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předseda družstva Brněnská Drutěva
člen představenstva SČMVD

Vážené kolegyně, vážení kolegové, družstevníci, 
čtenáři našeho měsíčníku, 

dovoluji si vás opět oslovit v úvodníku tohoto úno-
rového čísla, nyní již v roce 2020.

Všem vám přeji, abyste se i  letos vydali správnou 
cestou.

T. G. Masaryk kdysi řekl: „Život měříme příliš jed-
nostranně, podle jeho délky, a ne podle jeho velikos-
ti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit než na to, 
jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale 
nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen 
položivotem, bez obsahu, bez lásky a bez radosti.“  

Také souhlasím s tím, že „každý by měl vyslechnout 
mínění druhého“. Demokracie znamená diskusi. 

Dovolím si trochu zapomenout na realitu všedních 
dní. Přes veškeré naše každodenní starosti a  povin-
nosti žijeme v  době, kdy můžeme být šťastni a  spo-
kojeni. Z rozhovorů s představiteli družstev vím, že 
děláme pro rozvoj družstev vše, co můžeme ovlivnit. 
Co nemůžeme ovlivnit, nás většinou jen trápí. Ne-
nechme se připravit o pozitivní myšlení a zachovejme 
si pokud možno optimismus. S úsměvem jde všechno 
lépe!

Ještě bych se chtěl zmínit o  některých zážitcích 
z minulého roku…

Každoročně v  předvánočním čase obdivuji vitali-
tu bývalých zaměstnanců Brněnské Drutěvy, nyní 
důchodců. Setkávají se v  naší jídelně na svátečním 
obědě a  společné zavzpomínání. Naše družstvo jim 
přispívá na jejich výlety a  na drobná pohoštění při 
jejich schůzkách během celého roku. Dění a záměry 
družstva je upřímně zajímají. Na poslední schůzce 
jsem byl mile překvapen, že jsou schopni v klidu na-
slouchat a diskutovat i o názorech, s kterými se plně 
neztotožňují. Dětinskou představu, že všichni máme 
mít stejný názor, jsem u  našich důchodců nepozoro-
val. (Vědec z Harvardu, pan Cass Sunstein prokázal, 
že když se obklopujeme lidmi se stejnými názory, stá-
váme se extrémističtější a agresivněji bráníme svoje 
názory.)

V minulém roce organizovali pracovníci Svazu čes-
kých a moravských výrobních družstev několik akcí. 
Nejvýznamnějšími byla celostátní setkání v  červnu 
v  Nymburku a  v  listopadu v  Praze. Akce výborně 
naplánované a  skvěle organizačně zajištěné. Za po-
ctivou, odpovědnou a mravenčí práci všem pracovní-
kům SČMVD moc děkujeme!

Na slavnostním večeru členů Svazu českých a  mo-
ravských výrobních družstev v Nymburku jsou oce-
ňovány v kategorii Design a Inovace nové družstevní 
výrobky a nápady. Jen více chytrých a tvůrčích myš-
lenek! To je cesta k pokroku a prosperitě.

V  letošním roce se budeme opět setkávat při růz- 
ných oficiálním či neformálních příležitostech. Bude-
me si vyměňovat zkušenosti a názory. Těším se na to. 

Mým přáním je, aby i letošní rok přinesl uspokojení 
v osobním životě vám všem i vašim blízkým. 

Hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody. 
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Pane místopředsedo, vaše strana zaujímá kritická 
stanoviska k  přístupu vlády ke státnímu rozpočtu. 
Jaké priority by ve vztahu k rozpočtu měla ODS?

Investice zejména do dopravní a  energetické infra-
struktury, podpora vědy a výzkumu, snížení manda-
torních výdajů zejména u státních úřadů a  institucí 
a zlepšení servisu a přístupu k našim aktivním obča-
nům, živnostníkům a zaměstnavatelům.

ODS v minulém roce deklarovala návrhy a také pod-
pořila směrem k  občanům řadu sociálních podpor 
a dávek. Jste ještě pravicovou stranou nebo je to úlit-
ba sledující získání voličů?

Nevím, co přesně máte na mysli. Například zvýšení 
důchodů i  navýšení rodičovského příspěvku jsme 
podpořili, neboť odpovídá růstu ekonomiky a naše-
mu důrazu na podporu rodin s dětmi. Pokud máte na 
mysli některé naše pozměňovací návrhy, tak ty vždy 

RNDr. Miloš Vystrčil
senátor Parlamentu ČR za obvod Jihlava
místopředseda ODS

směřovaly k zabránění nespravedlnosti při vypláce-
ní schválených výdajů. Rovněž jsme například i  po 
dohodě s předsedou SČMVD JUDr. Rostislavem Dvo-
řákem podporovali navýšení podpory pro zaměst-
navatele, kteří zaměstnávají hendikepované občany 
v okamžiku, kdy došlo k navýšení minimální mzdy.

ROZHOVOR
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www.senat.cz

radost, když se něco smysluplného podaří domluvit 
a  potom i  realizovat. A  je jedno, jestli je to podpora 
center talentované mládeže, podpora domácí hospi-
cové péče nebo schválení zákona, který nás zbavuje 
některých zbytečných povinností.

Co nejpodstatnějšího byste chtěl v pěti větách sdělit 
našim čtenářům?

Určitě bych chtěl velmi poděkovat všem vašim čte-
nářům a  vlastně všem těm, kteří chodí k  volbám 
a aktivně se zajímají o život ve své obci, kraji a sledují 
celostátní situaci. Zejména děkuji těm, kteří se k dění 
aktivně vyjadřují a třeba se něco snaží sami změnit. 
Na politiky je třeba dohlížet a  dávat jim zpětnou 
vazbu, ti rozumní politici to přijmou nebo dokonce 
ocení, ti nerozumní se potom zachovají tak, že budou 
odhaleni a v příštích volbách možná nezvoleni. Máme 
velké štěstí, že žijeme v demokracii a měli bychom si 
toho vážit a využívat a nikoliv zneužívat.

Rozhovor připravila Jana Henychová.
Foto: archiv

Kdyby v čele ANO nebyl Andrej Babiš, bylo by hnutí 
pro ODS vhodný koaliční partner?

Zjednodušeně řečeno, pro mě je to v tuto chvíli na ce-
lostátní (poslanecké) úrovni tak, že ANO = Babiš.

Řada politiků v ČR za sebou táhne chyby minulosti 
a  vzbuzuje to v  lidech nedůvěru, má ODS dostatek 
mladých nových členů? Kolik nových členů bylo při-
jato v posledních třech letech?

Omlouvám se, informace o  počtech přesné nemám. 
Na lednovém kongresu ODS jsem mluvil s celou řadou 
mladých lidí, kteří jsou členy ODS a mají velkou chuť 
prosazovat naši politiku a náš program. Za všechny si 
dovolím jmenovat například nově zvolenou členku Vý-
konné rady ODS za Vysočinu advokátku Evu Decroix.

