
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

ČASOPIS ČESKÝCH A MORAVSKÝCH 
VÝROBNÍCH DRUŽSTEV

ČTĚTE

1/2020 | MĚSÍČNÍK | ROČNÍK 66 | CENA 20 Kč

ROZHOVOR: JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

Českých  

100 nejlepších 2019

Místo efektivní evoluce

vzhůru k zelené revoluci

Aktualita

z Bruselu



ADRESA REDAKCE: 
Svaz českých a moravských výrobních družstev 
Redakce časopisu Výrobní družstevnictví 
Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1
Šéfredaktorka: Jana Henychová, henychova@scmvd.cz 
tel.: +420 224 109 352, tel/fax: +420 224 230 050 
Zasílání tiskových zpráv: redakce@scmvd.cz 
Objednávky předplatného: redakce@scmvd.cz 
Objednávky inzerce: inzerce@scmvd.cz 
Redakce neodpovídá za obsah inzerce a reklamních 
článků. 
Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem  
se řídí všeobecnými podmínkami pro předplatitele.

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. 
Grafika © Art D – Grafický atelier Černý, s.r.o.

Registrace MK ČRE – 4639.
ISSN 0322-7677

Titulní strana obálky
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., 
místopředsedkyně vlády ČR
ministryně financí ČR
foto: archiv MFČR
 
Foto na str. 2: 
Českých 100 nejlepších
foto: PhDr. Jaromír Kainc, MBA

Zadní strana obálky:
Templářské sklepy Čejkovice
foto: archiv družstva

obsah 1/2020slovo úvodem 

 JUDr. Rostislav Dvořák
předseda SČMVD

aktualita


ROZHOVOR: JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
místopředsedkyně vlády ČR
ministryně financí ČR

 Českých 100 nejlepších 2019

propagace, výstavy, veletrhy 
 Prodejní akce SČMVD

rubrika manažerů družstev 
 Setkání předsedů moravských výrobních družstev sdružených v SČMVD

 Spektra Praha: I-CARE-SMART

 Inspiromat VIII.

 Manažery a podnikatele stále více láká CIIRC a umělá inteligence

sociální odpovědnost
 Ergotep: ISP 21

právní okénko
 Zvyšování a snižování majetkové účasti člena v družstvu

z Bruselu 

 Místo efektivní evoluce vzhůru k zelené revoluci

 Evropská komise představila evropskou ekologickou dohodu, která do roku 2050 
prosazuje neutrální klimatickou situaci

 Pracovní metody Komise Ursuly von der Leyenové: Klást si větší cíle doma  
i ve světě

družstevní výrobky
 Dřevojas Svitavy: Bílá barva vládne nejen zimě, ale i koupelnám

 Dispo Praha: Renault ZOE

 Obzor Zlín: Retro hrátky s vypínači

 Severochema Liberec: PEPO

různé
 Podniková prodejna družstva Důbrava jako součást městské památkové zóny

 Předvánoční setkání bývalých pracovníků SČMVD

 Pracovníci SČMVD uspořádali sbírku dárků pro děti z Dětského domova Lety



sl
o

vo
 ú

vo
d

em

JUDr. Rostislav Dvořák 
předseda SČMVD

Vážení členové a  pracovníci výrobních družstev, 
dámy a pánové. 

Rád bych nejdříve ve zkratce zhodnotil uplynulý 
rok, ve kterém se přes zatím dobré výsledky pomalu 
začaly projevovat první známky zpomalení ekono-
mického rozvoje. Už v  prvním pololetí se objevily 
první signály spojené s poklesem výroby, objednávek, 
ale i rentability, posílené nedostatkem pracovních sil, 
který akceleroval růst mezd nekrytých produktivi-
tou práce, často financovaných z  investičních a  roz-
vojových prostředků.

Konkurenceschopnosti a  ekonomické stabilitě na-
šich firem neprospěla ani řada rozhodnutí koaliční 
vlády, která přes kvalifikované návrhy zaměstnava-
telů preferovala politické návrhy opírající se o neod-
borný ideologický přístup. Zástupci zaměstnavatelů 
většinu svých návrhů neprosadili a  po této stránce 
chci shrnout uplynulý rok metaforou. Radost odborá-
řů a některých koaličních politiků připomíná situaci 
rodiny, jejíž děti jásají nad tím, že se jim daří utrácet 
úspory rodičů, a nemyslí přitom na to, co přijde.

Přes oficiální optimismus je skutečností, že hos-
podářské výsledky České republiky jsou za rok 2019 
horší než v roce předchozím. 
Prostě nebyl to jednoduchý 
rok a  všichni pracovníci na-
šich výrobních družstev si 
zaslouží poděkování, že se 
přes řadu překážek a problé-
mů s úkoly uplynulého roku 
vypořádali dobře. Zvláštní 
poděkování si zaslouží zaměstnavatelé invalidů, kte-
ří liknavostí státu při schvalování příspěvku přišli 
o  desítky milionů a  za cenu přesunu prostředků na 
investice a rozvoj do mezd nemuseli přistoupit k hro-
madnému propouštění.

Je před námi rok 2020 a  jeden z  mých přátel z  Ně-
mecka mně do novoročního blahopřání napsal „Přeji 
Ti, aby rok 2020 byl lepší, než bude.“ Co bychom tedy 
od roku 2020 chtěli, co můžeme očekávat a  co jsme 
připraveni udělat, aby naše firmy a instituce zajistily 
rozvoj a prosperitu a tím jistotu pro všechny zaměst-
nance a občany naší země? Nedivím se, že naši občané 
za mnoho let života a  práce v  prostředí, kde politi-

kaření a tupá rivalita vítězí nad zdravým rozumem, 
často podléhají skepsi. Nepodléhejme tomu, vzdát se 
a ustoupit populistům a nechat ekonomiku řídit ide-
ologickými proudy by byl obrovský krok zpátky.

Proto potřebujeme silnou vládu, jednotnou vlá-
du, která bude schopna rozhodovat kvalifikovaně 
o hospodářských a finančních trendech zajišťujících 
posilování konkurenceschopnosti, vládu vytvářející 
stabilní prostředí, ve kterém se naše firmy nebudou 
bát investic do budoucnosti. Chceme podpořit naše 

firmy zejména v  rozvoji 
výroby vlastních pro-
duktů, zajištění nových 
moderních technologií 
výroby a robotizace. V ne-
poslední řadě zajistíme 
spojením společných 
zájmů našich členů jejich 

úspory ve firemních  nákladech a  zvýšení výnosů 
společnými finančními programy. Všechny naše 
členské firmy najdou zázemí nejen v profesionálním 
poradenstvím široké škály odborných pracovníků 
našeho svazu, ale také ve finanční podpoře dobrých 
investic, které jsme připraveni s vámi realizovat.

Vážení družstevníci, v  průmyslu nastupuje řada 
nových procesů, bez kterých se naše budoucnost 
neobejde. Vedoucí a odborní pracovníci našich firem 
musí reagovat na rychlou dynamiku, se kterou se 
nové trendy ve výrobě a na trhu v posledních letech 
rozvíjejí. Nejde čekat, vrhněme se společně do toho – 
křídla roztáhneme cestou!
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Jak budete reagovat na zpomalování ekonomiky, 
a tedy i daňových příjmů v roce 2020, když výsled-
ky budou horší než ty, ze kterých vychází rozpočet, 
optimističtější ve výhledu ekonomického růstu i da-
ňových příjmů? 
Návrh rozpočtu na příští rok umožní vládě pokra-
čovat ve splácení dluhů minulých vlád, a to zejména 
v  oblasti důchodů, platů i  v  sociální oblasti. Návrh 
přináší rekordní investice na nedostatečnou infra-
strukturu i  rekordní objem peněz do vzdělávání 
a vědy a výzkumu. Jsem ráda, že i přes mírné zpoma-
lení ekonomiky nepočítáme se zvýšením schodku. 
Co se týče výhledu ekonomického růstu a daňových 
příjmů, Národní rozpočtová rada považuje nasta-
vení fiskální politiky na rok 2020 za makroekono-
micky optimální. Naše rozpočtová politika nebude 

vytvářet nerovnováhy v  ekonomice a  nebude pro-
vádět ani fiskální restrikci, která by měla negativní 
ekonomické dopady. 

Vzhledem k  daňovému mixu českého státního 
rozpočtu, kdy 55 % daňových příjmů tvoří odvody 
ze zdanění práce a  34 % zdanění spotřeby, se v  této 
fázi hospodářského cyklu neobávám dramatických 
dopadů zpomalení na příjmy. Predikce Ministerstva 
financí opakovaně označil nezávislý Výbor pro roz-
počtové prognózy za realistické. Věřím naší práci. 
Pokud by i přesto došlo k výpadku příjmů či nárůstu 
výdajů z titulu silnějšího než očekávaného zpomalení 

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
místopředsedkyně vlády České republiky
ministryně financí České republiky

ROZHOVOR
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ekonomiky, nebudu ji dále škrtit, přidušovat. Myslím, 
že z krátké historie české fiskální politiky je zřejmé, 
že tato cesta je krokem vzad.

Předpokládáte, že se vám podaří udržet pozitivní 
trend investic i v následujícím roce?
V příštím roce počítáme s investicemi ve výši téměř 
147 miliard korun, tj. o 25 miliard více než v roce 2019. 
Výdaje z  národních zdrojů dosáhnou historicky re-
kordní úrovně 88 miliard. S růstem investic počítá-
me i v příštích letech. Investice, zejména do školství 
a vědy a výzkumu, považujeme za klíčové faktory ne-
jenom pro aktuální rok, ale zejména pro dlouhodobý 
růst.

Prioritami rozpočtu na rok 2020 jsou vzhledem 
k plánovanému navýšení výdajů jednoznačně sociál-
ní dávky, penze a mzdy ve státním sektoru. Nehrozí 
tak, že při zachování investičních záměrů se rozpo-
čet dostane v následujících letech do většího deficitu 
nebo už plánujete nějaké úspory? 
Nikdy nelze úplně nic vyloučit, ale jak je vidět ze sku-
tečných čísel, vláda své cíle plní. V  oblasti státního 
rozpočtu byly naše výsledky dokonce opakovaně lep-
ší než plány. Státní rozpočet v roce 2016 skončil v pře-
bytku 61,8 mld. Kč, v roce 2017 v mírném schodku 6,2 
mld. Kč, v loňském roce opět v přebytku 2,9 mld. Kč. 
Nelze však za každou cenu usilovat vždy o lepší výsle-
dek. Klíčové jsou priority vlády. Těmi jsou promyšle-
né investice, které se nám a našim dětem v budoucnu 
mnohonásobně vrátí.

