
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

ČASOPIS ČESKÝCH A MORAVSKÝCH 
VÝROBNÍCH DRUŽSTEV

4/2020 | MĚSÍČNÍK | ROČNÍK 66 | CENA 20 Kč

Důležité informace o opatřeních k pandemii koronaviru COVID-19 dostávají naše členská 
družstva rychlejšími nosiči informací, a proto je v tomto čísle časopisu VD nenajdete.

veletrh STYL

ANKETA 

Veletrh

Rubrika  

manažerů družstev



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:
Moděva Konice
foto: BVV
 

Foto na straně 2
Moděva Konice, BVV

Zadní strana obálky:
Mechanika Prostějov
foto: archiv Skupina MECHANIKA

obsah 4/2020slovo úvodem 


Ing. Leo Doseděl
předseda Moděva oděvní družstvo Konice
1. místopředseda SČMVD

propagace, výstavy, veletrhy 

 Výrobní družstva vystavovala na veletrhu STYL

rubrika manažerů družstev 

 SČMVD uspořádal seminář o automatizaci

 Pohled OECD Observer na výzvy, výhody a nevýhody platformové ekonomiky

 Zeptali jsme se…

 Ministr Havlíček: Koncem příštího roku otevřeme další úsek D11

sociální odpovědnost

 Jak je to se zneužíváním dotací na zaměstnávání osob se zdravotním  
postižením aneb skutečně „všetci kradnú“?

 Ergotep Proseč: ISP 21

právní okénko

 Zápis družstva v obchodním rejstříku

z Bruselu 

 EU připravuje půdu pro silnější a ambicióznější partnerství s Afrikou

 Eurobarometr

družstevní výrobky

 Mechanika Prostějov: Vjeďte s námi do nové éry elektromobility – kdo 
nevyzkoušel, neuvěří!

 Auto Dispo: RENAULT, nabídka letních pneumatik

 Druchema bojuje proti koronaviru výrobou nového desinfekčního prostředku 
Anti-COVID

 Moděva Konice: 100% bavlněné dvouvrstvé roušky s vyměnitelnými filtry

 Kovobel Domažlice: Skládací skladovací kontejnery



sl
o

vo
 ú

vo
d

emIng. Leo Doseděl
předseda Moděva oděvní družstvo Konice
1. místopředseda SČMVD

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

jsem velmi rád, že vás mohu po čase opět oslovit a po-
dělit se s  vámi o  některé nové poznatky z  poslední 
doby.

Dubnové číslo našeho časopisu je zaměřeno z  vel-
ké části na módu a vracíme se v něm zpět ke konání 
únorového veletrhu STYL a KABO v Brně. Nová vele-
tržní koncepce sloučila obě části veletrhu do jednoho 
pavilonu P. Mohu konstatovat, že především opticky 
působilo soustředění všech vystavovatelů na jedno 
místo pozitivně. Pořadatelé tak určitě dosáhli větší 
koncentrace návštěvníků, propojení znamenalo urči-
tě úsporu nákladů pro pořadatele a vyšší komfort pro 
návštěvníky. Spojení obou částí veletrhu bylo logic-
kým řešením, ke kterému přispěla aktuální a neustá-
le se zhoršující situace v obou odvětvích. Na veletrhu 
STYL převládají tuzemské i zahraniční obchodní fir-
my zastupující všechny možné značky z celého světa 
a nabízejí především „outletové“ zboží různé kvality. 
Můžeme proto s hrdostí konstatovat, že naše společná 
expozice SČMVD prezentovala české výrobce a  čes-
ké výrobky. Určité oživení bylo možné vidět v  části 
KABO, a to ve výrobě obuvi a rostoucího potenciálu 
českých výrobců a jejich rozmanité nabídky.

Nová moderní koncepce společné expozice člen-
ských družstev SČMVD, poprvé realizovaná na ve-
letrhu v  srpnu loňského roku, byla velmi pozitivně 
hodnocena návštěvníky i  realizátorem výstavby 
pořádajících BVV a  díky netradičnímu tvaru jejího 
půdorysu je pracovně nazývána „diamantem“.

V  rámci konání únorového veletrhu proběhla celá 
řada doprovodných akcí, módních přehlídek, ob-
chodních formálních i neformálních setkání. O všech 
těchto akcích se dočtete na dalších stránkách časopi-
su.

Pozitivním přínosem hlavně ve výměně názorů 
a sdílení nových informací bylo neformální setkání 
předsedů několika družstev naší „branže“ v expozici 
oděvního družstva Moděva Konice. Významnou pod-
porou na našem jednání byla i účast pana předsedy 
SČMVD, hlavně při velmi podnětné diskuzi.   

Hlavním bodem jednání byla současná situace 
v textilním a oděvním průmyslu, trendy vývoje v od-
bytové oblasti, struktury výroby a vývoje vlastních 
výrobků s  vysokou přidanou hodnotou, nedostatek 

kvalitních a  hlavně kvalifikovaných výrobních pra-
covníků, problémy v  systému učňovského školství 
a  negativního povědomí rodičů o  krejčovských pro-
fesích v návaznosti na relativně nízké mzdy našeho 
odvětví.