Jste v politice řadu let a máte praxi i z komunální po-
litiky, co vás na politické práci nejvíce baví, respekti-
ve co vás naplňuje?

Nejvíce mě baví, a zároveň je to paradoxně často i nej-
těžší, setkávání, hovory a vůbec práce s  lidmi. Mám 
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Vánoční ozdoby Dvůr Králové nad Labem
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Stříbrné vánoční dny
Vraťme se ještě zpátky do předvánočního období, do slavnostně vyzdobeného výstavního areálu  
PVA Expo Praha, kde se ve dnech 12. – 15. prosince 2019 konaly Stříbrné vánoční dny. Na výstavní ploše  
9 tisíc m2 se nacházely stánky 367 vystavovatelů. Bohatý byl i doprovodný program, jehož významná 
část byla zaměřena na pomoc potřebným. Akce měla velkou návštěvnost, 34 tisícům návštěvníků poslou-
žila jako inspirace pro vánoční nákup.

SČMVD se stal partnerem veletrhu. Své zboží na 
výstavišti prodávali zástupci družstev Slezská tvor-
ba Opava, Vánoční ozdoby Dvůr Králové nad Labem 
a Vřídlo Karlovy Vary.

Slezská tvorba Opava je výrobcem tradičních skle-
něných ručně foukaných a  malovaných vánočních 
ozdob, které neodmyslitelně patří k  atmosféře Vá-
noc. Kromě koulí různých velikostí, barev a  dekorů 
zástupci družstva na akci přivezli také zvonečky, 
srdíčka, olivy a další tvary včetně figurek, které jsou 
oblíbené zejména u dětí. Zákazníci si ozdoby mohli na 
místě nechat opatřit věnováním, čehož v hojné míře 
využívali a  připravili tak pro své blízké originální 
dárek.



I družstvo Vánoční ozdoby Dvůr Králové nad Labem 
se letos na akci prezentovalo samostatným stánkem. 
Sortiment tohoto tradičního výrobce skleněných 
ručně vyráběných vánočních ozdob je velmi široký, 
obsahuje ohromné množství ozdob různých tvarů, 
barev i vzorů, od koulí až po náročné volně foukané 
tvary. Přestože na stánku bylo možné nabídnout jen 
zlomek výrobního programu, expozice družstva byla 
stále v obležení návštěvníků.

8  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  2/2020

p
ro

p
ag

ac
e,

 v
ýs

ta
vy

, 
ve

le
tr

h
y



p
ro

p
ag

ac
e,

 v
ýs

ta
vy

, 
ve

le
tr

h
yTi, kdo na akci chtěli nakoupit osvědčené produk-

ty Karlovarské kosmetiky®, nebyli zklamáni. Již po 
jedenácté tu opět našli stánek družstva Vřídlo Kar-
lovy Vary, kde mohli zakoupit Ozalin®, výrobky linie 
Arnika®, Campherol®, zubní pasty řady Carlotherm® 
s  obsahem karlovarské soli, koupelové přípravky, 
pleťovou kosmetiku řady COSMETICA CAROLINUM® 
a mnoho dalších výrobků. V nabídce byla také různá 
dárková balení kosmetiky.

Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková
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Novým prezidentem ČMS byl zvolen Tomáš David

Česká marketingová společnost (ČMS) vyhlásila 
v rámci odborného semináře „Reklama drahá nebo 
účinná“ jubilejní 15. ročník soutěže Marketér roku. 
Slavnostní vyhlášení nadcházejícího ročníku pro-
běhlo se účasti prezidentky společnosti Doc. PhDr. 
Jitky Vysekalové, Ph.D., viceprezidenta Ing. Tomáše 
Davida a dalších členů prezidia. Také nadcházející 
ročník soutěže podpořil svým osobním sdělením 
jeden z  nejznámějších světových odborníků v  ob-
lasti marketingu prof. Philip Kotler. Mezi význam-
né partnery a  sponzory soutěže dlouhodobě patří 
Svaz českých a moravských výrobních družstev. 
 

Marketér roku je soutěží, která oceňuje významné 
osobnosti z  oblasti marketingu, jež působí v  hospo-
dářství, poradenských a  výzkumných marketingo-
vých organizacích nebo školství. Hlavním záměrem 
soutěže i ČMS je přispět k rozvoji marketingu v České 
republice, popularizovat výrazné osobnosti v  obo-
ru a  vyzdvihnout jejich odbornou úroveň. Projekty 
přihlášené do soutěže Marketér roku se hodnotí pře-
devším z pohledu inovativnosti, efektivnosti, rozvoje 
metod a  principu marketingu včetně dodržení etic-
kých a dalších předpokladů. Součástí soutěže jsou ve-
dle hlavní ceny Velkého delfína také oborové zvláštní 
ceny, kategorie Malý delfín, ale také ocenění Mladý 
delfín pro studenty vysokých škol z  oborů zaměře-
ných na marketing.

V  soutěži jsou v  konkurenci významných českých 
i  nadnárodních firem pravidelně úspěšní také zá-

Na valné hromadě České marketingové společnos-
ti, která se uskutečnila 11. prosince 2019, byl no-
vým prezidentem zvolen Ing. Tomáš David, který 
v  uplynulém období působil jako viceprezident. 
Dosavadní prezidentka ČMS doc. PhDr. Jitka Vyse-
kalová, Ph.D. bude nově viceprezidentkou a záro-
veň bude také zastávat funkci čestné prezidentky. 
Současně s tím byl zvolen také hlavní výbor ČMS, 
jenž si následně zvolil nové prezidium. 
 

Česká marketingová společnost je dobrovolnou ne-
ziskovou organizací, která sdružuje marketingové 
pracovníky a zájemce o marketing formou kolektiv-
ního a individuálního členství. Z původního poslání 
co nejvíce přispívat k rozšíření marketingu v České 
republice se v současné době zaměřuje především na 
podporu komunikace mezi marketingovými odbor-

stupci českých výrobních družstev. V  loňském roč-
níku obdržel Malého delfína za cílený marketing 
posilující diverzifikaci zákaznického portfolia Mi-
roslav Krátký, obchodní ředitel družstva Dřevotvar 
Jablonné nad Orlicí.

