nápověda zob-
razující se při prvním přihlášení do systému. Ta ještě 
více usnadní první kroky v aplikaci. 

Co všechno Whatspot umí?
V  současnosti systém umožňuje provádět rezervace 
včetně schvalovacího procesu. Schvalování prová-
dí přidělený manažer na dvě kliknutí třeba pomocí 
svého mobilního telefonu. Nedávno se nám podařilo 
rezervace ještě zrychlit díky QR samolepkám, které je 
možno nalepit na jednotlivé firemní zdroje, například 
na dveře zasedaček nebo palubní desky služebních 
vozů. Čerstvě umožňujeme provádět rezervace i ne-
registrovaným uživatelům, což je užitečné pro firmy, 
jenž nabízejí pronájem svých prostor veřejnosti.

To všechno zní zajímavě. Určitě máte spoustu dalších 
nápadů. Prozradíte nám, jakým směrem se bude pro-
jekt ubírat?
Díky tomu, že jsme Whatspot naučili anglicky, tak ho 
budeme nabízet i globálně. Z toho důvodu využíváme 
možnosti registrovat službu do mezinárodních soft-
warových katalogů. Systém učíme stále nové věci, 
vydáváme pravidelné updaty a o novinkách informu-
jeme na webu v sekci „Co je nového“.

Jak již bylo zmíněno výše, spustili jsme onboarding, 
který budeme ještě vylepšovat. Prioritou je pro nás 
systém posunovat na základě zákaznické zpětné 
vazby, která výrazně ovlivňuje vývojovou roadma-
pu. Naši zákazníci by například ocenili větší pro-
pojenost s osobním kalendářem, což jim v dohledné 
době umožníme. Jak zákazníci přibývají, dostáváme 
další podněty, co by služba mohla obsahovat. Již brzy 
tedy umožníme přímou platbu za pronájem místnosti 
nebo jakéhokoli jiného zdroje pomocí platební brány. 
Ze služby se tak bude stávat přímý prodejní kanál. Zá-

roveň postupně implementujeme měsíční statistiky, 
které firmě ukáží, jak efektivně využívá své zdroje. 
Zda nemá příliš mnoho služebních vozů nebo v jaké 
části dne a jaké zasedačky jsou nejčastěji využívané. 

Je něco, co se nepovedlo? Čtenáře by tato otázka ur-
čitě zajímala.
Nevím, zda mám říci, nepovedlo. Ale určitě věc, kte-
rá měla nepříjemný dopad, je stávající situace okolo 
pandemie. Načasovat spuštění projektu, který řeší 
rezervaci zasedacích místností a služebních aut, ne-
mohlo dopadnout o  moc hůř. Spustili jsme aplikaci 
v době, kdy firmy začaly přesunovat své zaměstnance 
do domácího prostředí, a tudíž potřeba po rezervaci 
firemních zdrojů šla logicky dolů. Nicméně věřím, 
že to nebude již dlouho trvat a  svět se začne vracet 
pomalu zpátky. 

Rozumím. Jaká je cena za použití vaší služby?
Na on-line aplikacích je skvělé to, že je můžete na-
bízet snadno i ve verzi zdarma. My jsme se k tomuto 
přístupu také přiklonili. Pokud chce firma aplikaci 
používat zdarma, nic ji v tom nebrání. Má k dispozici 
plnou verzi, jediné omezení je počet zdrojů, kterým 
říkáme spoty. Pokud by podnik potřeboval využívat 
větší množství spotů, cena začíná na 299,- Kč měsíčně.

Chtěl byste na závěr něco vzkázat čtenářům?
Určitě bych jim chtěl poděkovat, že dočetli až sem 
a  zároveň je požádat, aby si naši službu vyzkouše-
li a  zhodnotili, jak se jim líbí. Vzhledem k  tomu, že 
produkt je spuštěn velmi krátce, jsme vděční za ja-
kékoli podněty. Pokud by nějaká firma měla zájem 
o  15 minutové on-line představení, stačí napsat na  
podpora@whatspot.app a  během krátkého času se 
vám ozvu já nebo kolega a domluvíme termín setkání.

Děkuji za rozhovor a  přeji hodně úspěchů na další 
cestě.

Rozhovor připravil Milan Šplíchal
Foto: archiv Ergotep

www.whatspot.app       www.ergotep.cz 
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vÚhrady elektronických dálničních známek 

na neexistující SPZ bude možné vracet

Již nejsou mezi námi…

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) připra-
vil spolu s Ministerstvem dopravy a státním podni-
kem CENDIS postup pro situace, kdy došlo omylem 
k nákupu elektronické dálniční známky na neexis-
tující SPZ. Lidé si tak budou moci požádat o vrácení 
peněz za tyto úhrady.

„Systém elektronické dálniční známky nemůže dle 
platné legislativy kontrolovat, zda dané SPZ existu-
jí, či nikoliv. Při řešení těchto situací nám pomůže 
Ministerstvo dopravy, které potřebné informace 
v  případě potřeby ověří a  poskytne,“ vysvětluje Lu-
cie Bartáková, ředitelka sekce pro správu finančních 
zdrojů SFDI.