Rád bych se vrátil několika postřehy a  úvahami 
k některým problematickým projednávaným bodům, 
protože řada z nich se projevuje nejenom v oděvních 
a  jim oborově příbuzných družstvech, ale i  v  druž-
stvech, která se zabývají výrobou s převažujícím po-
dílem ruční práce. 

Na nedostatek kvalifikovaných pracovníků v  sou-
vislosti s problémy učňovského školství poukazujeme 
již velmi dlouho, bohužel odpovídající řešení je v ne-
dohlednu a těch několik „nápravných“ kroků je nedo-
stačující k tomu, aby do budoucna řemeslné profese 
tvořily základ firem zabývajících se výrobou. Konsta-
tování, že již více jak 20 let se nevyučila žádná nová 
švadlena, krejčí, střihač atd., je minimálně smutné, 
ale především alarmující ve vztahu k  budoucnosti 
tohoto krásného řemesla. Shodli jsme se na tom, že 
v  našich družstvech již nyní převažují pracovnice 
40+ a  možná je tento věkový průměr i  vyšší. Kvalit-
ní a  kvalifikované pracovnice odchází do důchodu 
a  nově příchozí, mnohdy i  nevyučené, z  trhu práce 
je v  žádném případě nejsou schopny nahradit. Stár-
nou samozřejmě i pracovníci středního a vrcholného 
managementu. Otázkou, kterou se musíme zabývat, 
je proto, kdo bude nositelem řemesla a odbornosti do 
budoucna? Ukrajinské, vietnamské nebo filipínské 
pracovnice? Kdo tedy zabezpečí vývoj a  hlavně rea-
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lizaci „vlastních“ vysoce kvalitních výrobků s  vyso-
kou přidanou hodnotou, o kterých všichni „sníme“? 
ROBOTI? V oborech s vysokým podílem ruční práce, 
mezi něž „oděvařina“ v plné míře patří, se dá výrobní 
proces velmi těžce mechanizovat a  nahradit tímto 
způsobem odbornou řemeslnou práci.                 

Ano, můžeme přenést výrobu našich vlastních vý-
robků do zahraničí, mnohdy tak již činíme, ale zvláště 
v poslední době vnímáme rizika s tímto spojená. Naším 
zájmem, jako vrcholných manažerů je přece udržet ře-
meslo a zaměstnanost především v našich družstvech 
a vyrábět pokud možno efektivně a doma – v Česku.   

Ano, můžeme si profesní odborníky popřípadě sami 
vychovávat v  případě, že k  tomu budou státem vy-
tvořeny potřebné podmínky a samozřejmě finanční 
a daňové stimuly. Jedná se o kvalifikované profesní 
odborníky, které k realizaci vlastního produktu nut-
ně potřebujeme, kteří se domluví se zahraničím, umí 
číst technickou dokumentaci, jsou řemeslně zruční 
a  mají samostatné a  také ekonomické myšlení. Již 
mnoho takových není, bohužel. Važme si každého 
takového odborníka, kterého ještě v družstvu máme.   

Snad se dá tato již kritická situace ještě alespoň 
trošku zachránit. 

Snad by k tomu mohlo přispět schválení již dlouho 
připravovaného zákona o  mistrovských zkouškách, 
důsledné prosazování sektorových dohod ve spolu-
práci krajských institucí, škol a firem.

Snad by mohla přispět i  změna povědomí rodičů 
o budoucnosti vlastních dětí, těch dětí, které nemají 
požadované výsledky na základních školách a  před-
poklady ke  studiu na středních a  vysokých školách, 
ale jsou zruční a perspektivní k odborné kvalifikaci 
a řemeslu jako takovému.

Hlavní roli by rozhodně měl ale mít stát a jeho kon-
cepce učňovského školství a urychlená realizace všech 
potřebných kroků k podpoře řemeslných oborů.

V  poslední době se při jednáních představenstva 
SČMVD zabýváme také problematikou zvýšení ce-
lospolečenského povědomí o  členských družstvech 
našeho svazu, o  možnostech vyšší informovanosti 
o  produkovaných výrobcích českých a  moravských 
výrobních družstev v  souvislosti se zabezpečením 
vyššího odbytu a realizace vlastních výrobků na čes-
kém trhu.

Jedním z námětů, který jsem navrhl, je uspořádání 
kulatých stolů a využití potenciálu mladé nastupující 

generace, našich mladších kolegyň 
a  kolegů ve vrcholných funkcích 
členských družstev svazu. Inspiroval 
mě k  tomu rozhovor s  jedním mla-
dým předsedou družstva, který mě 
upozornil na malé povědomí o našich 
družstevních výrobcích a  službách. 
K tomu se zcela jistě dá velmi efektiv-
ně využít společenská komunikace 
prostřednictvím sociálních sítí oslo-
vující především mladou generaci. To 
je určitě velmi dobrý námět, kterému 
se budeme věnovat.