Slavnostní vyhlášení výsledků Marketéra roku 
2019 proběhne ve čtvrtek 21. května, tradičně v  Di-
vadelním sále Klubu Lávka na Novotného lávce. 
Uzávěrka přihlášek je 15. dubna, podmínky a podrob-
nosti o soutěži, zejména o způsobu podávání přihlá-
šek, naleznou zájemci na webových stránkách ČMS  
www.cms-cma.cz, případně je možné směrovat další 
dotazy na e-mailovou adresu info@cms-cma.cz.

níky, zvyšování kvality 
marketingového řízení 
a  marketingových čin-
ností. ČMS každoročně 
vyhlašuje soutěž Mar-
ketér roku, v níž oceňu-
je významné osobnosti 
z  oblasti marketingu, 
které působí v  hospo-
dářství, poradenských 
a  výzkumných marke-
tingových organizacích 
nebo školství.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: ČMS
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a udržitelná práce
Vlivem demografických problémů v podobě stár-
nutí obyvatelstva a  rostoucí rozmanitosti pra-
covního života dochází k  většímu zaměření na 
koncept udržitelné práce během života. Zdůrazňu-
je význam kvality pracovního místa a pracovního 
prostředí po celou dobu pracovního života pracov-
níka. Chceme-li pracovat déle, musíme pracovat 
lépe. Organizace práce a  pracovní ujednání by 
měly odpovídat potřebám jednotlivce.
 

Problémové oblasti, jimiž se politici v  EU aktuálně 
zabývají, zahrnují rovnováhu mezi pracovním a sou-
kromým životem, zejména u pracujících rodičů, pro-
dlužování pracovního života a zajištění odpovídající 
rovnováhy mezi flexibilitou a zabezpečením. Rovněž 
to znamená, že je třeba bojovat proti nehlášené a pod-
vodné práci, investovat do lidského kapitálu a  řešit 
významné nerovnosti, s nimiž se lidé na trhu práce 
setkávají.

Strategie Evropa  2020 Evropské komise  usiluje 
o  „inteligentní a  udržitelný růst podporující začle-
nění“ a to znamená zaměřit se na kvalitu pracovních 
míst a pracovní podmínky. Komise to zdůrazňuje ve 
své „agendě pro nové dovednosti a pracovní místa“ 
z roku 2010. V dubnu 2017 Komise spustila evropský 
pilíř sociálních práv. Zásady a  práva, které pilíř 
stanoví, jsou strukturovány do tří hlavních kate-
gorií. Jednou z nich jsou spravedlivé pracovní pod- 
mínky.

Nadace Eurofound, která je tripartitní agenturou 
EU  pro zlepšování životních a pracovních podmínek, 
má prokázanou více než čtyřicetiletou praxi v oblasti 
monitorování a  analyzování pracovních podmínek 
v celé škále aspektů, včetně pracovní doby a rovnová-
hy mezi pracovním a soukromým životem, ochrany 
zdraví, bezpečnosti a pohody na pracovišti, odborné 
přípravy a dovedností, organizace práce, mezd a vy-
hlídek a spokojenosti s prací.

Nadace zjišťovala zejména pracovní podmínky 
mužů a žen, pracovní podmínky v různých odvětvích 

a povoláních a pracovní podmínky pracovníků z růz-
ných věkových kategorií.

Zaměřila se především na podmínky starších pracov-
níků a na to, jak souvisejí s jejich schopností a ochotou 
pracovat až do věku odchodu do důchodu. Souvislosti 
mezi prací a zdravím jsou zkoumány v úzké spoluprá-
ci s  Evropskou agenturou pro bezpečnost a  ochranu 
zdraví při práci (EU-OSHA). Eurofound rovněž spolu-
pracuje s Mezinárodní organizací práce (ILO) v záleži-
tostech týkajících se budoucnosti práce.

V  roce 2015 nadace Eurofound provedla šestý 
průzkum pracovních podmínek v  Evropě (EWCS), 
v  rámci něhož bylo dotazováno 44  000  pracovní-
ků v  35  zemích o  široké škále aspektů souvisejících 
s prací. Průzkum vychází ze zkušeností získaných při 
předchozích pěti průzkumech a  usiluje o  vytvoření 
rozsáhlého přehledu pracovního prostředí v  Evro-
pě napříč různými zeměmi, povoláními, odvětvími 
a  věkovými skupinami. Nástroj mapující průzkum 
představuje uvedená data interaktivní formou 
a  umožňuje analyzovat proměnné podle členského 
státu a demografických charakteristik. 

Na základě údajů z  EWCS nadace Eurofound vy-
tvořila indexy pro měření různých aspektů kvality 
pracovních míst v Evropě. Další výzkum se zabýval 
politikami, které lidem umožňují účast na trhu prá-
ce do staršího věku, a konkrétně tím, jak prodloužit 
pracovní život prostřednictvím systémů flexibilního 
odchodu do důchodu.

Na základě spolupráce s  agenturou EU-OSHA 
vznikla společná správa o  psychosociálních rizicích 
na evropských pracovištích. Nadace Eurofound se 
také podrobněji zabývala  fyzickým a  psychickým 
násilím na pracovišti.

Podrobné informace a analýzy naleznete na webo-
vých stránkách nadace Eurofound. 

Zdroj: Nadace Eurofound
(-vr-)
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V dalším čísle naleznete

Tipy na družstevní výrobky

https://www.eurofound.europa.eu 
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stev svazu, dopláceli většinu roku 2019 na zvýšení 
minimálních mezd „ze svého“. Řada z  nich musela 
zapomenout na investice, rozvojové záměry, omezit 
zvýšení mezd klíčových zaměstnanců, často láka-
ných lukrativnějšími nabídkami. 

Jen pro upřesnění: příspěvky, které poskytuje stát 
na pracovní místa OZP, se vrací do veřejných výdajů 
přímo formou odvodů a pojistného a nepřímo, for-
mou daňových povinností na straně zaměstnance 
i zaměstnavatele, celkem se takto vrátí státu okolo 
60 procent těchto výdajů.     

A  co v  roce 2020? Většina družstev a  dalších za-
městnavatelů OZP musela již v  závěru roku 2019 
uzavírat obchodní smlouvy, jednat o  cenách, fi-
nančně plánovat své podnikání. Ani v  lednu není 
jasné, kdy a  zda vůbec bude vláda projednávat ono 
nařízení vlády a  o  jakém zvýšení nakonec rozhod-
ne. A to přesto, že minimální mzda pro rok 2020 se 
znovu výrazně zvýšila. A  to i  pro ty zaměstnance, 
kteří jsou v důsledku svého postižení již na hranici 

možného výkonu, přesto mají nárok na vyšší 
zaručené mzdy či tarify. Detektivka 

s otevřeným koncem pokračuje… 

Text: Ing. Karel Rychtář

Je to náhoda nebo symbol? S  datem 31. prosince 
2019 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela záko-
na o  zaměstnanosti, upravující výši příspěvku pro 
zaměstnavatele osob se zdravotním postižením. Ni-
koli však pro rok 2020, jak by nezasvěcený očekával, 
ale pro rok 2019. Kompenzace zvýšení minimálních 
mezd formou zvýšení příspěvku dle §78a zákona 
435/2004Sb. byla sociálními partnery dohodnuta 
již na podzim 2018, „nedopatřením“ se dostala do 
projednání sněmovny až v  lednu 2019, jiným „ne-
dorozuměním“ nebyla nakonec v březnu schválena. 
Poslaneckou iniciativou se tentýž návrh dostal do 
sněmovny až v září 2019 a nakonec (kupodivu téměř 
jednomyslně) schválen v  posledním reálném lis-
topadovém termínu. Výsledkem je možnost čerpat 
zvýšený příspěvek už jen za poslední čtvrtletí 2019. 
Návrh na zavedení valorizačního mechanismu, kte-
rý by scénářům podobným jako v letech 2018 a 2019 
zabránil, odmítlo již v zárodku MPSV ČR z rozpočto-
vých důvodů. Kompetence k úpravě výše příspěvku 
však byla v novele zmocněním zákona přenesena na 
vládu, což dává prostor pro rychlejší projednání po-
třebné úpravy v dalších letech. 