Možnost vrátit peníze se týká jak případů, kdy lidé 
udělali chybu v  zadání SPZ na neexistující značku, 
tak i těch, kdy špatně zadali zemi registrace vozidla. 
Pokud došlo k chybě vedoucí k nákupu na jinou, ale 
existující SPZ, peníze není možné vrátit.

„Musíme chránit systém před možným zneužívá-
ním. Navíc chybí možnost, jak skutečně prokázat, 
že k danému nákupu došlo omylem, a ne po dohodě 
s provozovatelem vozidla,“ doplnila Bartáková.

Zákazníci podají žádost o  vrácení úhrady časové-
ho poplatku, který doloží prostou kopií svého tech-
nického průkazu, ze které bude patrná SPZ vozidla, 
zároveň přiloží potvrzení o  úhradě na neexistující 
SPZ. Po obdržení žádosti nechá SFDI na Ministerstvu 
dopravy ověřit existenci, respektive neexistenci SPZ 
a následně vrátí úhradu časového poplatku na účet, 
ze kterého byla úhrada provedena.

Nárok na vrácení bude možné uplatnit poté, co budou 
připraveny právní podklady, proběhne změna obchod-
ních podmínek a upraví se systém. Předpokládáme, že 
žádosti bude možné podávat od poloviny května. Mož-
nost požádat o vrácení ale bude platit i zpětně, takže 
ji mohou uplatnit všichni, kteří si takto elektronickou 
známku na neexistující SPZ koupili od začátku prodeje 
elektronických dálničních známek loni v prosinci.

Zdroj: MDCR
(-jh-)

MGR. RENATA ČEKALOVÁ
Paní Mgr. Renata Čekalová byla 
předsedkyní družstva SENZA Pro-
stějov, předsedkyní občanského 
sdružení Lipka Prostějov, členkou 
mnoha orgánů v  Olomouckém kra-

ji, inspektorkou sociálních služeb a  iniciátorkou 
a  účastnicí mnoha projektů a  aktivit. Zemřela po 
těžké a zákeřné nemoci dne 13. dubna. Vážíme si její 
práce a vzpomínáme. 

DANIEL SMRTKA
Pan Daniel Smrtka pracoval řadu let 
na SČMVD jako správce IT, současně 
byl místopředsedou závodní organi-
zace OS UNIOS při SČMVD. Zemřel  
6. dubna ve věku nedožitých 51 let.

Čest jejich památce.
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www.mdcr.cz
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Náhradní členská schůze se svolává v  družstvu 
k projednání záležitostí patřících do působnosti jeho 
členské schůze, jestliže se členská schůze svolaná pů-
vodně nebyla schopna usnášet o záležitostech, které 
byly v  pozvánce na ni zařazeny na program jejího 
jednání. Zákon o  obchodních korporacích vyžaduje 
členskou schůzi svolat vždy tak, aby byl každý člen 
družstva zvoleným místem a dobou jejího zahájení co 
nejméně v možnosti se jí zúčastnit omezován, a aby 
z  pozvánky uveřejněné na informační desce a  ode-
slané všem členům alespoň 15 dnů předem věděl, 
jaké záležitosti na ní budou projednávány, a mohl se 
s podklady k jednotlivým záležitostem jejího progra-
mu předem seznámit. Vzhledem k těmto požadavkům 
zákona i k významu konání členské schůze z hledis-
ka zájmů členů a  jejich práv i  povinností ve vztahu 
k družstvu by případy rozhodování členů na náhrad-
ní členské schůzi měly představovat jen výjimku.

V  družstvu, v  němž má člen podle stanov při hla-
sování na členské schůzi vždy jen jeden hlas, je člen-
ská schůze schopna se usnášet, pokud je přítomna 
osobně anebo v  zastoupení zmocněncem většina 
všech členů. Jedná-li se o družstvo, v němž má člen 
podle stanov v případech, kdy to zákon o obchodních 
korporacích dovoluje, více hlasů, je členská schůze 
schopna se usnášet, je-li přítomna osobně anebo 
v  zastoupení zmocněncem většina členů majících 
většinu všech hlasů, tedy jestliže je přítomna více 
než polovina všech členů a činí-li celkový počet hla-
sů těchto přítomných členů více než polovinu všech 
hlasů v družstvu. Uvedená pravidla pro určení, zda je 
členská schůze schopna se usnášet, se však neuplatní, 
vyžaduje-li zákon nebo stanovy pro přijetí určitých 
rozhodnutí členské schůze vyšší počet přítomných 
členů anebo vyšší počet hlasů.