Další vlny EET se mají týkat nejmenších podnikate-
lů. Stojí takový krok vůbec za to? Má Ministerstvo 
financí spočítaný efekt a dopad na drobné podnika-
tele?
Elektronická evidence tržeb rozhodně nesmí zůstat 
stát v půli cesty, jinak by nemohla plnit svůj stanove-
ný cíl. Tím je především narovnání podnikatelského 
prostředí. V sektorech, kde již EET platí, je rozdíl znát 
na první pohled. Standardem je účtenka s kódem FIK, 
která je zárukou toho, že tržby byly přiznány tak, jak 
mají. Nyní je důležité, aby se EET rozšířila i do dalších 
oblastí. To je legitimní požadavek, který jsem často 
slýchala od podnikatelů, kteří již tržby evidují v rám-
ci stávajících prvních dvou vln. 

Navíc budeme, stejně jako u prvních dvou vln, vý-
znamně snižovat DPH na celou řadu služeb. Stejně 
tak mají podnikatelé opět možnost uplatnit si jed-
norázovou slevu na dani až do výše 5 000 Kč na po-
řízení pokladního zařízení. Ti nejmenší podnikatelé 
pak mohou využít zvláštní papírový režim. V průbě-
hu prvních tří let provozu získaly veřejné rozpočty 
díky EET na daních a pojistných odvodech 33 mld. Kč 
navíc. Po náběhu zbývajících vln se fiskální přínos 
ještě zvýší. Očekáváme, že daňové inkaso v roce 2020 
bude přes 15 mld. Kč, v roce 2021 pak půjde o více než 
19 mld. Kč.

Každá vláda se v posledních dvou desetiletích zaklí-
nala vyšší efektivitou státní správy. Výsledkem je 
prozatím malý pokrok digitalizace a  vysoký počet 
státních úředníků. Jak postupuje v tomto směru Mi-
nisterstvo financí?
V  oblasti digitální ekonomiky a  digitalizace státní 
správy postupujeme mílovými kroky. V předchozích 
letech díky elektronické evidenci tržeb nebo kont-
rolnímu hlášení došlo k narovnání tržního prostředí. 
Jenom díky EET získaly veřejné rozpočty na daních 
a  pojistných odvodech 33 miliard navíc. V  současné 
době poslanci projednávají náš proklientský balíček 
MOJE Daně, který je důležitým krokem ke spuštění 
online finančního úřadu. Ten je mojí absolutní priori-
tou. Online finanční úřad bude něco jako internetové 
bankovnictví. Nabídne vám takové možnosti, jako je 
automatické vyplňování daňových formulářů, osob-
ní daňový kalendář na míru nebo jednoduchý pří-
stup bez zdlouhavých autorizací. Takové bude plnění 
daňových povinností díky portálu MOJE daně. Jeho 
start plánujeme v prosinci 2020.  

Počet úředníků ve veřejné správě objektivně klesá. 
Státní zaměstnanec nerovná se úředník. Ve skutečnos-
ti nedochází k nárůstu státních úředníků, ale počtu 
učitelů, vojáků a dalších příslušníků bezpečnostních 
složek. Přicházíme se systémovými změnami, které 
zastaví růst státního aparátu. Státní rozpočet na pří-
ští rok počítá s redukcí počtu míst o 2 970 míst. Kromě 
toho intenzivně řešíme i problém černých duší, tedy 
neobsazených míst. Peníze na ně jsou totiž rozpouště-
ny na odměnách pro ostatní úředníky. Už ve státním 
rozpočtu pro letošní rok jsem proto přišla s razantní 
redukcí počtu neobsazených míst o 1300, což přineslo 
úsporu 3,4 miliardy Kč. A budeme v tom pokračovat 
i  nadále. Díky novele zákona o  rozpočtových pravi-
dlech se problémů s mrtvými dušemi zbavíme jednou 
pro vždy. Změníme totiž současný systém, který na-
hrává jejich kumulaci. Významná část prostředků na 
plat související s příslušným místem bude po druhém 
měsíci jeho neobsazenosti zavázána, čímž odpadne 
motivace úřadů úmyslně udržovat určitou část míst 
neobsazených a  prostředky používat k  vylepšování 
platů jiných zaměstnanců. 

Náš státní rozpočet primárně spoléhá na růst spotře-
by (a s tím spojené daně) a zdanění práce (40 procent 
příjmů přestavuje daň z příjmu fyzických osob a tzv. 
sociální pojistné). Hodláte v tomto směru učinit ně-
jakou strukturální změnu?  Podle prognóz poroste 
ochlazení v průmyslu a tím nezaměstnanost. Čím to 
v rozpočtu vyrovnáte?
V předchozích letech jsme zažívali silný ekonomický 
růst a  přesně tomu odpovídalo i  hospodaření státu, 
které nejenže bylo vyrovnané, ale dostalo se i  do 
přebytku. Také celé veřejné finance už několik let 
hospodaří s přebytkem a navíc zadlužení je relativně 
nízké a klesá. Od roku 2016 je v přebytku strukturál-
ní saldo, které zachycuje naše skutečné hospodaření, 
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protože očišťuje hospodářské výsled-
ky o vlivy hospodářského cyklu. Loni 
bylo strukturální saldo v  přebytku 
0,6 % HDP, což nás v Evropě řadí opět 
na přední příčky. Znamená to, že se 
nespoléháme na ekonomický růst 
a že zdravá kondice veřejných financí 
je výsledkem odpovědné fiskální po-
litiky vlády. Pokud by tedy měly ně-
kdy přijít horší časy, my na to budeme 
připraveni.

Mohou se drobní střadatelé těšit 
na novou vlnu inflačních státních 
dluhopisů? Stát si od nich půjčuje za 
mnohem méně výhodných podmí-
nek než na trhu. Je to tak v pořádku?
Na aktuálně probíhající upisovací 
období, které skončí dne 20. prosince 
2019, bezprostředně naváže násle-
dující upisovací období. To začne 23. 
prosince 2019 a skončí 13. března 2020. 
Výnosy Dluhopisu Republiky jsou 
stanoveny na úrovni tržních podmí-
nek, což potvrdila ve svém vyjádření 
i  Česká národní banka, a  nezatěžují 
tak státní rozpočet více než případná 
emise státních dluhopisů pro insti-
tucionální investory. Cílem zařazení 
proti-inflačního dluhopisu do nabíd-
ky je především ochrana před inflací a je tedy logic-
ké, že výnos, respektive náklady spojené s vydáním 
tohoto typu dluhopisu nejsou dopředu známy, když 
není známa ani budoucí míra inflace. Naopak v pří-
padě proti-inflačního dluhopisu dochází k  úspoře 
nákladů za distribuci, když tento typ dluhopisu bylo 
možné upsat pouze přes elektronický přístup ke sprá-
vě majetkového účtu. Připomínám, že od 1. listopadu 
mohou občané tento typ upsat i na pobočkách České 
spořitelny

Přes 40 procent státních dluhopisů drží zahraniční 
investoři. Vnímáte rizika jejich možného odchodu 
a stažení peněz? 
Ministerstvo sleduje rizika spojená s  možným od-
chodem zahraničních investorů, nicméně v současné 
době patří Česká republika mezi mimořádně spoleh-
livé emitenty a těší se velkému zájmu domácích i za-
hraničních investorů. To ostatně potvrzují vysoká 
ratingová hodnocení se stabilním výhledem všech 
hlavních ratingových agentur s mezinárodní působ-
ností. Například agentura Moody‘s v roce 2019 zvýšila 
ratingové hodnocení dlouhodobých závazků z A1 na 
Aa3 při stabilním výhledu. 

Hodlá Ministerstvo financí začít zkoumat praxi 
transferových cen u nadnárodních společností nebo 
je považuje za fakt, s nímž se nedá nic dělat? 

Problematikou tzv. převodních cen se dlouhodobě za-
býváme. Již v roce 2014 jsme zavedli povinnou přílo-
hu daňového přiznání s rozpisem transakcí mezi tzv. 
spojenými osobami. Typicky se jedná o  mateřskou 
a  dceřinou společností. Také jsme přijali všechny 
směrnice o  administrativní spolupráci (tzv. DAC 2 
až DAC 6), které pomohou identifikovat a snížit pro-
blém převodních cen v EU. Současně jsme uzákonili 
novou informační povinnost pro korporace, které 
vyplácí do zahraničí větší podíly na zisku či další pří-
jmy, aby tuto výplatu oznámily správci daně. Cílem 
je získání a  následné využití dalších relevantních 
dat pro povinnou automatickou výměnu informací 
dle právních předpisů, kterými je ČR vázána. Tento 
komplex nástrojů nám významně pomáhá řešit zmí-
něný typ daňových úniků – jen za loňský rok jsme na 
základě kontrol prokázali nelegální vyvádění zisků 
za přibližně 18 mld. Kč. 

Jak se díváte na snahu ČNB zvyšovat úrokové sazby, 
které by mohlo vést ke zdražení financování státní-
ho dluhu? 
Měnové sazby ČNB ovlivňují především krátkodobé 
úrokové sazby, zatímco Ministerstvo financí i  díky 
příznivé situaci na finančních trzích vydává dluho-
pisy s  výrazně delší dobou do splatnosti. Průměrná 
doba do splatnosti nově vydaného dluhu v  domácí 
měně činí 11 let. Krátkodobé sazby naopak ovlivňují 
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www.mfcr.cz

výnosy, za které ministerstvo investuje volné peněž-
ní prostředky státu. Za prvních 11 měsíců letošního 
roku jsme z těchto operací získali příjmy do státního 
rozpočtu ve výši 3,5 mld. Kč. Celkem tak od srpna 2017, 
kdy ČNB začala postupně zvyšovat měnově-politické 
sazby, získalo Ministerstvo 5,8 mld. Kč.