Co to znamená v  praxi? Zaměstnavatelé zaměst-
návající v  průměru 70 procent osob se zdravotním 
postižením, mezi které patří i významná část druž-
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Družstevní podíl, který představuje práva a  po-
vinnosti člena z  jeho členství v  družstvu, lze podle 
právní úpravy obsažené v zákoně o obchodních kor-
poracích rozdělit. Uplatnění této možnosti je však 
zákonem zároveň podmíněno tím, že to dovolují sta-
novy družstva. K rozdělení družstevního podílu čle-
na zákon vyžaduje vždy také souhlas představenstva, 
anebo předsedy družstva, jestliže se představenstvo 
v družstvu nezřizuje.

Podle zákona o  obchodních korporacích může mít 
každý člen v družstvu pouze jeden družstevní podíl. 
K  rozdělení družstevního podílu člena může pro-
to dojít, pokud člen současně každý z  družstevních 
podílů vzniklých tímto rozdělením buď převádí na 
jinou osobu, anebo si nejvýše jeden z nich ponechává 
a zbývající jeden, popřípadě více družstevního podílů 
převádí. Vzhledem k právní úpravě v zákoně přitom 
platí, že družstevní podíl nelze rozdělit, pokud by 
v důsledku rozdělení družstevního podílu klesla ma-
jetková účast převodce nebo nabyvatele družstevní-
ho podílu v družstvu pod výši základního členského 
vkladu.

Družstevní podíl umožňuje zákon o  obchodních 
korporacích rozdělit také při přechodu družstevního 
podílu právnické osoby na její právní nástupce, jest-
liže členství v družstvu zaniká této právnické osobě 
v důsledku jejího zániku a má-li tato právnická osoba 
současně více než jednoho právního nástupce. Uve-
dená právnická osoba však musí v tomto případě před 
svým zánikem požádat představenstvo, anebo před-
sedu družstva, pokud se představenstvo v družstvu 
nezřizuje, o souhlas jak k přechodu jejího družstev-
ního podílu, tak i k rozdělení tohoto podílu, a uvede-
ný souhlas musí být udělen dříve, než tato právnická 
osoba zanikne. Zákon v  této souvislosti určuje, že 
pokud příslušný statutární orgán družstva přechod 
družstevního podílu na více než jednoho právního 
nástupce této právnické osoby schválí, platí, že tím 
schválil i rozdělení jejího družstevního podílu.

Nedochází-li při rozdělení družstevního podílu 
současně k jeho převodu či přechodu ve smyslu uve-
deného, je rozdělení družstevního podílu s ohledem 
na ustanovení zákona, že každý člen může mít jen 
jeden družstevní podíl, vyloučeno.

Převod, při němž zákon umožňuje členu družstev-
ní podíl rozdělit, se může uskutečnit jen smlouvou 

o  převodu družstevního podílu uzavřenou mezi 
členem, kterému tento podíl náleží, vystupujícím 
při jejím uzavření jako převodce, a jednou nebo více 
osobami, na které je jeden či více družstevních podílů 
vzniklých rozdělením převáděn, jako nabyvatelem či 
nabyvateli. Předpokladem k  tomu, aby bylo možné 
družstevní podíl rozdělit, je tedy především jeho pře-
voditelnost, která je závislá na úpravě ve stanovách 
družstva. V návaznosti na ujednání stanov pak musí 
být splněny nejen podmínky podle zákona o obchod-
ních korporacích a  stanov družstva pro rozdělení 
družstevního podílu, které byly již zmíněny, ale také 
podmínky, za kterých lze v družstvu družstevní po-
díl převést.

Obecně podle zákona o  obchodních korporacích 
platí, že svůj družstevní podíl může člen převést na 
jiného člena, pokud to stanovy nezakazují, anebo na 
osobu, která není členem, pokud to stanovy připouš-
tějí. Převod na osobu, která není členem družstva, je 
podle tohoto zákona možný jen tehdy, může-li se tato 
osoba vzhledem k  podmínkám pro členství podle 
stanov družstva stát jeho členem. Z  tohoto důvodu 
lze v  družstvu, v  němž je vznik členství podmíněn 
pracovním poměrem člena k družstvu, převést druž-
stevní podíl na osobu, která není dosud jeho členem 
jen za podmínky, že tato osoba již je zaměstnancem 
družstva, anebo se jím stane. K  převodu družstev-
ního podílu mohou stanovy vyžadovat souhlas 
představenstva, anebo předsedy družstva, pokud se 
představenstvo v družstvu nezřizuje.

Z uvedeného je zřejmé, že družstvo má na základě 
zákona možnost uplatnit svůj rozhodující vliv na pří-
padné rozdělování dosavadních družstevních podílů 
svých členů jak prostřednictvím ujednání stanov, tak 
i  rozhodování svého statutárního orgánu. Popsaná 
obecná právní úprava se neuplatňuje, jde-li o bytové 
družstvo, sociální družstvo anebo spořitelní a úvěrní 
družstvo; pro tato družstva platí zvláštní zákonná 
úprava.

Důsledkem rozdělení družstevního podílu a  pře-
vodu družstevního podílu vzniklého rozdělením na 
jinou osobu je na straně převodce vždy snížení jeho 
majetkové účasti v družstvu a tím i snížení rozsahu, 
v  jakém se převodce podílí na právech a  povinnos-
tech z členství v družstvu. Jestliže však při rozdělení 
svého družstevního podílu převodce převede všech-
ny družstevní podíly, na něž jej rozdělil, na jiné oso-

Rozdělení družstevního podílu
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členství v družstvu. Důsledkem nabytí družstevního 
podílu členem je vždy naopak zvýšení majetkové 
účasti tohoto člena v družstvu a v závislosti na úpravě 
práv a povinností z členství v družstvu ve stanovách 
i zvýšení s tím spojeného rozsahu práv a povinností 
plynoucích tomuto členu z jeho členství v družstvu. 
Dochází-li k  převodu družstevního podílu vznik-
lého rozdělením dosavadního družstevního podílu 
převodce na nabyvatele, který dosud není členem 
družstva, vzniká tímto převodem nabyvateli členství 
v družstvu.