Zákon o obchodních korporacích vyžaduje přítom-
nost alespoň dvou třetin všech členů, jestliže má být 
přijato usnesení přijímané hlasováním, při němž má 
každý člen ze zákona jen jeden hlas, kterým členská 
schůze rozhoduje o  schválení poskytnutí finanční 
asistence, o  uhrazovací povinnosti, o  zrušení druž-
stva s likvidací, o přeměně družstva anebo o vydání 
dluhopisů. Obdobně zákon vyžaduje přítomnost vyš-
šího počtu členů, jedná-li se o  rozhodnutí o  změně 
stanov, kterým se jí umožní rozhodovat o  zvýšení 
základního členského vkladu doplatkem člena, nebo 
o rozhodnutí o zvýšení základního členského vkladu 
doplatkem člena. Usnesení členské schůze lze podle 
zákona v těchto případech přijmout jen se souhlasem 

tří čtvrtin všech členů družstva, což vyžaduje, aby 
počet přítomných členů dosahoval alespoň této větši-
ny. Další záležitosti, o kterých členská schůze rozho-
duje za přítomnosti vyššího než jen nadpolovičního 
počtu všech členů družstva nebo jejich hlasů mohou 
určovat stanovy.

Při posuzování schopnosti členské schůze se usná-
šet se nepřihlíží k přítomnosti a k hlasům členů, kteří 
z důvodu uvedeného v zákoně či ve stanovách nemo-
hou na členské schůzi vykonávat hlasovací právo, 
a stejně tak ani k přítomnosti a k hlasům těch, kteří 
hlasovací právo nemohou vykonávat, protože jednají 
ve smyslu zákona o  obchodních korporacích s  uve-
denými členy ve shodě. Přitom je třeba mít ovšem 
na zřeteli, že v závislosti na tom, co je důvodem, pro 
který člen nemůže na členské schůzi vykonávat své 
hlasovací právo, se omezení výkonu jeho hlasovacího 
práva týká ve většině případů pouze hlasování o ur-
čité záležitosti, a že při ostatním hlasování na členské 
schůzi, kdy se toto omezení neuplatní, je proto nutné 
tohoto člena a jeho hlasy naopak do celkového počtu 
přítomných a  jejich hlasů při zjišťování schopnosti 
členské schůze se usnášet zahrnout. Obdobně je tomu 
u těch, kdo jednají s  tímto členem ve shodě. Při po-
suzování schopnosti členské schůze se usnášet nelze 
přihlížet rovněž k přítomnosti a k hlasům člena, kte-
rý je zastoupen zmocněncem zastupujícím současně 
více členů, než umožňuje zákon o obchodních korpo-
racích nebo stanovy družstva, anebo k  přítomnosti 
a  k  hlasům člena zastoupeného jinou osobou než 
členem družstva v případě, kdy stanovy družstva ta-
kové zastoupení nepřipouští. Následně je pak po celý 
průběh jednání členské schůze nutné dbát také na to, 
aby při případném poklesu počtu členů, kteří jsou 
na ní přítomni, nebylo přistoupeno k  rozhodování 
o  žádné záležitosti, o  níž se v  době hlasování není 
členská schůze schopna usnášet.

Vzhledem k  uvedenému je zřejmé, že schopnost 
členské schůze se usnášet je třeba posuzovat vždy  
ve vztahu k  záležitostem, které byly zařazeny na 
program jednání v pozvánce na členskou schůzi, a to  
ke každé z těchto záležitostí jednotlivě a v okamžiku, 
kdy se o ní na členské schůzi hlasuje.

Není-li členská schůze schopna se usnášet, vzniká 
za podmínek podle zákona o obchodních korporacích 
v  důsledku této skutečnosti povinnost svolat ná-
hradní členskou schůzi. Zákon přitom rozlišuje mezi 
členskou schůzí svolanou na žádost kontrolní komise 

Náhradní členská schůze  
družstva
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určené záležitosti novou členskou schůzi.

Povinnost svolat náhradní členskou schůzi je zá-
konem uložena ve všech případech tomu, kdo svolal 
členskou schůzi, která není schopna se usnášet. Zá-
kon určuje, že náhradní členská schůze se svolává  
bez zbytečného odkladu se stejným programem 
a  stejným způsobem jako členská schůze původně 
svolaná, avšak samostatnou pozvánkou.

Povinnost svolat náhradní členskou schůzi vzniká 
v  důsledku skutečnosti, že členská schůze nebyla 
schopna se usnášet. Lhůta pro její svolání, vyjádřená 
v zákoně slovy bez zbytečného odkladu, proto počíná 
běžet od okamžiku, kdy uvedená skutečnost zaklá-
dající důvod ke svolání náhradní členské schůze byla 
zjištěna. Účelem náhradní členské schůze je vzhle-
dem k  požadavku zákona, aby se konala se stejným 
programem jako členská schůze původně svolaná, 
rozhodnout na ní o  záležitostech, o  nichž pro ne-
schopnost se usnášet nerozhodla tato členská schůze. 
Pokud přestala být původně svolaná členská schůze 
schopna se usnášet teprve poté, co rozhodla o  ně-
kterých záležitostech zařazených na program jejího 
jednání pozvánkou, kterou byla svolána, náleží do 
programu náhradní členské schůze jen ty záležitosti, 
o  nichž původně svolaná členská schůze vzhledem 
k neschopnosti se usnášet nerozhodla.