Mezi našimi družstvy je část zaměstnavatelů OZP 
(celkem 43 firem na tzv. „chráněném“ trhu práce). 
V posledním roce jim růstem minimální mzdy chy-
běly zdroje ke krytí osobních nákladů zaměstnanců 
s velmi nízkým pracovním výkonem a nahrazovali to 
prostředky určenými na rozvoj a investice. Vaše mi-
nisterstvo údajně mluví o nepřijatelnosti opakované-
ho zvyšování příspěvku dle zákona o zaměstnanosti. 
Uvědomuje si Ministerstvo financí, že z  celkového 
objemu příspěvku pro zaměstnavatele OZP se 60 % 
prokazatelně vrací do veřejných financí formou od-
vodů pojistného a inkasa přímých a nepřímých daní 
a  úsporou sociálních výdajů? Proč operujete pouze 
s  výdajovou položkou Ministerstva práce a  sociál-
ních věcí? Máte pro zajištění pracovního zařazení 
invalidů nějaké jiné řešení než současný příspěvek 
pro zaměstnavatele? Bylo by pro vás přijatelné sys-
témové řešení zvyšování příspěvku koeficientem ve 
vazbě na průměrnou nebo minimální mzdu?
Výše vynaložené podpory pro zaměstnavatele na 
chráněném trhu práce zaměstnávající více než 50 % 
osob se zdravotním postižením neustále narůstá. 

V roce 2018 to bylo již téměř 6,8 mld. Kč. Od roku 2016 
činí vzestup téměř 2 mld. Kč. V roce 2019 se očekává 
výše podpory cca 7,5 mld. Kč. Počet podpořených osob 
se v jednotlivých letech pohybuje mezi 52 a 55 tisíci. 
Přímá souvislost mezi zvýšením minimální mzdy 
a zvýšením příspěvku pro zaměstnavatele zaměstná-
vající více než 50 % zdravotně postižených není nikde 
ukotvena. Jedná se nicméně o  dlouhodobou proble-
matiku a řešení je na straně Ministerstva práce a so-
ciálních věcí. Tento resort by měl připravit koncepčně 
nové řešení zaměstnávání zdravotně postižených. 

Vaše vláda podporuje pracovní integraci osob se 
zdravotním postižením, a  to i  podle vyjádření pre-
miéra. Co pro to konkrétně vláda v roce 2020 udělá, 
kdy dojde k dalšímu radikálnímu zvýšení minimální 
mzdy a tarifů?  Bude tentokrát vládou schválen pří-
spěvek pro zaměstnavatele včas?
Podporu státu nelze zúžit pouze na příspěvek zaměst-
navatelům. Je nutné si uvědomit, že výrazná podpora 
existuje v  daňovém systému, jak pro zaměstnance, 
tak pro zaměstnavatele. V  dávkovém systému jsou 
pak dávky pro zdravotně postižené – příspěvek na 
mobilitu i  dávky na pomůcky, popřípadě příspěvek 
na péči.

Rozhovor připravil Ing. Petr Dufek (ředitel makroeko-
nomických analýz ČSOB) a kolektiv pracovníků SČMVD.

Foto: archiv MFČR
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Výrobní družstva byla oceněna v soutěži 
Českých 100 nejlepších 2019

V  pátek 29. listopadu se ve Španělském sále Pražského hradu za účasti politické reprezentace 
a významných hostů uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků prestižní podnikatelské soutěže 
Českých 100 nejlepších 2019. V letošním roce se mezi nejúspěšnějšími firmami České republiky 
umístilo šest výrobních družstev.

Soutěž Českých 100 nejlepších 
každoročně vyhledává a  oceňuje 
nejlepší české firmy, které v  ce-
lonárodním měřítku dosahují 
mimořádných či pozoruhodných 
výsledků. Výrobní družstva jsou 
v  silné konkurenci nejlepších fi-
rem dlouhodobě úspěšná a potvr-
zují, že jsou moderními podniky 
a  významnou součástí českého 
hospodářství. Pan-evropská spo-
lečnost pro kulturu, vzdělávání 
a  vědecko-technickou spolupráci 
Comenius, která je vyhlašovate-

lem soutěže, i  široký okruh vy-
braných odborníků na výrobních 
družstvech vyzdvihují a  oceňují 
dynamiku, progresivitu a  výbor-
né ekonomické výsledky, s  nimiž 
jsou schopna konkurovat a  uspět 
v  České republice i  na náročných 
zahraničních trzích.

V  oborové kategorii ZAMĚST-
NANOST & VÝROBNÍ DRUŽSTEV-
NICTVÍ získala v  letošním roce 
ocenění družstva Granát Turnov, 
KOVOBEL Domažlice, Plzeňské 

dílo, SOLEA CZ, TVAR Pardubice 
a TVAR Klatovy. Ocenění převzali 
zástupci družstev z  rukou před-
sedy Poslanecké sněmovny PČR 
Mgr. Radka Vondráčka a předsedy 
SČMVD JUDr. Rostislava Dvořá-
ka. Oceněná družstva představují 
přední české firmy ve svých obo-
rech, prosperující podniky, které 
využívají nejmodernějších výrob-
ních technologií a jejichž výrobky 
mají odbyt na českém trhu i v za-
hraničí.
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 Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov
předseda družstva: Ing. Pavel Tvrzník

Granát Turnov má více než šedesátiletou tradici 
a  v  současnosti je největším výrobcem originálních 
zlatých i  stříbrných šperků s  českými granáty a  nej-
větším zpracovatelem českých granátů. Kolekci výrob-
ků tvoří modely, které navazují na historickou tradici 
a oblíbenost těchto šperků ve světě, i modely v novém 
módním designu, jenž přibližuje tradiční klasické gra-
nátové šperky mladší generaci zákazníků. Družstvo 
je také vlastníkem jediných dolů pro těžbu granátové 
suroviny v České republice a jediným majitelem povo-
lení k těžbě. Výrobky Granátu Turnov se velmi dobře 
uplatňují na domácím i zahraničním trhu.

 KOVOBEL, výrobní družstvo
předseda družstva: Ing. Emil Beber

KOVOBEL Domažlice má stabilizovaný výrobní pro-
gram založený na diverzifikované výrobě technologií 
pro chov drůbeže a skládacích skladovacích kontejne-
rů. Významným stabilizujícím prvkem jsou nejen dva 
rozdílné produkty, ale i  velmi široký teritoriální zá-
běr. Dvě třetiny produkce družstva směřují na export, 
průběžně se zvyšuje vývoz do třetích zemí. KOVOBEL 
se stále rozvíjí, využívá nejmodernějších výrobních 
technologií a  neustále inovuje základní řadu svých 
výrobků.  

 Plzeňské dílo, výrobní družstvo
předseda družstva: Ing.  Ladislav Folk

Plzeňské dílo má v oboru zpracování plastů dlouhole-
tou tradici, a proto může svým zákazníkům nabídnout 
bohaté zkušenosti nejen při výrobě, ale i  při výběru 
vhodného materiálu na realizaci zakázek. Využívá 
moderních technologií a jeho výrobní program zahr-
nuje jak technické díly pro různé průmyslové obory, 
tak výrobky určené pro spotřebitelský trh. Družstvo je 
významným exportérem, značná část produkce smě-
řuje na export do zemí EU.

Kategorie: ZAMĚSTNANOST & VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ
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 SOLEA CZ výrobní družstvo
předseda družstva: Leoš Jiřele

SOLEA CZ vyrábí 90 procent své produkce pro zákaz-
níky v automobilovém průmyslu. Posláním družstva, 
které zaměstnává přes 70 procent osob se zdravotním 
postižením, je dát vyniknout jejich potenciálu a  vý-
znamně přispět k  integraci do pracovního života. 
Družstvu se daří vytvářet prostředí, v němž hendike-
povaní nacházejí nový smysl života, a  proto zvládají 
odborné práce ve vysoké kvalitě. Do budoucna má 
SOLEA CZ záměr orientovat se i na výrobu produktů, 
které jsou ohleduplné vůči životnímu prostředí.

 TVAR výrobní družstvo Pardubice
předsedkyně kontrolní komise družstva: Markéta Koubová

TVAR Pardubice patří mezi významné zpracovatele 
plastů v  České republice a  na českém a  zahraničním 
trhu úspěšně působí již 74 let. Družstvo se zaměřuje na 
výrobu obalů, spotřebního zboží, technických výlisků, 
laminaci, vakuové tvarování, konstrukci a  výrobu 
nástrojů a  forem. Výrobní sortiment obsahuje přes 
300 druhů výrobků, které mimo dodávek pro Českou 
republiku a Slovenskou republiku distribuuje také 
do Německa, Švýcarska a  dalších zemí. Roční export 
v současné době tvoří cca 65 procent produkce druž-
stva.

 TVAR, výrobní družstvo Klatovy
předseda družstva: František Baštář

TVAR Klatovy je tradičním českým výrobcem nábytku 
již od roku 1951. Hlavní výrobní program družstva je 
od roku 1990 zaměřen na výrobu certifikovaného ná-
bytku pro mateřské školy, který je užíván dětmi nejen 
v České republice, ale především v řadě zemí EU. TVAR 
Klatovy disponuje dvěma výrobními závody vybave-
nými moderními CNC stroji a  patří ke stabilním za-
městnavatelům v regionu.

10  
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Foto: Ivan Malý, copyright Comenius
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Soutěž Českých 100 nejlepších si klade za cíl je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně 
a slavnostním způsobem ocenit české, v České republice zaregistrované, firmy, podniky, či společnosti z co 
nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozo-
ruhodných výsledků.

Systém vyhodnocení a stanovení pořadí soutěže v maximální míře využívá konkrétní znalosti širokého 
okruhu vybraných odborníků. Nominace by proto měly vycházet z osobních znalostí, zážitků, či zkušeností 
z období posledních dvanácti měsíců, získaných jak především při profesionální činnosti, tak i ze soukro-
mých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty.

Výběr (nominace) firem pro zařazení mezi Českých 100 nejlepších má pouze tři omezení: subjekt navrhovaný 
musí být registrován v ČR a být zde plátcem daní, měl k datu 30. září daného roku nejméně 20 zaměstnanců, 
jeho obrat za posledních 12 měsíců byl nejméně 30 milionů Kč. Základním a jediným měřítkem konečného 
umístění je četnost nominací jednotlivými respondenty.