Právní účinky rozdělení družstevního podílu vůči 
družstvu nastávají okamžikem, kdy nastaly právní 
účinky převodu nebo přechodu, při němž byl druž-
stevní podíl rozdělen.

Právní účinky převodu nastávají při splnění pod-
mínek podle zákona a  stanov družstva dnem, kdy 
je družstvu doručena buď smlouva, kterou dochází 
k převodu jednoho či více družstevních podílů vznik-
lých rozdělením na jiné osoby, anebo prohlášení 
převodce a nabyvatele, popřípadě všech nabyvatelů, 
je-li jich více, o  uzavření takové smlouvy, případně 
pozdějším dnem určeným ve smlouvě o tomto převo-
du, pokud je to v ní ujednáno. Dochází-li k převodu 
družstevních podílů vzniklých rozdělením na osoby, 
které nejsou členy družstva, musí každá z nich ke dni, 
v němž mají nastat právní účinky převodu družstev-
ního podílu, splňovat všechny podmínky pro vznik 
členství podle stanov družstva, jinak právní účinky 
takového převodu, a tedy ani rozdělení družstevního 
podílu, v uvedený den nenastanou.

Jestliže se jedná o rozdělení družstevního podílu při 
přechodu družstevních podílů vzniklých rozdělením 
na právní nástupce právnické osoby, které zaniklo 
členství v  družstvu jejím zánikem, nastávají právní 
účinky takového přechodu i  rozdělení dosavadního 
družstevního podílu dnem výmazu uvedené práv-
nické osoby z veřejného rejstříku.

Práva a povinnosti, které družstevní podíl předsta-
vuje, jsou vždy spojeny s majetkovou účastí rovnající 
se součtu základního členského vkladu určeného 
stanovami a případného jednoho či více dalších člen-
ských vkladů, které připouští stanovy. V  okamžiku, 
kdy nastanou právní účinky rozdělení družstevního 
podílu, proto nesmí majetková účast převodce, pokud 
z důvodu zániku jeho členství v družstvu převodem 
všech jeho družstevních podílů vzniklých rozděle-
ním na jiné osoby nezanikla, poklesnout pod základ-
ní členský vklad. Jestliže si tedy jeden z družstevních 
podílů vzniklých rozdělením převodce zamýšlí pone-
chat, musí k rozdělení dojít tak, aby v okamžiku na-
bytí právních účinků rozdělení tento jeho družstevní 
podíl představoval práva a  povinnosti z  členství 

v  družstvu spojené alespoň se základním členským 
vkladem. Má-li však být i  po rozdělení dosavadní-
ho družstevního podílu majetková účast převodce 
v  družstvu vyšší než základní členský vklad, musí 
dojít k rozdělení jeho dosavadního družstevního po-
díl tak, aby se výše majetkové účasti převodce, přesa-
hující v okamžiku nabytí právních účinků rozdělení 
družstevního podílu základní členský vklad, rovnala 
výši jednoho či více dalších členských vkladů, který-
mi se člen může v družstvu účastnit podle stanov.

Dochází-li k  převodu některého z  družstevních 
podílů vzniklých rozdělením na jiného člena druž-
stva, a  tím vždy také ke zvýšení majetkové účasti 
tohoto nabyvatele v  družstvu, platí podle zákona 
o  obchodních korporacích, že v  den, kdy nabyvatel 
převáděný družstevní podíl nabude, tedy v den, kdy 
nastanou současně právní účinky jak rozdělení, tak 
i převodu, splyne nabyvateli takto nabytý další podíl 
s  jeho dosavadním družstevním podílem. Ve vztahu 
k zásadě, že každý člen může mít v družstvu jen jeden 
družstevní podíl, se však v tomto případě uplatňuje 
výjimka, jestliže jsou s každým z těchto družstevních 
podílů spojena práva třetích osob. Pokud tomu tak 
je, splývají uvedené družstevní podíly v jediný druž-
stevní podíl nabyvatele až dnem, kdy zmíněná práva 
třetích osob zaniknou, ledaže dohoda tohoto člena 
s příslušnou třetí osobou určí dřívější okamžik jejich 
splynutí.

Jestliže má být družstevní podíl vzniklý rozděle-
ním převeden na osobu, která není členem družstva, 
anebo má dojít k  přechodu družstevního podílu při 
zániku právnické osoby, která je členem družstva, 
na dva či více jejích právních nástupců jimž tímto 
přechodem vznikne členství v  družstvu, musí být 
dosavadní družstevní podíl rozdělen tak, aby kaž-
dý z nově vzniklých družstevních podílů byl spojen 
s  majetkovou účastí v  družstvu ve výši alespoň zá-
kladního členského vkladu. I zde pro rozdělení dosa-
vadního družstevního podílu současně platí, že má-li 
majetková účast osoby, která se nabytím některého 
z  družstevních podílů vzniklých rozdělením stane 
členem družstva, převyšovat základní členský vklad, 
musí majetková účast této osoby odpovídat co do 
výše ujednáním stanov o možnosti člena účastnit se 
v družstvu jedním či více dalšími členskými vklady.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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https://www.eesc.europa.eu 

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) poukazuje na to, že v roce 2020 musí vést 
koordinace hospodářských politik ve všech členských státech k odvrácení rizika recese 
a k nasměrování hospodářství EU k udržitelnému růstu podporujícímu začlenění. Mělo 
by to obnášet zvýšené reformní úsilí, investice, dodržování postupu při makroekono-
mické nerovnováze, jakož i  strukturovanější zapojení občanské společnosti do procesu 
evropského semestru.

Evropský semestr: cyklus roku 2020 
se musí zaměřit na udržitelný růst 
podporující začlenění

EHSV ve třech nedávno přijatých dokumentech vítá 
další rozvoj evropského semestru, jako např. nové za-
měření na investice a významnější úlohu sociálních 
a environmentálních cílů. Požaduje však rovněž řadu 
dalších úprav, které by mohly evropský semestr zlep-
šit, zmírnit současná rizika a zvýšit odolnost a růsto-
vý potenciál EU a ekonomik eurozóny.

EHSV se například domnívá, že je zásadní, aby 
fiskální politika doprovázela expanzivní měnovou 
politiku ECB prostřednictvím celkového pozitivního 
fiskálního nastavení eurozóny a zároveň byly zacho-
vány principy fiskální disciplíny.