V pozvánce na náhradní členskou schůzi musí být 
vedle obchodní firmy a sídla družstva i místa a doby 
jejího zahájení výslovně uvedeno, že se jedná o  ná-
hradní členskou schůzi. Do programu obsaženého 

nebo na žádost členů oprávněných podle zákona ane-
bo stanov vzhledem ke svému počtu i  k  celkovému 
počtu svých hlasů požadovat její svolání a ostatními 
případy, v  nichž ke svolání členské schůze, jež není 
schopna se usnášet, došlo z  jiného důvodu. Není-li 
žádost zakládající podle zákona či stanov povinnost 
svolat členskou schůzi vzata zpět, musí být náhrad-
ní členská schůze v  návaznosti na zjištění, že člen-
ská schůze není schopna se usnášet, svolána vždy.  
Jde-li o ostatní případy, musí se podle zákona náhrad-
ní členská schůze svolat, jen je-li to stále potřebné. Je 
zřejmé, že svolat náhradní členskou schůzi je stále 
potřebné zejména tehdy, jestliže je ke svolání členské 
schůze, jež není schopna se usnášet, dán některý z dů-
vodů podle zákona nebo stanov, který nadále trvá.

Program členské schůze uvedený v pozvánce lze po 
uveřejnění pozvánky a jejím odeslání členům doplnit 
podle právní úpravy obsažené v  zákoně jen tehdy, 
jsou-li na členské schůzi přítomni všichni členové 
družstva, a  když všichni z  nich s  doplněním určité 
záležitosti do programu jejího jednání souhlasí. Jest-
liže k doplnění programu o tuto záležitost pro nedo-
statečný počet přítomných členů nedošlo, důvodem 
ke svolání náhradní členské schůze to není. Pokud  
se jedná o  záležitost, o  jejíž projednání požádala 
kontrolní komise nebo členové družstva oprávnění  
na základě zákona či stanov požadovat zařazení jimi 
určené záležitosti na program jednání členské schůze, 
a tato záležitost do programu uvedeného v pozvánce 
zařazena nebyla a k jejímu projednání za účasti a se 
souhlasem všech členů následně na členské schůzi 
nedošlo, je představenstvo, anebo předseda druž-
stva, jestliže se představenstvo v družstvu nezřizuje,  
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v pozvánce musí být zařazeny stejné záležitosti jako 
do programu členské schůze původně svolané, o nichž 
tato členská schůze z důvodu neschopnosti se unášet 
nerozhodla. V pozvánce na náhradní členskou schůzi 
musí být také údaj o místě, kde se člen může seznámit 
s podklady k jednotlivým záležitostem programu ná-
hradní členské schůze, nejsou-li tyto podklady přilo-
ženy k pozvánce. Pokud má být na náhradní členské 
schůzi projednán návrh na změnu stanov anebo ná-
vrh usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí 
pozvánka obsahovat v  příloze také návrh na tuto 
změnu anebo návrh uvedeného usnesení.

Pozvánka musí být nejméně 15 dnů přede dnem 
konání náhradní členské schůze uveřejněna na 
informační desce družstva a  musí zde být členům 
přístupná až do okamžiku konání náhradní členské 
schůze. Nejméně 15 dnů přede dnem konání náhrad-
ní členské schůze musí být pozvánka rovněž zaslána 
členům na jejich adresy uvedené v  seznamu členů. 
Ke svolání náhradní členské schůze však může dojít 
teprve poté, kdy důvod k  jejímu svolání spočívající 
v  tom, že členská schůze není schopna se usnášet, 
vznikl. I v případě náhradní členské schůze podle zá-
kona o obchodních korporacích platí, že místo a doba 
jejího zahájení se určí tak, aby co nejméně omezovaly 
možnost člena se jí zúčastnit.

Zákon určuje, že náhradní členská schůze je schopna 
se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů, le-
daže stanovy určí něco jiného. Stanovy proto mohou 

pro schopnost náhradní členské schůze se usnášet 
vyžadovat přítomnost nejméně jimi určeného počtu 
členů, a má-li člen podle nich při hlasování o některé 
záležitosti více než jeden hlas, aby také souhrn hlasů 
přítomných členů dosahoval alespoň ve stanovách 
uvedeného počtu.

Jde-li o hlasování, při němž se většina hlasů členů 
potřebná k  přijetí rozhodnutí počítá podle zákona 
nebo stanov z  počtu hlasů přítomných členů, lze 
při něm dosáhnout této většiny bez ohledu na počet 
přítomných členů vždy. Vyžaduje-li však zákon nebo 
stanovy při rozhodování o  některé záležitosti, aby 
potřebná většina hlasů odevzdaných pro přijetí usne-
sení byla zjišťována z  celkového počtu všech členů 
družstva a  jejich hlasů, lze se i na náhradní členské 
schůzi o této záležitosti usnést, jen dosahuje-li počet 
přítomných členů a jejich hlasů alespoň této většiny. 