Text: Mgr. Rodan Svoboda, Ing. Věra Řeháčková
Foto: PhDr. Jaromír Kainc, MBA (Všudybyl), Ivan Malý (autor označen u fotografie)
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Nabídka 17 výrobních družstev byla velmi boha-
tá. Modela Pardubice přivezla dámské šaty, sukně, 
halenky a kabátky určené pro zimní sezónu. Modě-

va Konice tuto nabídku dámských oděvů doplnila 
o zimní pláště, paleta a bundy. Styl Plzeň k tomu při-
dal volnočasové oděvy, Vkus Klatovy halenky, py-

žama, noční košile a zástěry.  Další 
skupinou výrobků se staly pokrýv-
ky, polštáře a povlečení od družstva 
TEXman Liberec. Produkty typické 
pro zimní období nabízelo kožeděl-
né družstvo Snaha Brtnice. Jednalo 
se o  čepice, límce, šály, pantofle, 
rukavice a celou řadu dalších kože-
šinových výrobků, zastoupeny byly 
i kožené tašky a kožené pásky.

12  
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Prodejní akce SČMVD
Ani letos jsme neporušili tradici a  13. listopadu se v budově SČMVD na Václavském náměstí v Praze 
uskutečnila prodejní akce produktů výrobních družstev. Účast prodávajících byla opět vyšší než loni, 
kupující přišlo hodně a měli z čeho vybírat. 
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bor s  sebou přivezla kolekci podzimního a  zimního 
dětského oblečení a kolekci kojeneckého a bytového 
textilu. Moravská ústředna Brno prezentovala širo-

ký sortiment textilních a plyšových hraček, dále též 
polštářky, dětské nádobí či trička s motivy známými 
z televizních pohádek. Výrobky pro děti doplnila pro-
dukce družstva Směr Praha – plastové hračky a mo-
dely a stavebnice z cihliček z dovozu.

14  
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družstva Detecha Nové Město nad Metují a výrobky 
zn. Karlovarská kosmetika od Vřídla Karlovy Vary. 

Manikúry, manikúrní nástroje, etue a  kufry ob-
sahovala nabídka družstva DUP Pelhřimov. Potřeby 
pro domácnost vyrobené z  plastu přivezli zástupci 
Tvaru Pardubice. Vánoční atmosféru navodily skle-
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něné vánoční ozdoby ručně foukané a  malované ve 
Slezské tvorbě Opava. Tradičně byly na akci prodává-
ny i šperky z družstva Granát Turnov.

Na prodejní akci byly zastoupeny i potraviny. Vstup-
ní část příjemně provoněla čerstvě pražená káva 
z Fair & Bio pražírny a velký zájem byl i o těstoviny 
z Horizontu Jihlava.

V tradici pořádání prodejních akcí chceme pokračo-
vat i v roce 2020 – opět v dubnu a v listopadu. Všichni 
jste zváni.

Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová, Jana Petrovová

www.scmvd.cz
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výrobních družstev sdružených 
v SČMVD

Dne 4. prosince se v předvánočním období setkali 
v prostorách Moravské Ústředny Brno předsedové 
družstev z celé Moravy. Setkání se konalo jako kaž- 
doročně v tomto období. Poprvé se sraz pěti před-
sedů uskutečnil v  roce 2009 v  družstvu Kamena, 
tehdy také za účasti nynějších uživatelů důchodu 
- předsedy družstva Kamena Ing. Karla Vymazala 
a  předsedy družstva KOVO Brno Emana Soviče.  
Tito pánové opět pozvání na setkání přijali a svojí 
přítomností průběh odpoledne oživili. 
 

Přivítání a úvodního slova se ujala hostitelka mís-
topředsedkyně pro řešení problematiky družstev 
sídlících na území Moravy a předsedkyně družstva 
Moravská ústředna Brno Jana Malá. V  zastoupení 
pana předsedy SČMVD JUDr. Rostislava Dvořáka se 
poté ujal slova 1. místopředseda SČMVD a předseda 

družstva Moděva Konice Ing. Leo Doseděl. Ačkoliv se 
projevy i následné debaty nesly v předvánoční atmo-
sféře, pracovní problematika nezůstala opomenuta. 

Rekordní účast třiceti lidí nepovinného předvá-
nočního setkání potvrdila zájem předsedů o výměnu 
názorů a vzájemnou osobní komunikaci. 

Text a foto: Ing. Miloslav Janíček
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Není náhodou, že se v poslední době často hovoří 
o  seniorském věku, aktivním stárnutí a  nutných 
změnách v socioekonomické oblasti. Stárnutí po-
pulace v EU je a bude klíčovou výzvou při rozvoji 
členských států. Mezinárodní projekt "Innovative 
ecosystem for smart care for the elderly" (I-CA-
RE SMART) je součástí tohoto nového trendu pro 
podporu seniorů. Cílem projektu I-CARE-SMART 
je upevnit a posílit spolupráci mezi organizacemi, 
které poskytují nejmodernější zdravotní a sociál-
ní péči pro seniory. 
 
I-CARE SMART je spolufinancován programem In-

terreg Central Europe a je realizován od května 2019 
do dubna 2022. Projekt byl připraven ve spolupráci 
s regionálními organizacemi, které jsou zodpovědné 
za zavádění opatření pro aktivní sociální politiku 
a  podporu seniorů. Projekt vznikl jako odpověď na 
regionální potíže, které přináší stárnutí populace 
a nedostatečná nabídka služeb pro seniory. 

Úvodní setkání partnerů projektu proběhlo 27.-28. 
června 2019 v maďarské Budapešti a nedlouho po něm 
následovalo setkání pracovní skupiny v  rakouském 
Grazu ve dnech 18.-19. září. Obou těchto setkání se 
zúčastnili zástupci partnerských organizací ze sedmi 
evropských zemí (Maďarsko, Polsko, Slovensko, Itá-
lie, Česká republika, Německo, Rakousko).

Projekt I-CARE-SMART buduje kontakty a  podpo-
ruje spolupráci mezi státními institucemi, univer-
zitami, soukromými podniky a  pečovateli. Projekt 
přispívá k  nalezení efektivních řešení problémů 
seniorů, kterým se dosud nevěnovala pozornost, a to 
v oblasti zdravotní a sociální péče. Starší osoby, které 
jsou často navíc osamělé a  trpí různými onemocně-

ními, potřebují péči odborníků. Stávající řešení jako 
např. elektronické sdílení dat o pacientech, detektory 
pádu či nejrůznější zdravotnické vybavení dostateč-
ně nezvyšují kvalitu života seniorů ani dostatečně 
nenaplňují všechny jejich zdravotní potřeby. Z  toho 
důvodu je velmi důležité rozšiřovat nabídku služeb 
pro seniory. Partneři a přidružení partneři projektu 
zhodnotí možnosti nových řešení a navrhnou opatře-
ní pro jejich realizaci systémem sociální a zdravotní 
péče. Partneři projektu spolu budou spolupracovat 
na regionální úrovni a budou se účastnit studijních 
cest, během kterých si vymění zkušenosti a poučí se 
o nových trendech v péči o seniory. 

Partneři projektu zvou zástupce institucí zabývají-
cích se oblastí tzv. stříbrné ekonomiky, podnikatele 
a  soukromé neziskové organizace působící v  oblasti 
sociálních služeb, aby se připojili ke spolupráci na 
projektu. 

Další informace naleznete zde:  
www.interreg-central.eu/I-CARE-SMART

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Vedení projektu: Městský obvod Újbuda (Budapešť, 11. 
obvod)

Facebook: https://www.facebook.com/icare.smart.ue/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/i-care-smart/
Twitter: https://twitter.com/ICARE_SMART

Zdroj: Spektra Praha
(-j-h)
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Inspirace tandemem – v byznysu i životě

V pořadí již osmé setkání v rámci akce Inspiromat 
VIII. se uskutečnilo 21. října 2019 v Praze, v Kongre-
sovém sále Kooperativa pojišťovny. Toto setkání 
se silnými a inspirativními příběhy bylo unikátní 
hned natřikrát. Tentokrát se představily čtyři pod-
nikatelské páry, které jsou spolu úspěšné v byznysu 
i v manželství, a zavítali jsme tak do čtyř velmi od-
lišných a přece stejných světů… 
 
Hosty konference byli Dagmar a  Milan Hančovi, 

spolumajitelé rodinné farmy Jahodárna ve Vraňa-
nech, Hana a Karel Heřmánkovi, majitelé Divadla Bez 
zábradlí, Pavla a  Miloš Holasovi, spoluzakladatelé 
Gymnázia Jaroslava Seiferta v Praze a Marcela a Vla-
dimír Lažanští, majitelé zámku a pivovaru v Chyších. 

Osobně jsem nemohl dospat nedočkavostí odpovědi 
na otázku, kde berou životní partneři kuráž k tomu, 
že vsadí osobní i profesní štěstí a zdar na jednu kartu 
– na kartu toho druhého. Co je vede k tomu, že riziko 
spíše kumulují, než aby jej diverzifikovali.

Spolu s  nabitým Kongresovým sálem pojišťovny 
Kooperativa jsem vyslechl čtyři fascinující příběhy. 
Příběhy dlouhé desítky let, příběhy plné turbulencí, 
neznáma, odvahy a  nezlomnosti. Příběhy, které byť 
se odehrávaly v různých prostředích, měly společný 
základ úspěchu – schopnost učit se za pochodu nové 
a  nové věci, schopnost rozdělit si velmi přirozeným 
způsobem role, schopnost sdílet.

Právě ve schopnosti sdílet jsem nalezl odpověď na 
svou otázku. Vtip není v diverzifikaci rizika. Vtip je 
v odvaze sdílet s tím druhým život se vším všudy. Vtip 
je v chuti a síle – jak pravil Karel Heřmánek – „prožít 

to spolu…“.  Vtip je v důvěře – v sílu společného byz-
nysového konceptu, v síly vlastní, v síly partnerovy, 
v sílu spojenectví.