To by mělo být v rámci příštího cyklu evropského 
semestru doplněno o  další důležitá opatření, která 
budou:

•  podporovat účinné strukturální reformy pro-
střednictvím dobře zacílených investičních stra-
tegií,

•  zaměřena stejnou měrou na sociální, environmen-
tální, makroekonomické i fiskální cíle,

•  podporovat další veřejné a soukromé investice,
•  řešit nedostatečné dodržování postupů při mak-

roekonomické nerovnováze ze strany členských 
států.

EHSV rovněž vyzývá k  výraznějšímu zapojení ob-
čanské společnosti do všech fází evropského semest-
ru, a to na evropské i vnitrostátní úrovni. To by mohlo 
vést k pevnějšímu závazku k uskutečňování reforem 
na vnitrostátní úrovni a k převzetí větší odpovědnos-
ti za ně, a následně i k účinnějšímu a udržitelnějšímu 
provádění semestru. Výbor v této souvislosti doporu-
čuje, aby byla v  každém členském státě a  na úrovni 

EU pod jeho záštitou organizována každoroční kon-
zultace s občanskou společností.

Výbor poskytl svůj politický příspěvek k  dalšímu 
cyklu evropského semestru ve dvou návazných sta-
noviscích, která se týkala roční analýzy růstu a do-
poručení k hospodářské politice eurozóny, a v jedné 
informační zprávě o několika návštěvách v členských 
státech v souvislosti se zapojením organizované ob-
čanské společnosti do procesu evropského semestru. 

Zdroj: Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)
(-vr-)
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https://coopseurope.coop

Nedávno byla v současném legislativním období Parlamentu obnovena meziskupina  
Evropského parlamentu pro sociální ekonomiku (The Social Economy Intergroup - SEIG).

Byla obnovena meziskupina 
Evropského parlamentu  
pro sociální ekonomiku

Meziskupiny schvaluje Konference předsedů a jsou 
tvořeny poslanci Evropského parlamentu za účelem 
výměny informací s  občanskou společností na růz-
ná témata. Meziskupina SEIG pravidelně zve na své 
schůzky aktéry sociální ekonomiky, včetně organi-
zace Družstva Evropa (Cooperatives Europe).

 
Organizace Družstva Evropa vítá obnovení me-

ziskupiny SEIG a  považuje ji za pozitivní signál 
Evropského parlamentu na podporu sociálního a so-
lidárního hospodářství a  iniciativ. Je to také uznání 
kvality činností v rámci předchozí meziskupiny, k níž 
přispělo i několik zástupců družstev.

 
Obnovená meziskupina umožní dialog ve věci Akč-

ního plánu pro sociální ekonomiku a sociální inova-

ce, vyhlášený Nicolasem Schmitem, komisařem pro 
pracovní místa.

Jean-Louis Bancel, předseda organizace Družstva 
Europe, uvedl: „Toto rozhodnutí je ukázkou ochoty 
Evropského parlamentu uznat rozmanitost aktérů 
při budování Evropy sloužící evropským občanům. 
Družstevní podniky řízené demokratickým řízením 
se velmi podílejí na úspěchu evropského projektu 
a budou se aktivně účastnit této meziskupiny a při-
spívat k její úspěšné činnosti. 

Zdroj: Družstva Evropa
(-vr-)
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www.evropska-unie.cz

Od poloviny prosince 2019 platí pro spotřebitele a podniky v členských státech mimo eurozónu 
levnější přeshraniční platby v eurech. Díky novým pravidlům Evropské unie jsou nově všechny 
přeshraniční platby v eurech v členských státech mimo eurozónu – Bulharsku, Chorvatsku, Česku, 
Dánsku, Maďarsku, Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Švédsku – účtovány 
stejně jako domácí platby. 

Například bulharský spotřebitel, 
který se rozhodne poslat eura do 
zahraničí, platí nyní stejný popla-
tek, jako platí při úhradě v  levech 
v Bulharsku. Jinými slovy, poplatky 
za přeshraniční platby v eurech jsou 
velmi nízké, nebo dokonce nulové.

Výkonný místopředseda Komi-
se Valdis  Dombrovskis, odpověd-
ný za hospodářství ve prospěch 
lidí, k  tomu uvedl:  „Tato pravidla 
umožňují všem našim občanům 
a  společnostem stejnou měrou pro-
fitovat z  levných přeshraničních 
plateb v eurech. Jedná se o pozitivní 
a  konkrétní příklad toho, jak jed-
notný trh může evropským spotře-
bitelům přinášet skutečné výhody. 
Například rodina v Rumunsku, kte-
rá si přeje zasílat peníze v  eurech 
svému dítěti, které studuje v  Paříži 
v  rámci programu Erasmus, již nebude muset zo-
hledňovat dodatečné náklady, neboť bude nyní platit 
stejný poplatek jako v  případě tuzemské transakce 
v Rumunsku.“

Komise bude uplatňování těchto pravidel pozorně 
sledovat a  bude úzce spolupracovat s  příslušnými 
vnitrostátními orgány na zajištění jejich řádného 
provádění. 

Tato pravidla stanovená v  nařízení (EU) 2019/518 
jsou součástí pokračujícího úsilí Komise o vytvoření 
snadnějšího a levnějšího přístupu k finančním služ-
bám pro spotřebitele, jak je uvedeno v akčním plánu 
finančních služeb pro spotřebitele z března 2017. Jako 
další krok začnou od dubna 2020 platit další ustano-

vení, která umožní spotřebitelům v  EU porovnávat 
poplatky za konverzi měny při platbách kartou v jiné 
měně EU.

Dne 28. března 2018  navrhla Komise změnit stáva-
jící nařízení EU o  přeshraničních platbách (nařízení 
č. 924/2009). Tyto návrhy vycházely z  akčního plánu 
týkajícího se finančních služeb pro spotřebitele, který 
byl zveřejněn v  březnu 2017.  V  návaznosti na  doho-
du  Evropského parlamentu a  Rady bylo nařízení  (EU) 
2019/518  dne 29. března 2019 zveřejněno v  Úředním 
věstníku Evropské unie.

 

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

Nová pravidla EU pro přeshraniční  
platby ušetří peníze spotřebitelům  
i podnikům
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yJitro – účinný pomocník  
při vašem praní i úklidu

Tento tekutý přípravek je 
velmi účinný na odstranění 
špíny, a  protože je koncen-
trovaný, vydrží vám docela 
dlouho.  Pokud ho přidáte do 
pračky při praní, můžete sní-
žit množství prášku, a  přitom 
bude prádlo krásně vyprané. 
Zabraňuje vzniku a  usazování 
vápenatých sraženin na prá-

dle, bubnu a ohřívacím tělese pračky. Již při nízkých 
teplotách rychle a nenásilně uvolňuje většinu nečis-
tot z praného textilu.