Pro jednání a rozhodování náhradní členské schůze 
jinak platí stejná pravidla, jako 
pro členskou schůzi. Její pro-
gram umožňuje zákon doplnit 
jen tehdy, jsou-li na ní přítomni 
a vysloví-li s tím souhlas všich-
ni členové družstva. 

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Komise koncem března přijala první roční pracovní program programu Erasmus+ 
na období 2021–2027. S rozpočtem ve výši 26,2 miliardy eur (oproti rozpočtu ve výši  
14,7 miliardy eur v období 2014–2020) doplněným o částku ve výši zhruba 2,2 miliardy 
eur z vnějších nástrojů EU bude nový a přepracovaný program financovat vzdělávací 
mobilitu a projekty přeshraniční spolupráce pro 10 milionů Evropanů všech věkových 
skupin a ze všech prostředí. Bude usilovat o to, aby byl ještě inkluzivnější a podporoval 
ekologickou a digitální transformaci, jak je stanoveno v Evropském prostoru vzdělá-
vání. Erasmus+ bude rovněž posilovat odolnost systémů vzdělávání a odborné přípravy 
tváří v tvář pandemii.

Program Erasmus+
Více než 28 miliard eur na podporu 
mobility a vzdělávání nejen v EU

Místopředseda pro podporu evropského způsobu 
života Margaritis Schinas uvedl: „Vítám zahájení 
nového programu Erasmus+, který se potvrdil jako 
jeden z největších úspěchů Evropské unie. Bude i na-
dále nabízet příležitosti ke vzdělávání pro stovky tisíc 
Evropanů a  účastníků z  přidružených zemí. Tento 
program nezprostředkovává pouze formativní život-
ní zkušenosti, které přináší mobilita a přátelské kon-
takty s ostatními Evropany, ale zároveň nám pomůže 
realizovat naše ambice pro spravedlivější a zelenější 
Evropu.“

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělá-
vání a mládež Marija Gabrielová dodala: „Skutečnost, 
že se rozpočet programu Erasmus+ na příštích sedm 
let téměř zdvojnásobil, svědčí o významu, který při-
kládáme vzdělávání, celoživotnímu učení a  mládeži 
v Evropě. Erasmus+ zůstává jedinečným programem, 
pokud jde o jeho velikost, rozsah a celosvětové uzná-
ní. Zahrnuje 33 zemí a  prostřednictvím svých me-
zinárodních aktivit je přístupný i  pro zbytek světa. 
Vyzývám všechny veřejné i  soukromé organizace 
působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mlá-
deže a sportu, aby se seznámily s nově zveřejněnými 
výzvami k předkládání návrhů a požádaly o financo-
vání. Díky programu Erasmus+ se Evropský prostor 
vzdělávání stane realitou.“

Přijetí ročního pracovního programu otevírá cestu 
pro první výzvy k  předkládání návrhů v  rámci no-
vého programu Erasmus+, které byly rovněž zveřej-
něny. O financování může za pomoci vnitrostátních 
agentur programu Erasmus+ se sídlem ve všech 
členských státech EU a třetích zemích přidružených 

k programu požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý 
subjekt působící v  oblasti vzdělávání, odborné pří-
pravy, mládeže a sportu.

Nový program Erasmus+ nabízí příležitosti pro 
studijní pobyty v  zahraničí, stáže, učňovskou pří-
pravu a  výměny zaměstnanců ve všech oblastech 
vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a  sportu. Je 
určen žákům, vysokoškolským studentům i účastní-
kům odborného vzdělávání a  přípravy, účastníkům 
vzdělávání dospělých, výměn mládeže, pracovníkům 
s mládeží a sportovním trenérům.

Kromě mobility, která tvoří 70 procent rozpočtu, in-
vestuje nový Erasmus+ též do projektů přeshraniční 
spolupráce. Může se jednat o  instituce vysokoškol-
ského vzdělávání (např. iniciativa „Evropské univer-
zity“), školy, vzdělávání učitelů a pedagogické fakulty 
(např. pedagogické akademie Erasmus+), střediska 
vzdělávání dospělých, mládežnické a  sportovní or-
ganizace, poskytovatele odborného vzdělávání a pří-
pravy (např. centra excelence odborného vzdělávání) 
a další aktéry v oblasti učení.

HLAVNÍMI PRVKY PROGRAMU  
ERASMUS+ 2021–2027 JSOU:
• Inkluzivní Erasmus+: poskytování širší škály mož-
ností lidem s  omezenými příležitostmi, včetně osob 
z  různých kulturních, sociálních i  ekonomických 
prostředí a osob žijících ve venkovských a odlehlých 
oblastech. Novinky zahrnují individuální a  třídní 
výměny žáků a mobilitu dospělých studentů. Podání 
žádosti bude snazší pro menší organizace, jako jsou 
školy, sdružení mládeže a sportovní kluby, a to díky 
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partnerství malého rozsahu a  využívání zjednodu-
šených grantů. Posílí se rovněž mezinárodní rozměr 
programu v zájmu spolupráce se třetími zeměmi, při-
čemž se bude vycházet z výsledků dosažených v rám-
ci předchozího programu prostřednictvím výměn 
a  projektů spolupráce po celém světě, které se nyní 
rozšíří i  na odvětví sportu a  odborného vzdělávání 
a přípravy.