Myslím, že všichni, kdož jsme měli to štěstí užít si 
osmý Inspiromat, jsme byli osloveni poznáním o  co 
prostší, o to větší síly tuplované partnerské vzájem-
nosti. A  přáli jsme hostům hodně úspěchu i  hodně 
následovníků na obdivuhodné cestě profesní i man-
želské odvahy prožít to spolu.

Text: Luděk Pfeifer
Foto: Klub manažerek ČMA

Zdroj: ČMA

19 

1/2020  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

www.mujinspiromat.cz



ru
b

ri
ka

 m
an

až
er

ů
 d

ru
žs

te
v Manažery a podnikatele stále více 

láká CIIRC a umělá inteligence
Česká manažerská asociace připravila diskusní 
setkání s prof. Vladimírem Maříkem v Českém in-
stitutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT 
(CIIRC), měnící se v  evropské centrum excelence. 
Zájem o umělou inteligenci mezi manažery a pod-
nikateli strmě roste.… 
 
Ve fázi přípravy a experimentování s umělou inteli-

gencí AI je v České republice celkem 70 procent firem, 
necelá pětina ji implementuje. AI začíná ovlivňovat 
firemní procesy, do tří let takřka 90 procent tuzem-
ských firem plánuje jejich zefektivnění (zdroj: Prů-
zkum Microsoftu, 2019)

To je také důvod vysokého zájmu podnikatelů 
a manažerů o informace z oboru. Česká manažerská 
asociace (ČMA) ve spolupráci s Českým institutem in-
formatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) při-
pravila proto na 3. prosince diskusní setkání s prof. 
Vladimírem Maříkem, vědeckým ředitelem CIIRC, 
vítězem soutěže MANAŽER ROKU 2018, vyhlašované 
právě ČMA. Debatu a  exkluzivní prohlídku labora-
toří využily desítky manažerů a podnikatelů, včetně 
zástupců velkých firem. 

„Naše spolupráce s  CIIRC a  profesorem Maříkem, 
Manažerem roku 2018 má mezi členy asociace znač-
nou podporu, sílí mezi nimi zájem o  umělou inteli-
genci a  moderní management. Setkání navazuje na 
naše aktivity, zaměřené na přínosy umělé inteligen-
ce, na letošním MSV Brno i na významnou konferenci 
Kam kráčí management, kde byl profesor Mařík jed-
ním z ceněných řečníků,“ uvedl výkonný ředitel ČMA 
Ivo Gajdoš.

„Digitalizace výroby je teprve nultou fází Průmyslu 
4.0. Až umělá inteligence přináší autonomii, optima-
lizaci a samoučení do výrobních systémů,“ říká o roli 
AI v průmyslu prof. Mařík. „Budoucností průmyslové 
výroby je virtuální zapůjčování či dokonce sdílení 
výrobních prostředků a  nabízení výroby jako služ-
by,“ dodává.

CIIRC se proměňuje v evropské centrum excelence, 
již nyní zde působí odborníci evropského a světového 
formátu. Patří k nim prof. Vladimír Kučera zaměřený 
na systémy automatického řízení, jeden z průkopní-
ků využití polynomiálních rovnic při návrhu regu-
lačních obvodů, nebo Jan Šedivý, který se podílel na 

prvních zařízeních rozpoznávajících řeč. Na CIIRC 
vede úspěšný tým ALQUIST AI.

Působí zde i tři excelentní týmy držitelů ERC gran-
tů Josef Urban, Josef Šivic a Robert Babuška. Nově je 
zde i Tomáš Mikolov, přední český vědec, vítěz kate-
gorie Vizionář v soutěži MANAŽER ROKU 2018, dříve 
působící v  Microsoftu, Googlu a  Facebooku, který 
stojí za projekty jako je word2vec či FastText. Od led-
na zde bude řešit svůj výzkumný projekt – tzv. český 
ERC grant, například Mikoláš Janota z University of 
Lisbon. 

O ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACI
Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovní-

ků – manažerů. Asociace vznikla v roce 1990 a jejím 
posláním je působit na rozvíjení odborných schop-
ností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatel-
ské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení 
a  odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům 
i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 80 akcí, většinou 
v 15 regionálních a odborných klubech. Je spoluzakla-
datel České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj 
(CBCSD). Je členem asociace CEC European Managers, 
která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě. 
ČMA je vyhlašovatelem a  organizátorem soutěže 
MANAŽER ROKU, informace o 27. ročníku najdete na 
www.manazerroku.cz.

Text: PhDr. Milan Mostýn

20  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  1/2020

www.cma.cz 



so
ci

ál
n

í o
d

p
o

vě
d

n
o

st

21 

1/2020  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ



p
rá

vn
í o

ké
n

ko Zvyšování a snižování  
majetkové účasti člena  
v družstvu

Majetková účast v  družstvu se nabývá při vzniku 
členství v  družstvu. Odpovídá vždy alespoň zá-
kladnímu členskému vkladu, jehož výše musí být 
v  družstvu určena stanovami pro každého člena 
stejně. Majetková účast ve výši základního členského 
vkladu vytváří předpoklad pro rovnost členů, pokud 
jde o práva a povinnosti plynoucí jim z jejich členství 
i pro shodný rozsah těchto práv a povinností, před-
stavujících ve svém souhrnu družstevní podíl člena 
v družstvu. 

Pojetí družstva v  zákoně o  obchodních korpora-
cích umožňuje tuto rovnost prostřednictvím úpravy 
provedené ve stanovách zachovávat, anebo určit, že 
za podmínek podle stanov je rozsah některých práv 
členů rozdílný, popřípadě také to, že vznik některých 
z těchto práv z členství v družstvu je závislý na spl-
nění stanovami určených podmínek. Vymezení práv 
a  povinností člena k  družstva je podle uvedeného 
zákona nezbytnou obsahovou náležitostí stanov kaž-
dého družstva. Obsah těchto práv a povinností lze ve 
stanovách v mezích ustanovení zákona podřídit úče-
lu, k němuž bylo družstvo založeno, i potřebám, které 
vyplývají z  jeho činnosti. Z  hlediska této zákonné 
úpravy se ve stanovách jedná především o vymezení 
hledisek pro určení výše nároků členů z jejich člen-
ství v družstvu, stejně jako i o možnost přiznat členu 
při rozhodování členské schůze více než jeden hlas, 
nejde-li o hlasování, u kterého to není zákonem do-
voleno, a také o možnost stanovit podmínky, za kte-
rých členům, anebo některým z  nich, vzniká právo 
na podíl na zisku družstva, popřípadě právo na jiné 
výhody poskytované družstvem. Určení práv člena 
i jejich rozsahu může být podle stanov závislé na výši 
majetkové účasti člena v družstvu.

Majetkovou účast člena v  družstvu založenou zá-
kladním členským vkladem lze měnit při zvyšování 
i při snižování základního členského vkladu. Výše zá-
kladního členského vkladu musí být podle požadav-
ku zákona určena stanovami družstva. Rozhodnutí 
o  změně výše základního členského vkladu je tedy 
rozhodnutím, jehož důsledkem je vždy změna stanov. 
Proto může být přijato jen členskou schůzí a usnesení 
o něm musí být osvědčeno notářským zápisem. No-
vou výši základního členského vkladu musí družstvo 
nechat zapsat do obchodního rejstříku.

Základní členský vklad lze zvýšit především z vlast-
ních zdrojů družstva. Zákon o obchodních korpora-
cích k tomu umožňuje použít vlastní zdroje družstva 
ve výši rozdílu mezi jeho vlastním kapitálem a souč-
tem dosavadního základního kapitálu a jiných vlast-
ních zdrojů, k  jakým patří například rezervní fond, 
které jsou podle zákona nebo stanov určeny k jiným 
účelům. Jedná se tedy o jeden ze způsobů použití zisku 
v družstvu, a to v rozsahu, v němž není podle stanov 
určen k přídělu do některého z jeho fondů, popřípa-
dě k  jinému užití. Rozhodnutí o zvýšení základního 
členského vkladu tímto způsobem je možné na člen-
ské schůzi přijmout jen na základě účetní závěrky 
ověřené auditorem s výrokem bez výhrad. 

Umožňují-li to stanovy družstva, může být základní 
členský vklad zvýšen také doplatkem člena. Jestliže 
tomu tak není, lze rozhodnutí o zvýšení základního 
členského vkladu doplatkem člena na členské schůzi 
přijmout nejdříve po uplynutí 90 dnů od přijetí je-
jího rozhodnutí o  změně stanov, která tento způsob 
zvýšení základního členského vkladu umožní. Zá-
kladní členské vklady lze podle zákona o obchodních 
korporacích zvýšit doplatky členů jednou za tři roky 
a  nejvýše na trojnásobek stávající výše. Povinnost 
k doplatku, jehož výši určí členská schůze, musí ka-
ždý člen splnit způsobem a  ve lhůtě podle stanov. 
Neobsahují-li stanovy tyto údaje, musí způsob a lhů-
tu pro splnění povinnosti člena k doplatku stanovit 
svým usnesením členská schůze. 

Základní členský vklad je možné snížit za účelem 
úhrady ztráty družstva, anebo vrácení části základ-
ního členského vkladu každému z  členů družstva. 
Postup družstva v  tomto směru upravuje zákon 
o obchodních korporacích. Vyžaduje, aby rozhodnutí 
o snížení základního členského vkladu bylo v jím sta-
novených lhůtách opakovaně zveřejněno v  Obchod-
ním věstníku. Není-li účelem tohoto snížení úhrada 
ztráty, musí být všichni známí věřitelé družstva sou-
časně vyzváni, aby přihlásili své pohledávky vznik-
lé před přijetím usnesení členské schůze o  snížení 
základního členského vkladu a  družstvo musí tyto 
pohledávky před provedením snížení základního 
členského vkladu buď uspokojit, anebo poskytnout 
věřiteli každé přihlášené pohledávky přiměřené za-
jištění. 
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vkladu musí být v družstvu pro všechny členy stejná, 
nemohou ani při zvyšování či snižování tohoto vkla-
du vznikat mezi členy žádné rozdíly. Rozdílná výše 
majetkové účasti členů v družstvu může být dána jen 
dalším členským vkladem. Zda se člen může účastnit 
v družstvu jedním nebo více dalšími členskými vkla-
dy a jaká může být jejich výše, lze určit jen ve stano-
vách družstva. 