Když namočíte zaprášené nebo zašlé záclony do vody 
s  trochou Jitra, uvidíte, jak se z  nich špína uvolňuje 
přímo před vašima očima. Navíc svou funkcí - změk-
čením vody, zabraňuje usazování vodního kamene, 
takže při jeho občasném použití už nemusíte pračku 
„odvápňovat“ jinými chemickými prostředky. Kupuj-
te Jitro a ušetříte za prášek, odvápňovač i energii!

Máte rádi sklo a rádi si je také vystavíte ve vitríně? 
Máme pro vás radu na netradiční využití našeho 
přípravku Jitro. Kromě původní funkce ke změkče-
ní vody při praní - perfektně vyčistí sklo, odstraní 
mastnotu a po opláchnutí je sklo zářivé, jen se leskne. 
Vyzkoušejte. 

A ještě jedním úspěchem se rádi pochlubíme… 

Restaurátorská firma - Bradna restaurování s.r.o., 
Praha 9 nám zaslala poděkování, které nás velmi po-
těšilo. Citujeme: 

 „Rád bych Vám jménem společnosti Bradna restau-
rování poděkoval za prostředek Jitro, který se za rok 
velmi osvědčil při restaurátorských pracích. 

Prostředek Jitro pomohl vyčistit oltáře v  kostele 
Panny Marie ve Staré Boleslavi, varhaní skříň v témže 
kostele, oltáře z katedrály v Plzni, z kostela v Plasích 
nebo rámy Pražského hradu. Je skvělý. Snažíme se šířit 
skvělé účinky i dobré jméno tohoto výrobku. Ať se vám 
daří a jsme s pozdravem. 

František Rejzek
www.bradna.eu

Občas potěší drobnost. Například když náš obchodní zástupce při 
svých cestách uviděl u prodejny Byliny a drogerie v  Novém Jičíně 
venkovní poutač, který pohotově vyfotil.  Zde byl náš výrobek 
Jitro popsán jako:  JITRO - ČESKÝ UNIVERZÁLNÍ KONCETROVANÝ 
ČISTIČ – DŮM – BYT – AUTO– OKNA – PRÁDLO – BOTY – PRAČKA 
– VÝBORNÝ.

 No, nepotěšilo by vás to, kdybyste byli výrobcem tohoto přípravku?
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www.dubrava.cz 

Co se vám vybaví při slovu JITRO? Ano, název JITRO nám evokuje svěží, 
čisté, jasné ráno. A  k  udržení čistoty tento výrobek družstva Důbra-
va z Valašských Klobouk také slouží. Víte, k čemu se dá využít Jitro? 
Pomáhá při praní, zabrání usazování vodního kamene a je i účinným 
čističem.
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vylepšená receptura

w w w. v r i d l o. c z

N o v ě  v  N a b í d c e !

KarlovarsKý vlasový šampon

Vlasový šampon z Karlových Varů v nové, vylepšené receptuře.

Je vhodný k běžné i zvýšené péči všech typů vlasů. Výtažky z rostlin Arniky, 

Máty a Měsíčku lékařského, hojně používané v tradičním léčitelství a přírodní 

minerální sůl, příznivě působí na vlasovou pokožku. Obsahuje panthenol,

který poskytuje péči a ochranu poškozených vlasů,

dodává jim také zářivý lesk.

Obsah: 250 ml

Zakoupíte v lékárně

Vyrábí: VŘÍDLO, v.d., karlovarská kosmetika® Karlovy Vary, Česká republika.

KArLOVArsKá KOsMetiKA®
jediná z karlových varů od roku 1954

Tradiční
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SUV značky Renault
Renault CAPTUR
Nový

Nabídka platí od 1. 2. do 29. 2. 2020. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Akční nabídka 4 ks zimních pneumatik platí při 
závazné objednávce na nový vůz podle rozměru pneumatik v základní výbavě konkrétní verze vozidla. Nový Renault CAPTUR: spotřeba 4,7–6,2 (l/100 km), emise CO2 
108–124 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. 
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Renault doporučuje  , seznamka365.renault.cz

Dáme vám čas poznat Nový Renault CAPTUR, 
na 2 dny a 200 km

Zimní pneumatiky ZDARMA

www.autodispo.cz
Tel.: +420 261 711 515, e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz
DISPO Družstvo invalidů

vylepšená receptura

w w w. v r i d l o. c z

N o v ě  v  N a b í d c e !

KarlovarsKý vlasový šampon

Vlasový šampon z Karlových Varů v nové, vylepšené receptuře.

Je vhodný k běžné i zvýšené péči všech typů vlasů. Výtažky z rostlin Arniky, 

Máty a Měsíčku lékařského, hojně používané v tradičním léčitelství a přírodní 

minerální sůl, příznivě působí na vlasovou pokožku. Obsahuje panthenol,

který poskytuje péči a ochranu poškozených vlasů,

dodává jim také zářivý lesk.

Obsah: 250 ml

Zakoupíte v lékárně

Vyrábí: VŘÍDLO, v.d., karlovarská kosmetika® Karlovy Vary, Česká republika.

KArLOVArsKá KOsMetiKA®
jediná z karlových varů od roku 1954

Tradiční
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Mechanika Prostějov, výrobní družstvo
specialista na okna, dveře a fasády
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vyhovět specifickým požadavkům jednotlivců a do-
mácností.

Mechaniku Prostějov, člena Skupiny MECHANIKA, 
není třeba dlouze představovat. Historie společnosti 
sahá až do roku 1953, kdy fúzí dvou firem zabývají-
cích se zámečnictvím a autoopravárenstvím vzniklo 
Družstvo Mechanika. „Za dobu více než pětašedesáti 
let se firma v oblasti výroby, montáže a komplexních 
dodávek stavebních prvků, oken, dveří a fasád, vy-

Mechanika Prostějov, výrobní družstvo, patří mezi 
nejvýznamnější dodavatele hliníkových kon-
strukcí v České republice a v posledních měsí-
cích dosáhla mimořádného obchodního úspěchu 
získáním zakázky při stavbě luxusního hotelu 
Backstage v Praze.

Mechanika Prostějov je zárukou kvality pro mno-
ho zákazníků. Realizuje velké projekty komerčních 
a administrativních budov, zároveň je však schopna 
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www.mechanikapv.cz

pracovala mezi špičku. Z malé provozovny se stala 
moderní výrobní společnost s pevnou pozicí nejen 
na regionálním trhu,“ uvedl předseda družstva  
Ing. Jindřich Zdráhal. 