• Digitální Erasmus+: Pandemie ukázala, že digitální 
transformaci systémů vzdělávání a odborné přípravy 
je zapotřebí urychlit. Erasmus+ bude podporovat roz-
voj digitálních dovedností v souladu s akčním plánem 
digitálního vzdělávání. Poskytne vysoce kvalitní 
digitální odbornou přípravu a výměny prostřednic-
tvím takových platforem, jako je eTwinning, portál 
School Education Gateway a  Evropský portál pro 
mládež, a  podpoří stáže v  digitálním odvětví. Nové 
formáty, jako jsou kombinované intenzivní progra-
my, umožní doplnit krátkodobou fyzickou mobilitu 
v zahraničí o on-line vzdělávání a týmovou činnost. 
Provádění programu bude dále digitalizováno a zjed-
nodušeno úplným zavedením evropské studentské 
karty.

• Zelený Erasmus+: V  souladu se Zelenou dohodou 
pro Evropu bude program nabízet finanční pobídky 
účastníkům, kteří využívají udržitelné druhy do-
pravy. Bude rovněž investovat do projektů na pod-
poru informovanosti o otázkách životního prostředí 
a  usnadňovat výměny související se zmírňováním 
klimatické krize.

www.evropska-unie.cz

• Erasmus+ pro mladé lidi: Nedílnou součástí pro-
gramu Erasmus+ se nyní stává iniciativa DiscoverEU 
, která poskytuje 18letým lidem možnost získat jíz-
denku po Evropě, poznávat jiné kultury a  setkat se 
s ostatními Evropany. Program Erasmus+ bude rov-
něž podporovat příležitosti k výměnám a spolupráci 
prostřednictvím nových aktivit zaměřených na účast 
mladých lidí, které by měly těmto lidem umožnit an-
gažovat se v  demokratickém životě, což zvýší jejich 
povědomí o společných evropských hodnotách a zá-
kladních právech a dá jim možnost setkat se s činiteli 
s rozhodovacími pravomocemi na místní, vnitrostát-
ní a evropské úrovni.

Posilování odolnosti v  rámci programu Erasmus+ 
v souvislosti s pandemií zmobilizuje stovky tisíc škol, 
vysokoškolských institucí, institucí odborného vzdě-
lávání, učitelů, mladých lidí, mládežnických a  spor-
tovních organizací, občanské společnosti a  dalších 
zúčastněných stran. Program pomůže urychlit nové 
postupy, které zvyšují kvalitu a relevantnost systémů 
vzdělávání, odborné přípravy a mládeže v celé Evro-
pě, a to na vnitrostátní, regionální a místní úrovni.

Tento emblematický program, známý jako Eras-
mus+ od roku 2014, kdy rozšířil svou působnost, uvádí 
Evropané jako třetí nejpozitivnější přínos EU, těsně 
za volným pohybem a mírem. V posledních třech de-
setiletích se programu zúčastnilo více než 10 milionů 
lidí ve 33 zemích (EU plus Island, Lichtenštejnsko, 
Severní Makedonie, Norsko, Srbsko a Turecko). Mezi-
národní složka programu Erasmus+ nabídne mobilitu 
a spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
mládeže a sportu po celém světě.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)
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y Tipy na e-shopy výrobních družstev

–  provozuje internetový obchod http://www.dipro-prosec.cz/e-shop, ve kterém nabízí dřevěné kuchyňské 
náčiní i další produkty družstva

Na zkušenosti z e-commerce jsme se zeptali obchod-
ního ředitele Ing. Jaroslava Pospíšila. 

Jak se současná ekonomická situace ovlivněná pande-
mií koronaviru projevuje v online prodejích ve vašem 
e-shopu? Je tento způsob prodeje využívám více kon-
covými zákazníky, kteří jeho prostřednictvím objed-
návají zboží pro vlastní potřebu, nebo slouží spíše pro 
objednávky od firem?
V  dnešní době, která je zásadně ovlivněna pande-
mickou situací, je zcela logicky registrován zvýšený 
prodej zboží přes e-shop. Tento stav se týká snad kom-
pletně veškerého zboží ve všech oblastech podnikání. 
I u nás zaznamenáváme nárůst objednávek na e-sho-
pu, tento trend trvá již téměř rok. Objednávání přes 
náš e-shop využívají především koncoví zákazníci. 
Je nutné ale přiznat, že alespoň u nás je internetový 
obchod brán jako doplněk prodeje, nikoliv jako hlavní 
distribuční kanál.