Umožňují-li to stanovy, záleží pak především na 
každém jednotlivém členovi, zda se rozhodne vklado-
vou povinnost k dalšímu členskému vkladu smlouvou 
s družstvem převzít. Současně je však třeba zdůraz-
nit, že členství v  družstvu nárok na uzavření této 
smlouvy o dalším členském vkladu členu nezakládá. 
Je tedy výhradně věcí orgánu družstva, do jehož pů-
sobnosti podle stanov schválení této smlouvy patří, 
posoudit potřebnost členem uvažovaného dalšího 
členského vkladu i  další okolnosti týkající se zájmů 
družstva, a  podle výsledku tuto smlouvu schválit, 
anebo její uzavření v  daném případě odmítnout. 
Smlouvu o  dalším členském vkladu lze i  za trvání 
členství na základě dohody člena s družstvem měnit 
nebo zrušit, a tím majetkovou účast člena v družstvu 
zvýšit či snížit. Cestou ke snížení majetkové účasti 
v  družstvu v  rozsahu, v  jakém byla nabyta dalším 
členským vkladem, je také možnost ve smlouvě o dal-
ším členském vkladu ujednat, že tento vklad lze i za 
trvání členství člena v družstvu vypořádat, a to včet-
ně možnosti sjednat podmínky, za nichž k  tomuto 
vypořádání může dojít. Připouští-li to stanovy, může 
mít člen s družstvem uzavřeno více smluv o dalším 
členském vkladu současně.

Z  hlediska možnosti zvyšovat majetkovou účast 
v  družstvu je významné také to, zda stanovy členu 
nezakazují převést jeho družstevní podíl na jiného 
člena. Sama skutečnost, že stanovy tento zákaz neob-
sahují, však převody družstevního podílu mezi členy 
neumožňuje. Družstevní podíl představující práva 
a povinnosti člena z jeho členství v družstvu je vždy 
spojen s majetkovou účastí nejméně ve výši základ-
ního členského vkladu. Práva a  povinnosti spojené 
s tímto vkladem jsou proto vždy součástí tohoto podí-
lu. Zákon o obchodních korporacích stanoví, že každý 
člen může mít v družstvu jen jeden družstevní podíl, 
a určuje pro případ, že člen za trvání svého členství 
v družstvu nabude převodem další družstevní podíl, 
že takto nabytý podíl splyne s dosavadním družstev-
ním podílem člena v jediný družstevní podíl. Člen se 
podle zákona o obchodních korporacích může účast-
nit v družstvu členským vkladem nad výši základní-
ho členského vkladu jen tehdy, připouští-li stanovy 
družstva další členský vklad, neboť členským vkla-
dem rozumí tento zákon součet základního členské-
ho vkladu a  všech dalších členských vkladů člena. 
Nabytím dalšího družstevního podílu dosavadním 

členem za trvání jeho členství se majetková účast to-
hoto člena v družstvu vždy zvyšuje. Má-li takový dů-
sledek převodu družstevního podílu na jiného člena 
družstva nastat, musí stanovy účast člena spočívající 
v dalším členském vkladu umožňovat. Součástí obsa-
hu družstevního podílu vzniklého tímto splynutím 
jsou pak také práva a povinnosti odpovídající hodno-
tě základního členského vkladu, popřípadě též další-
ho členského vkladu, se kterým byl do svého převodu 
převedený družstevní podíl spojen.

Pokud stanovy připouští přechod družstevního po-
dílu člena na jeho dědice či jiného právního nástupce, 
a má-li se jednat také o možnost přechodu družstev-
ního podílu na osobu, která již členem družstva je, 
platí obdobně, že je třeba, aby stanovy umožnily 
členu účastnit se v družstvu rovněž dalším členským 
vkladem a  při nabytí družstevního podílu přecho-
dem dosavadní majetkovou účast člena nad základní 
členský vklad takto zvýšit.

Více možností nakládat s  družstevním podílem 
a  měnit přitom výši majetkové účasti člena v  druž-
stvu se nabízí, pokud stanovy dovolují družstevní 
podíl také rozdělit. Družstevní podíl lze rozdělit jen 
při současném převodu jednoho či více družstevních 
podílů vzniklých jeho rozdělením, a  to tak, že člen 
převede na nabyvatele buď všechny z těchto podílů, 
anebo si jeden z nich ponechá. Důsledkem rozdělení 
družstevního podílu při jeho převodu je zánik, anebo 
snížení majetkové účasti člena v družstvu, který ten-
to podíl převedl. Majetková účast v družstvu, kterou 
mají členové, jimž po tomto převodu družstevní po-
díly vzniklé rozdělením náleží, však musí vzhledem 
k právní úpravě v zákoně o obchodních korporacích 
dosahovat alespoň výše základního členského vkla-
du.

Převod družstevního podílu i jeho přechod mohou 
stanovy podmínit souhlasem představenstva anebo 
předsedy družstva, pokud se představenstvo v druž-
stvu nezřizuje. Prostřednictvím rozhodování o tom-
to souhlasu může družstvo uplatňovat svůj vliv na 
změny ve výši majetkové účasti, kterou v  něm mají 
jednotliví členové, a dochází-li k převodům či k pře-
chodům družstevního podílu taktéž na osoby, které 
dosud členy družstva nejsou, uplatňovat touto cestou 
rovněž rozhodující vliv na vý-
běr těch, kteří se členy družstva 
stanou.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Místo efektivní evoluce  
vzhůru k zelené revoluci
Nová Evropská komise nastoupila do úřadu a během 

krátké doby přišla se strategií zásadní přeměny EU. 
Tato nová strategie je zcela – tedy nejenom primárně 
– zaměřena na klimatické cíle, kterých chce EU pod 
současným vedením dosáhnout během jedné gene-
race. Vše je už bez jakékoliv další diskuse podřízeno 
právě zelené politice, bez ohledu na základní problém 

evropského hospodářství, kterým je ohrožená kon-
kurenceschopnost EU v mezinárodním obchodě a s ní 
spojené důsledky pro životní úroveň obyvatel Unie. 
Bez ohledu na fakt, že už nyní je evropský průmysl 
jedním z energeticky nejefektivnějších na světě. 

Zcela evidentní je, že EU počítá s  přesměrováním 
fondů EU na investice, které mají uvedený „Green 
Deal“ naplnit, včetně masivní podpory elektromo-
bility. Současně však nemá jít pouze o veřejné – tedy 
daňovými poplatníky nepřímo financované investi-
ce – ale i o přímo privátní investiční aktivity. Nároč-
nému zelenému cíli má být de facto podřízeno vše, 
ostatní tedy logicky vzhledem k omezeným zdrojům 
půjde stranou. Současně předpokládá i  ztráty tra-
dičních pracovních míst, které ovšem mají být vy-
kompenzovány – takřka zázračně – vznikem nových 
pracovních míst. 

Základem nové strategie EU je protlačovaná zelená 
politika, ale dokument se zmiňuje i  o  dalších cílech 
jako třeba růstu produktivity. Tato část jako již mno-
ho dřívějších dokumentů konstatuje fakt zaostávání 
evropských firem a  tak trochu připomíná známou 
strategii „dohnat a  předehnat“, byť si vypomáhá 
frázemi o  výzkumu a  vývoji, digitalizaci a  podobně 

okořeněnými moderními pojmy, 
jako je například block chain. 

Poslední část nového programu 
se lakonicky zaměřuje na tzv. 
makroekonomickou stabilitu, 
kde se Komise v podstatě dovolá-
vá plnění Paktu stability a růstu, 
což lze jen pozitivně kvitovat. 
Je však otázkou, zda takto od-
povědně se k  problému postaví 
i  jednotlivé již předlužené země, 
jejichž dluhopisy masivně znovu 
nakupuje ECB, která je již dnes 
největším věřitelem celé eurozó-
ny. Pravidla a  odpovědnost byla 
nastavena ještě před zavedením 
eura, nicméně „pravidlem“ se 
v  podstatě stalo jejich neplnění. 
Co se stalo s  odpovědností, není 
známo. 

Evropská komise a de facto celá 
EU se rozhodla vsadit na jednu 
kartu založenou na obrovské 

víře v  green deal, na přesvědčení o  jeho jasné pro-
spěšnosti, bez jakékoliv další diskuse. Příkladem 
budiž proklamovaný masívní příklon k  elektromo-
bilitě vedený (nedosažitelným) cílem nižších celko-
vých emisí osobních automobilů, a zcela přehlížející 
jak souvislosti (podíl misí osobních automobilů na 
celku), tak fakta, která vycházejí postupně najevo 
(problematický provoz), i  fakta již známá (dopad na 
životní prostředí - těžba, odpad). Samotná strategie je 
navíc založena na přesvědčení, že vše je možné nadik-
tovat shora, a tedy na automatickém přizpůsobení se 
soukromého sektoru – bez ohledu na fakt, zda se mu 
to vůbec vyplatí. Pro spotřebitele i  pro podnikatele 
je automaticky ohlášením zvyšování cen energií pro 
příští léta…

Text: Ing. Petr Dufek
Foto: archiv 
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Evropská komise představila tzv. evropskou zelenou dohodu (European Green Deal), 
která představuje plán nové Evropské komise, jak do roku 2050 udělat z Evropy první 
klimaticky neutrální kontinent. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová 
zdůraznila, že „dohoda musí fungovat pro všechny občany, nebo nebude fungovat vůbec. “

Evropská komise představila 
evropskou ekologickou dohodu, 
která do roku 2050 prosazuje 
neutrální klimatickou situaci

Nejvýznamnější evropská družstevní organiza-
ce Družstva Evropa (Co-operatives Europe) uvítala 
důležité poselství pro občany vyplývající z  tohoto 
dokumentu, které odráží klíčové poslání družstev 
spojovat sociální a  ekonomické aspekty s  dlouho-
dobým výhledem. Družstva jsou skutečnou hybnou 
silou sociálních, ekonomických a ekologických změn 
po celém světě, a  proto je třeba je brát jako klíčové 
partnery při přechodu k udržitelnosti. 