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY
Díky moderním technologiím a vybavení, vlastním 

výrobním prostorám a  v  neposlední řadě zkušeným 
zaměstnancům se společnost Mechanika Prostějov 
specializuje především na výrobu a  montáž hliníko-
vých systémů, přesněji kompletní opláštění budov 
systémovými profily, které jsou osazeny sklem nebo 
neprůhlednou výplní. Družstvo tak nabízí kompletní 
řešení nejen pro velké projekty, ale také pro rodinné 
či bytové domy. „Naši specialisté připraví nabídku 

řešení včetně nabídky cenové dle požadavků a potřeb 
zákazníků, poté následuje zaměření v terénu, zpraco-
vání dokumentace, výroba a  samotná realizace, tedy 
montáž,“ vysvětlil Ing. Zdráhal. Je-li třeba demontovat 
staré výplně či provést drobné zednické práce, jako 
například zapravení ostění, zaměstnanci Mechaniky 
si umí poradit i  v  takových případech. Součástí do-
dávky jsou většinou také doplňky v podobě vnitřních 
a venkovních parapetů, žaluzií či sítí proti hmyzu.

ZAJÍMAVÉ STAVBY PO CELÉ REPUBLICE
Cílem snažení a působení Mechaniky Prostějov je ne-

jen spokojený zákazník, ale také spokojená veřejnost. 
Řada lidí okolo staveb chodí, navštěvuje je nebo vedle 
nich žije. Za zmínku stojí například Galerie Zlatá Brána 
či Olympijské centrum v Prostějově, nedávná realizace 
J. Babáka Office v Brně, Telehouse v Praze nebo práce 
na fasádním obvodovém plášti Státní opery v Praze. 
„Každou zakázku přijímáme s maximální zodpověd-

ností a pocitem výzvy udělat svět kolem nás lepší. Vě-
říme, že se nám to podaří i v příštím roce při realizaci 
obvodového pláště a fasád hotelu Backstage v blízkosti 
pražské O2 arény,“ poznamenal Ing. Zdráhal. Stavby na 
míru, individuální přístup a vlastní projekce vysoké 
technické úrovně umožňují realizovat i velmi náročné 
a mnohdy nestandardní projekty. Cílem společnosti je 
vytvářet optimální řešení zajišťující spokojenost všech 
zákazníků. „Také díky nově zrekonstruovaným vý-
robním prostorám může vytvářet řešení šitá na míru 
potřebám všech klientů,“ dodal předseda družstva  
Ing. Zdráhal.

Zdroj: Hanácké noviny
(-jh-)

Foto: archiv družstva Mechanika
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Pulčínské ledopády v Národní přírodní 
rezervaci Pulčínské skály
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Národní přírodní rezervaci Pulčínské skály nalez-
neme v  jihovýchodní části CHKO Beskydy, asi půl 
kilometru severně od obce Pulčín. Jsou největším 
moravským skalním labyrintem, který se nachází 
v  nadmořské výšce 600-750 metrů. Pulčínské skály 
nemohou rozlohou konkurovat známým Českým 
skalním městům, jako jsou Prachovské skály nebo 
Adršpach, ale i jejich návštěva je zajímavá a vhodná 
pro rodinné výlety.

Jedno z nekrásnějších skalních měst, zkráceně nazý-
vané také Pulčiny, schované pod Vsetínskými vrchy, 
je rok od roku více v  zájmu turistů. Přitom tradice 
pěší turistiky a "vandrování" má zde hluboké kořeny. 
Trampové dali těmto místům už hodně dávno přívlas-
tek "Valašské Alpy". Nakonec o legendách a historkách 
trampů a  "čundráků" se určitě dozvíme ve veřejném 
tábořišti nedaleko skal. Co je pro Čechy Sázava a Posá-
zaví, to jsou pro Valachy Pulčínské skály.

Posláním rezervace Pulčínské skály je ochrana vý-
znamných skalních tvarů a na ně vázaných rostlin-
ných a živočišných společenstev. Celé skalní město je 
porostlé lesem s přirozenou druhovou skladbou. Celé 
toto území má neobyčejnou přírodovědnou hodnotu. 
Nehledě na to, že v  blízkosti přírodní rezervace ar-
cheologové odkryli stopy po sídlišti lidu popelnico-
vé kultury. Ve středověku stál na nejvyšším bodě skal 
hrad, ale do dnešních dnů se zachovaly pouze nepa-

trné zbytky. V minulosti byly skály taky využívány 
k úkrytu zbojníků a v dobách nájezdů z Uher i oby-
čejných lidí z okolí. Rezervace je veřejnosti přístupná 
pouze po značených turistických stezkách.

Pulčínské skály jsou největším skalním městem 
moravské části Karpat. Jsou tvořeny skalními stě-

Přírodní zajímavost z Valašska
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nami, kamenným mořem, sutěmi 
a  pseudokrasovými jevy. Skalní la-
byrint je rozeset po jihovýchodním 
úpatí kopce Hradisko, kdy chaoticky 
naskládané obrovské balvany místy 
tvoří řady a stěny. Jejich výška je i 20 
metrů a délka až 250 metrů, ale veli-
kost skalisek dostatečně nevynikne, 
protože jsou zakryty lesním porostem 
a jen část skalního masívu je viditelná 
z protějšího kopce od vesnice Pulčín.

 V zimním období se v kaňonu An-
cona tvoří několikametrové ledové 
rampouchy jedinečné svým zbarve-
ním. Zbarvení ledopádů je způsobeno 
mikroskopickou sněžnou řasou, kte-
rá žije v ledu. Řasa zbarvuje ledopády 
do různých odstínů žluté, oranžové 
až hnědé barvy. Ledopády se tvoří 
v závislosti na počasí a svého vrcholu 
dosahují obvykle v  únoru či na po-

čátku března.  K  unikátnímu přírodnímu úkazu se 
nejsnáze dostanete z  osady Pulčín, která je nejvýše 
položeným osídlením ve vsetínském okresu a je sou-
částí obce Francova Lhota.

A protože po takovém výšlapu jistě dostanete hlad, 
z  nabídky občerstvení si na místě můžete vybrat 

podle své chuti a  naturelu. Na začátku obce najdete 
Western Saloon U  Willyho, což  je známá trempská 
hospůdka na Pulčinách. Schází se zde trempové a  je 
neodmyslitelnou součástí této oblasti. Samotný inte-
riér restaurace na vás dýchne trempskou atmosférou 
a nad mnohými dekoracemi interiéru si zavzpomíná-
te nebo se pousmějete. Western saloon nabízí poseze-
ní u výčepu, salonek, venkovní posezení, ohniště. Na 
konci obce vás jistě zaujme dřevěná stavba Restaura-
ce Stodola, která byla přestavena z původní valašské 
stodoly do dnešní podoby, kdy byly zachovány ka-
menné sloupy staré bezmála sto let.  Momentálně je 
však uzavřena z důvodů rekonstrukce. 

Ledopády leží ve vzácné přírodní rezervaci, což vy-
žaduje od návštěvníků ohleduplné chování. Také je 
nutno dbát osobní bezpečnosti - pohyb v  hornatém 
zimním terénu vyžaduje zejména pevné boty. Ledo-
pády jsou každoročně přístupné jen od 1. ledna do 15. 
března.

Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková
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