Můžete nás seznámit s  nejprodávanějšími produkty 
družstva celkově a s nejžádanějšími produkty v on-
line prodeji? Jak máte nastavené procesy pro rychlou 
obsluhu zákazníka e-shopu?
Pokud se podíváte na naše domovské stránky  
www.dipro-prosec.cz, zjistíte, že naše výrobky jsou 
určeny do domácností, pro segment gastro a  ho-
telnictví, část položek patří do skupiny železářství 
a pro kutily. Řekl bych, že konečným zákazníkům se 
nejvíce prodávají výrobky určené do domácností – 
masodesky, šatní ramínka, kolíčky na prádlo a další 
doplňky. Na našich stránkách jsou nastaveny ob-
chodní podmínky pro internetový obchod, odeslání 
zboží je většinou realizováno v  řádu několika málo 
dnů od obdržení objednávky.

Je možné vaše produkty nalézt i v nabídce na webech 
vašich obchodních partnerů? 
Kromě toho, že využíváme internetového obchodu na 
našich stránkách, existuje celá řada zákazníků, kteří 

naše zboží prodávají přes 
svoje vlastní internetové 
obchody. Jednak to jsou 
naši velkoobchodní zá-
kazníci, dále pak firmy, 
které se na internetový 
obchod samy specializují. 
 

Rozhovor připravila  
Ing. Lenka Bartoničková
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V tomto vydání časopisu pokračujeme s dalšími tipy na internetové obchody 
výrobních družstev.

DIPRO PROSEČ 

www.dipro-prosec.cz
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–  na stránce https://www.templarske-sklepy.cz/e-shop 
je možné objednat vína

–  na stránce http://talampa.cz/ je možné objednat 
ikonickou stolní lampu DRUPOL č. 21616 v bru-
selském stylu

Připravila: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: archiv družstev

–  provozuje e-shop https://www.dubrava.cz/bytova-chemie-a-kosmetika s nabídkou bytové che-
mie a kosmetiky vlastní výroby. Věrní zákazníci řady osvědčených pracích, namáčecích, čistících 
a bělících prostředků už nejsou nuceni hledat tyto výrobky po drogeriích, ale mohou si pohodlně 
z domova vybrat a nakoupit veškerý sortiment bytové chemie, ale 
i kosmetiky KARIMA se solí z Mrtvého moře nebo kosmetiky Henna. 
Na záložce www.dubrava.cz/rady-a-tipy mohou také nalézt různá 
doporučení, praktické rady i články ze života družstva.
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TEMPLÁŘSKÉ SKLEPY ČEJKOVICE

DRUPOL PRAHA

DŮBRAVA VALAŠSKÉ KLOBOUKY
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Připomínáme, že raketoplán Endeavour měl původ-
ně startovat již 19. dubna 2011, avšak z  technických 
důvodů byl let do vesmíru odložen. Na palubě rake-
toplánu tehdy kromě kosmonautů vzlétl na oběžnou 
dráhu také Krteček. Jako maskota si ho totiž vybral 
americký kosmonaut Andrew J. Feustel. V rámci mise 
STS-134 tehdy vzlétlo do kosmu šest astronautů, aby 
splnilo zvláštní misi – zásobovací a  montážní let 
k  Mezinárodní vesmírné stanici ISS. Hlavním vy-
nášeným nákladem se stal Alpha Magnetic Spectro-
meter AMS-02. Jedná se o experimentální částicový 
detektor pro studium primárních částic kosmického 
záření, hledání antihmoty a  detekci částic jemné 
hmoty. Byl vyvinutý v Evropském stře-
disku jadernému výzkumu CERN.

Sluší se připomenout, že Krteček měl 
poprvé co do činění s raketou již v roce 
1965, kdy vznikla filmová pohádka a ná-

sledně i knížka legendárního výtvarníka Zdeňka Mi-
lera „Krtek a raketa“.

Plyšový Krteček se vezl ve 20 centimetrů dlouhé kra-
bičce a Krteček musel mít proto délku o jeden centime-
tr kratší. Byl vyroben z nehořlavého materiálu a měl 
podobu maňáska na ruku. Krteček si mimo jiné s Fe-
ustelem zalétal i v prostoru raketoplánu a okusil tak 
jedinečný pocit stavu beztíže. Zajímavostí pro čtenáře, 
kterou se možná z konkurenčního tisku nedozvěděli, 
je malá vychytávka astronauta Feustela – jelikož chtěl, 
aby Krteček někdy také po kabině nepoletoval, při-
šil mu na spodní část suchý zip – za ten pak Krtečka 
umístil na svůj skafandr nebo na palubu raketoplánu. 

S  letem Krtka do vesmíru vznikl ve spolupráci 
Amerického centra Velvyslanectví USA v  Praze, 
Astronomického ústavu AV ČR a  České kosmické 
kanceláře vzdělávací projekt „Do kosmu s  Krtkem“. 
Děti tak měly možnost seznámit se s vesmírem pro-
střednictvím pohádkového Krtečka a získat spoustu 
zajímavých informací ze světa vesmírných techno-
logií. Akademie věd později uspořádala setkání pro 
zájemce s  promítáním videa ze startu raketoplánu. 
Zajímavostí jistě je, že start raketoplánu Endeavour 
s Krtečkem na palubě „sledoval“ spolu s českými zá-
stupci také další plyšový Krteček.