Dokument se také zabývá několika konkrétními 
opatřeními, avšak je nezbytné, aby Evropská komise 
zvážila dopad těchto opatření na všechny druhy pod-
niků, aby nikdo nezůstal pozadu a  aby se zabránilo 
další administrativní zátěži pro malé a střední pod-
niky, včetně družstev.

Pokud jde o přechod na čistou energii a spotřebite-
le, zelená dohoda uvádí, že přechod na čistou energii 
by měl spotřebitele nejen zahrnovat, ale měl by jim 
i prospívat. Toto zapojení se týká vzdělávání občanů 
a  podniků o  změnách potřebných pro úspěšný pře-

chod. Školy a  vzdělávací instituce v  tom hrají důle-
žitou roli, stejně tak místní hospodářské subjekty 
založené na členské základně, jako jsou družstva.

Organizace Družstva Evropa oceňuje závazek Ev-
ropské komise přidělit větší část svého rozpočtu 
cílům souvisejícím s  klimatem ve své mezinárodní 
politice spolupráce a partnerství a doufá, že projek-
tům týkajícím se družstev bude věnována zvláštní 
pozornost.

Organizace Družstva Evropa dále uvítala závazek 
Komise usilovat o  ekologické financování a  inves-
tice a  zároveň zajistit spravedlivý přechod pro do-
tčená odvětví a regiony. Toto nové opatření by mělo 
umožnit všem podnikům včetně družstev využívat 
výhody. Ekologické veřejné investice budou také 
podporovány a využívány jako příležitost pro místní 
úřady k  partnerství s  organizacemi jako jsou např. 
družstva obnovitelné energie.

Agnes Mathis, ředitelka Cooperatives Europe, uved-
la: „Opatření komunikace a harmonogram jsou velmi 
ambiciózní. Je nezbytné zajistit koordinaci mezi sou-
visejícími iniciativami zahrnujícími všechny zúčast-
něné strany a  partnery, včetně družstev, která jako 
přirození partneři zapojují místní komunity a všech-
na odvětví do přechodu k  zelenému, udržitelnému 
a  spravedlivému hospodářství a  společnosti a  záro-
veň upřednostňují lidi. “

 
Sdělení Evropské komise uvádí, že současný návrh 

evropské zelené dohody je výchozím bodem a  pří-
slušné politiky a opatření budou aktualizovány, jak-
mile začne práce na klimatické neutralitě.

Zdroj: Družstva Evropa (Co-operatives Europe) 
(-vr-)

https://coopseurope.coop 
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Komise vedená Ursulou von der Leyenovou nedávno zveřejnila pracovní metody, s jejichž 
pomocí bude kolegium komisařů v příštích pěti letech naplňovat program nové předsed-
kyně. Na prvním místě je kolegialita, transparentnost a efektivita.

Pracovní metody Komise Ursuly 
von der Leyenové: Klást si větší cíle 
doma i ve světě

Tyto pracovní metody jsou v  řadě ohledů nové 
a  mění způsob práce Komise zejména pokud jde 
o  úlohu výkonných místopředsedů, vysokého před-
stavitele a  místopředsedy, místopředsedů a  skupin 
komisařů. Dále byla zřízena nová skupina pro koor-
dinaci vnější činnosti (EXCO). Nové pracovní metody 
rovněž určují, jak má Komise plnit svůj závazek, že 
bude reagovat na usnesení Evropského parlamentu 
přijatá na základě článku 225 Smlouvy o  fungování 
Evropské unie (SFEU). Dalším prvkem pracovních 
metod je příprava na digitální transformaci Komise, 
jejíž zasedání budou probíhat „bezpapírově“.

HLAVNÍ ZÁSADY SPOLEČNÉ PRÁCE
Evropská komise přijímá rozhodnutí kolektivně. 

Při přijímání rozhodnutí jsou si všichni členové Ko-
mise rovni a  nesou za ně stejnou odpovědnost. Po 
přijetí rozhodnutí je každý člen Komise musí při-
jmout za vlastní, prosazovat a bránit je. Tři výkonní 

místopředsedové mají dvojí funkci – jednají jako mís-
topředsedové a současně odpovídají za určitou oblast 
politiky. Výkonní místopředsedové, vysoký před-
stavitel a  místopředseda a  ostatní místopředsedové 
odpovídají za politické vedení a  koordinaci práce 
v  oblasti své působnosti, a  to zejména prostřednic-
tvím nových „skupin komisařů“. Předsedkyně von 
der Leyenová zřídila šest skupin komisařů, které mají 
na starosti šest politických priorit, jimiž jsou: Zelená 
dohoda pro Evropu, Evropa připravená na digitální 
věk, Hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí, 
Podpora evropského způsobu života, Silnější Evropa 
ve světě a nový impuls pro demokracii.

Práce všech členů Komise a  jejich kabinetů by se 
měla vyznačovat transparentností. Všichni členové 
Komise zveřejní všechny schůzky a kontakty týkající 
se politik EU a jejího rozhodovacího procesu.

GEOPOLITICKÁ KOMISE 
Vůbec poprvé bude úkolem konkrétní skupiny 

koordinovat vnější aspekty činnosti Komise. Nová 
skupina pro koordinaci vnější činnosti (EXCO) bude 
mimo jiné každý týden projednávat  aktuální mezi-
národní otázky a  koordinovat postoje, jež mají být 
zaujaty na mezinárodních fórech nebo summitech, 
a  připravovat tak zasedání kolegia. Skupina bude 
mít důležitou úlohu při koordinaci vnitřní a  vnější 
dimenze činnosti Komise a  pro dosažení větší sou-
držnosti v práci útvarů Komise a Evropské služby pro 
vnější činnost.

PROSAZOVÁNÍ DEMOKRATICKÉ UNIE 
Evropská komise přikládá velký význam názorům 

občanů a jejich přímo volených zástupců v Evropském 
parlamentu. Kolegium proto na svých zasedáních 
projedná každé rozhodnutí ohledně toho, zda zare-
gistrovat navrhovanou evropskou občanskou inicia-
tivu, či nikoli. Rovněž projedná usnesení Evropského 
parlamentu a  žádosti Rady týkající se legislativních 
iniciativ podle článků 225 a 241 SFEU a přijme přísluš-
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ná rozhodnutí. To vše za plného respektu k zásadám 
proporcionality, subsidiarity a  zdokonalení tvorby 
právních předpisů. Do tří měsíců po přijetí daného 
usnesení podá místopředseda pro interinstitucionál-
ní vztahy a strategický výhled Maroš Šefčovič Evrop-
skému parlamentu zprávu o navržených opatřeních.

Tak, jak jim to ukládají jejich pověřovací dopisy, čle-
nové kolegia navštíví v první polovině mandátu této 
Komise každý členský stát. Očekává se od nich, že se 
budou pravidelně scházet se zástupci vnitrostátních 
parlamentů a  účastnit se dialogů s  občany po celé 
Unii, zejména v rámci konference o budoucnosti Ev-
ropy.

SNÍŽENÍ BYROKRACIE
Kolegium se bude řídit zásadou „jeden předpis při-

jmout, jeden zrušit“: každý legislativní návrh vytvá-
řející novou zátěž by měl občany a  podniky zbavit 
srovnatelné stávající zátěže na úrovni EU v téže ob-
lasti politiky. Na uplatňování této zásady bude dohlí-
žet místopředseda pro interinstitucionální vztahy 
a strategický výhled; zajistí, aby byla v rámci útvarů 
Komise využívána konzistentně.

DIGITÁLNÍ KOMISE 
Evropská komise usiluje o  to, aby její administra-

tivní aparát prošel digitální transformací, díky níž 
bude plně zaměřen na uživatele a založen na datech. 
Kolegium půjde příkladem – za podpory nástroje e-
-College bude pořádat bezpapírová zasedání. Cílem 
je postupné zavedení bezpapírových schůzí na všech 

úrovních organizace. Dojde k tomu za plného dodrže-
ní požadavků na ochranu údajů a bezpečnost.

ZELENĚJŠÍ KOMISE 
Komise zvýší své úsilí o  zmírnění dopadu svých 

činností na životní prostředí v oblasti spotřeby ener-
gie, vody a papíru, nakládání s odpady a emisí CO2. 
Stane se tak cestou nových iniciativ v  rámci jejího 
systému environmentálního řízení, zdokonaleného 

provádění zásad oběhového hospodářství u zelených 
veřejných zakázek a  zlepšením schopnosti zaměst-
nanců přijmout ekologické chování.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)
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Bílá barva vládne nejen zimě,  
ale i koupelnám

Hlavně v zimě si většina z nás bílou barvu spojí se 
sněhem, horami... Ale jako tradiční výrobci koupel-
nového nábytku můžeme říct, že je to také snad je-
diná barva, která v koupelně nikdy nevyjde z módy. 
Proč? Je elegantní, navozuje pocit čistoty. Je neutrál-
ní, takže se dobře kombinuje s  barevnými obklady 
nebo dlažbou. Sama o sobě možná nezaujme, o to však 
lépe poslouží pro experimenty s detaily a doplňky.

I  v  případě našeho nábytku Dřevojas je to barva 
nejpopulárnější. Nabízíme ji v tradičním lesklém pro-
vedení, ale také v moderním matu. Najdete ji téměř 
u  všech našich řad koupelnového nábytku. Některé 
jsou dokonce pouze v bílé, bílá jsou i naše keramická 
umyvadla... A tak by se dalo pokračovat. Bílá barva do 
koupelny prostě patří.