Raketoplán Endeavour úspěšně přistál 1. června 
v  8:35 hodin českého času na Kennedy Space Center. 
Krtek byl na výletě s kosmonauty 16 dnů. Při plánova-
ném přistání měli v  důsledku šestihodinového časo-
vého posunu astronauti na hodinkách 2:35 po půlnoci. 
Pro Endeavour byla tato poslední mise zároveň jubi-
lejní s pořadovým číslem 25. Raketoplán tak celkem ve 
vesmíru strávil 299 dní a 4 671krát obletěl Zemi. Na "ta-
chomteru" má téměř 200 milionů kilometrů. Po jeho 
příletu byl přemístěn pomocí speciálního letounu do 
muzea v Los Angeles. 

Krteček z Moravské ústředny Brno 
slaví desetileté výročí letu do kosmu 
v raketoplánu Endeavour
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Je to neuvěřitelné, ale Krteček z Moravské 
ústředny Brno slaví letos desetileté výročí 
letu do kosmu. V pondělí 16. května 2011 
bylo možno sledovat start raketoplánu 
Endeavour z Mysu Canaveral na 
Floridě. S kosmonauty startoval také 
oblíbený plyšový Krteček, kterého podle 
speciálních požadavků NASA vyrobila 
Moravská ústředna Brno. Andrew Feustel 
společně se svou ženou Indirou Feustel 
vybrali tuto figurku jako představitele 
České republiky pro let do vesmíru.
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RAVSKÉ ÚSTŘEDNĚ

Americký kosmonaut Andrew Feustel po svém ná-
vratu na Zemi navštívil v pondělí 8. srpna 2011 Morav-
skou ústřednu Brno. Po přivítání rodiny Feustelových 
první cesta vedla do výrobních prostor, kde bylo mož-
no vidět materiál, ze kterého vzniká „kožíšek“ krtka. 
V  jiných částech provozu se zase Feustelovi mohli 
seznámit se sešíváním jednotlivých částí a také jejich 
vycpáváním do podoby plyšové hračky. 

Feustelovi postupně prošli místnostmi, kde sedí de-
signéři, šičky a další zaměstnanci, setkali se i s pra-
covnicí družstva MU Brno Marcelou Vidlákovou, 
která vyrobila přímo vesmírného Krtka. Feustelovi 
během své návštěvy měli možnost seznámit se se 
všemi hlavními provozy, kde se postupně vyfotogra-
fovali společně s  přítomnými pracovníky. Exkurze 
byla pro ně zajímavým zpestřením jejich pracovně 
nabitého programu, který obsahoval řadu měst po 
celé naší republice v rámci besed s veřejností. Závěr 
návštěvy Feustelových patřil besedě se zaměstnanci. 
Každý mohl položit na adresu kosmonauta či jeho 
choti otázku na téma akce „Do kosmu s krtkem“. Za-
městnanci MU Brno se tak mohli dozvědět spoustu 
zajímavých informací, počínaje vystoupením Feuste-
la do volného vesmírného prostoru a konče běžnými 
činnostmi kosmonauta ve vesmíru.

V  České republice Andrewa Feustela s  rodinou 
doprovázel Pavel Suchan z Astronomického ústavu  
AV ČR.

Autor textu:  Jana Henychová
Foto: Jana Henychová + archiv NASA

23 

5/2021  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

DRUHÝ LET KRTKA NA ISS
Krteček se do kosmu s  A. Feustelem ještě jednou 
vrátil v  březnu 2018. Byl to astronautův třetí let, 
tentokrát zamířil k ISS v raketoplánu Sojuz FG s lodí 
Sojuz MS-08 z  kazašského Bajkonuru. Na palubu 
raketoplánu směřující k Mezinárodní vesmírné sta-
nici ISS vzal  sebou znovu postavičku pohádkového 
Krtečka, tentokrát v menším provedení. Po náročné 
přípravě odstartoval 19. března 2018 na půlroční po-
byt na ISS. Oba astronauti – Feustel i Krteček, při-
stáli v pořádku 4. října 2018. Také po tomto druhém 
letu čekala Feustela i jeho pohádkového vesmírného 
kolegu řada přednášek – mimo jiné ve školách, škol-
kách, knihovnách, klubech hvězdárnách, domo-
vech důchodců atd. 
Program realizovali 
hlavní organizátoři – 
programu do Kosmu 
s  Krtkem – Astrono-
mický ústav Akade-
mie věd ČR a  Česká 
kosmická kancelář, ve 
spolupráci s  dalšími 
mediálními a  vzdě-
lávacími partnery 
a podporovateli.

www.mubrno.cz

Z HISTORIE…
12. dubna uplynulo 60 let 
od letu prvního člověka do 
vesmíru. Kosmonaut Jurij 
Gagarin po návratu na Zemi 
zamířil na svoji první za-
hraniční cestu do Českoslo-
venska. Při této příležitosti 
vyrobilo lidové družstvo umělecké výroby DUVA 
mechanickou figurku kosmonauta.
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