Pro popularitu tohoto odstínu jsme se také rozhodli 
do expresní nabídky zařadit naše nejprodávanější 
řady Q MAX a BONO v bílé! Co to je expresní nabíd-
ka? To znamená, že můžete mít svou novou koupelnu 

vybavenou do pěti dnů. A které provedení si vybrat? 
Dřevodekory jsou fajn, ale bílá možná bude tou trefou 
do černého. :-)

Text: Mgr. Petra Lustigová
Foto: archiv družstva Dřevojas
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Q MAX, nejpopulárnější řada koupelnového nábytku značky Dřevojas

Minimalistické provedení je jednou z mnoha předností řady 
BONO



Dojezd vozidla závisí na více faktorech, například na stylu jízdy a nabíjení baterie, klimatických podmínkách, jízdním povrchu, věku baterie, tlaku v pneumatikách, údržbě vozidla 
a dalších. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km na vozidlo a 8 let/160 000 km na baterii se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí 
kupní smlouvy. Nový Renault ZOE: kombinovaná spotřeba elektrické energie 17,3–19,1 (kWh/km), žádné emise CO2 (g/km), třída energetické účinnosti A+. Uvedené spotřeby 
paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Pro homologaci vozidla byla použita metodika 
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures) – celosvětově harmonizovaná testovací procedura pro lehká vozidla. Dojezd dle metodiky WLTP 360–395 km. 
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Dojezd až 395 km
8 let záruka Renault na baterii

Elektrický vůz pro každý den
Renault ZOE
Nový

www.autodispo.cz
Tel.: +420 261 711 515, E-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz
DISPO Družstvo invalidů
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RETRO HRÁTKY S VYPÍNAČI
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Retro hýbe Českem a útočí i na bytové prostory. Jako 
další v řadě mu tvarem i zvukem propadly vypína-
če - pro milovníky tohoto stylu má výrobní družstvo 
OBZOR Zlín v nabídce unikátní kolekci RETRO, která 
je ve svém oboru „retrem na druhou“.

„Kdo holduje moderním designovým hrátkám, pro 
ty má řada RETRO schovaný trumf - široký výběr 
materiálů pro jejich důmyslně kulatý rámeček. Máte 
rádi klasiku? Sáhněte po keramice. Uchvátilo vás 
dřevo? Berte masivní provedení s  reálnou kresbou 
dřeva. Přejete si atypický vypínač? Jděte do betonu! 
To všechno v  různých odstínech. A  jak si vypínač 

www.obzor.cz

dozdobit? Třeba ovládací kličkou ve třech možných 
tvarech a  třech povrchových úpravách,“ říká  
Ing. Martina Obadalová, vedoucí marketingu druž-
stva OBZOR, českého výrobce designových vypínačů 
a zásuvek, a doplňuje: „S vypínači RETRO zábava jen 
tak neskončí. Jejich specifické cvakání vás každý den 
pošle zpátky do minulosti a kulatý rámeček dodá va-
šemu interiéru správný retro šmrnc.“
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www.severochema.cz

Severochema, 
družstvo pro chemickou výrobu, Liberec 
Vilová 333/2, 461 71 Liberec 10 
www.severochema.cz 
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Podniková prodejna družstva Důbrava 
jako součást městské památkové zóny 

Říkáte si, že sem na moravskoslovenské pomezí se 
asi nedostanete? Zkuste číst dál, možná se vám tyto 
informace budou hodit, až budete projíždět městem 
Valašské Klobouky při služební cestě nebo sem zaví-
táte s  dětmi na výletě anebo tu strávíte dovolenou. 
Pokud jste turisté, kteří rádi chodí po kopcích v krás-
né přírodě s čistým vzduchem, pak jste tady správně. 
Ale i přímo ve městě je mnoho zajímavých míst, které 
se hodí navštívit. Kromě několika zachovalých ty-

pických valašských dřevěnic je to historický pranýř 
před městským muzeem umístěným ve Staré radnici, 
Červený dům s expozicí soukenického řemesla, ma-
riánský sloup, kostel přestavěný v 17. století po vypá-
lení Tatary nebo několik stále využívaných secesních 
staveb slavného rodáka, architekta Huberta Gessnera 
a řada dalších zajímavostí.
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Víte, že podniková prodejna družstva Důbrava ve Valašských Kloboukách je součástí  měst-
ské památkové zóny a přímo sousedí s nejstarším dochovaným domem čp. 105 ve městě? 
Ten byl postaven na místě požáru z dob kuruckých válek, zřejmě roku 1722. V současné 
době je zde knihkupectví a průjezd domu je využíván jako galerie. Je zde také umístěn 
klavír, na který si může návštěvník zahrát. 
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tí náměstí nemůžete minout 
městské infocentrum a  na ně 
navazující průchod označe-
ný popisem „Podnikatelské 
centrum“ vás zavede přímo 
ke vchodu do naší prodejny. 
Je zařízena jako klasická sa-
moobslužná drogerie, kde ale 
není žádný problém se poradit 
ohledně zboží s  našimi ochot-
nými prodavačkami. Nebojte se,  
nebudete je obtěžovat, na- 
opak vám rády poradí, jaký pří-
pravek bude nejlépe fungovat 
při úklidu nebo hygieně. Kromě drogistického zboží 
vám ukážou i  vzorky našich krabiček na zákusky 
a  dorty, které můžete využít při různých domácích 
oslavách.

Naše prodejna nemůže mít kvůli udržení památkově 
chráněného charakteru moderní výlohy ani se před 
vámi samy neotevřou dveře, ale zato má atmosféru 
útulného interiéru s klasickou nabídkou zboží umís-
těného v  regálech, které je pěkně přístupné. V  kli-
du si můžete vybírat nebo si popovídat s  obsluhou. 
Všimněte si někdy při návštěvě krásného trámového 
stropu nebo členěných klasických oken, která zven-

ku nenarušují historizující ráz horní fronty náměstí. 
Jistě, nemůžeme vás ohromit a  přitáhnout vaši po-
zornost křiklavou ani jinou reklamou, ale nebojte se, 
vybrané zboží můžete zcela moderně zaplatit kartou.

Nákup u  nás můžete spojit s  odpočinkem u  kávič-
ky, kterou i s venkovním posezením nabízí kavárna 
v  atriu Podnikatelského centra sousedícího s  naší 
prodejnou. Třeba si zaskočíte na něco k  zakousnutí 
do prodejny regionální pekárny s poctivým pečivem 
z pravého kvásku nebo na některý z jejich zdravějších 
zákusků.  V atriu za zadní stěnou naší prodejny najde-
te i krásně zrekonstruovanou památkově chráněnou 
krytou studnu a s dětmi si můžete užít volnou chvilku 
v dětském koutku. Vše téměř na náměstí a přece na 
čerstvém vzduchu a v klidném prostředí chráněném 
okolní zástavbou. 

Pozvánka k  nám platí nejen pro občany města 
a okolí, ale také pro řadu turistů, kteří navštíví naše 
město kvůli množství památek a  krásné přírodě. 
Při odjezdu si můžete u nás nakoupit, a pokud vám 
naše výrobky budou vyhovovat, třeba je budete vy-
žadovat i v drogerii u vás doma. Pokud je neseženete 
ani v e-shopech, doporučujeme objednat si je přímo 
u nás, u výrobce.

„Tož dojeďte a vitajte u nás na Valachoch.“

Pro bližší informace o valašskoklobouckých památkách klikněte na   
http://www.infocentrum-valasskeklobouky.cz/co-navstivit/památky

Pro objednání výrobků družstva Důbrava: https://www.dubrava.cz/contact , e-mail: info@dubrava.cz

Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková
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www.dubrava.cz 

V dalším čísle naleznete

Stříbrné vánoční dny
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pracovníků SČMVD
Tradiční předvánoční setkání bývalých pracovníků SČMVD se ko-
nalo 5. prosince 2019. Stejně jako v uplynulých letech ho zorganizo-
valo vedení svazu ve spolupráci s OS UNIOS.

Předseda SČMVD JUDr. Rostislav 
Dvořák přivítal zúčastněné, seznámil 
je s aktuální činností svazu a poté 
jim popřál příjemné vánoční svátky. 
V  průběhu odpoledne měli přítomní 
možnost vzájemně si popovídat a za-
vzpomínat na období, kdy pracovali na 
svazu. 

Zpestřením odpoledne bylo vzájemné 
prohlížení fotografií z  volnočasových 
aktivit nebo nahlédnutí do svazových 
kronik. Přítomní měli možnost odnést 
si domů časopis Výrobní družstevnic-
tví a kalendář s fotografiemi výrobků 
členských výrobních družstev.

Text a foto: Jana Henychová
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Pracovníci SČMVD uspořádali sbírku 
dárků pro děti z Dětského domova Lety
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Stejně jako v uplynulých letech i konec prosince minulého roku byl vyvrcholením celoroč-
ní sbírky pro děti z Dětského domova Lety. Pracovníci SČMVD společně se zaměstnanci 
Raiffeisenbank donesli spoustu dárků pro malé i větší děti a sešlo se jich opravdu velké 
množství. Do dětského domova tak opětovně putovaly hračky, oblečení, kosmetika a další 
dárečky, s cílem potěšit ty, kteří neměli možnost vyrůstat ve vlastních rodinách.

Dárky si převzala sociální pracovnice dětského 
domova Daniela Wiesnerová Dis., která vyjádřila 
poděkování pracovníkům svazu. Hromada plyšáků 
a dalších dárků tak našla po Štědrém dnu nové dětské 
kamarády.

Dětský domov se školou Dobřichovice se nachází 
v malebném kraji v povodí řeky Berounky, nedaleko 
Prahy a je součástí školského zařízení Dětský domov 
se školou, středisko výchovné péče, základní škola 
a  školní jídelna. Zřizovatelem je MŠMT. Kapacita 
dětského domova se školou je 30 míst. Dětský domov 

se školou je rozdělen do čtyř skupin s počtem pět až 
osm dětí. Každá koedukovaná skupina klientů žije 
v  uzavřeném domečku. Ten je vybaven společnou 
kuchyní, obývacím pokojem, koupelnou a  ložnice-
mi. Věkové rozmezí dětí je od šesti do patnácti let, 
respektive do ukončení základního vzdělání. Děti 
se vzdělávají ve škole, která je součástí Dětského do-
mova. Zařízení je režimové, uplatňují se v něm nej-
modernější pedagogické metody a  důraz je kladen 
na individuální péči.

 
Text a foto: Jana Henychová 

www.ddslety.cz 



Ochutnejte 
 šampiony

Exkluzivní vína řady Sanctus Victoria jsou vyrobena 

z vybraných partií hroznů v přívlastkové kvalitě daného 

ročníku. Nabízí zákazníkům to nejlepší, co vzešlo 

z Templářských sklepů. Ochutnejte šampiony 

oceněné Nejdůvěryhodnější značkou 2019, 

Českou chuťovkou 2019 a TOP vinařským cílem.

www.templarske-sklepy.cz
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