V  době, kdy píšu tento úvodník, 
prožíváme období plné hodně nega-
tivních zpráv a nevím, co nás v násle-
dujících dnech a  měsících ještě čeká. 
Tak věřme, že v době, kdy budete tento 
úvodník číst, bude situace již přízni-
vější a pokud ne, s optimismem věřme, 
že to všichni co nejrychleji zvládneme 
a hlavně zůstaneme zdraví. 

Přeji vám všem i vašim blízkým 
především dobrou kondici, pevné 
zdraví a  v  rámci možností úspěšné 
podnikání.

www.modeva.cz
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Výrobní družstva vystavovala 
na veletrhu STYL
Ve dnech 22. – 24. února se v Brně konaly veletrhy módy STYL a KABO. Ve společné expozici pod hla-
vičkou SČMVD se na veletrhu STYL prezentovala družstva MODELA Pardubice, MODĚVA Konice, DITA 
Tábor, DRUTĚVA Praha a TEXman Liberec.

Změnou oproti minulosti bylo, že oba veletrhy na-
šly své umístění v pavilonu P. V něm byl soustředěn 
i  veškerý doprovodný program. Zmínit bychom zde 
chtěli přednášku „Cirkulární fashion systém – bu-
doucnost módního průmyslu“ přednesená Kamilou 
Boudovou, která učí udržitelnou módu na vysokých 
školách v  Paříži i  v  Čechách. Upozornila na skuteč-
nost, že módní průmysl i obchod čelí v posledních le-
tech narůstajícímu tlaku – vyrábíme čím dál tím víc 
oblečení, a tedy i textilního odpadu, který neumíme 
ve většině případů recyklovat. Obchody jsou zahl-
cené zbožím, které neumíme prodat, a tak se z něho 
bez jakéhokoliv užitku stává odpad. Prodat oděvy za 
plnou cenu je stále složitější kvůli slevám. Klesá kva-
lita, klesá loajalita zákazníků, klesá jejich schopnost 
a ochota se o oblečení starat. 

V  podobném duchu apelovala i  přednášející Ellen 
Haeser z  Holandska: „Vidíme negativní důsledky 
módního průmyslu na naši planetu, otřesné podmín-
ky v řadě továren a skutečnost, že zákazníci si čím dál 

méně uvědomují cenu a  hodnotu ošacení.“ Ve svém 
vystoupení vyzvala spotřebitele k dodržování násle-
dujících zásad:

1)  Važte si oblečení, které již máte, a  dobře se o  ně 
starejte.

2)  Méně nakupujte, lépe vybírejte, kupujte si pouze 
to, o čem jste přesvědčeni, že budete s láskou nosit.

3)  Vybírejte si kousky, které jsou kvalitní a dlouho 
vám vydrží.

4) Nakupujte vintage a secondhandové oblečení.
5) Podporujte etické značky.

MODELA Pardubice připravila pro sezonu jaro/léto 
2020 novou kolekci dámských oděvů vhodných pro 
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denní nošení i  pro společenské příležitosti. Vybírat 
bylo možné z  řady krátkých i  dlouhých šatů, suk-
ní, halenek a  kabátků, nově byla nabídka rozšířena 
o kalhotové sukně. Produkty byly ušité z oblíbených 
materiálů, jednalo se o  směsi lnu, bavlny, viskózy, 
polyamidu a polyesteru. Nejvíce žádaná byla viskóza 
a směs viskóza/len. Modely byly nabízeny v módních 
barvách, zákaznice objednávaly nejvíce barvu žlutou, 
tmavě zelenou a  modrou. Výrobky družstva se vy-
značují pohodlným nošením, snadnou údržbou a ro-
zumnými cenami, velký důraz je rovněž kladen na 
kvalitní zpracování. Stánek Modely na veletrhu na-
vštívily jak stálé zákaznice, majitelky obchodů v ČR 
i na Slovensku, tak i řada nových, které tu nakupo-
valy poprvé, nebo se po odmlce opět vrátily. Všechny 
výrobky družstva je možné zakoupit i  v  podnikové 
prodejně v sídle družstva v Chrudimi. 

MODĚVA Konice na veletrhu představila novou 
kolekci dámských a pánských plášťů, pelerín a bund 
pro sezonu podzim/zima 2020/2021. V  nabídce jsou 
jak klasické, tak i sportovní a trendy střihy v mnoha 

barevných odstínech, délkách a provedeních. Barev-
nou škálu vlněných materiálů v přírodních odstínech 
barvy lila a béžové až po šedou a černou oživuje ko-
lekce trendy italských látek. Z  modelů družstva si 
vybere mladší i starší generace. Pro slavnostnější pří-
ležitosti byly nabízeny pláště a  peleríny z  italských 
vlněných materiálů s  vysokým podílem kašmíru 
doplněné přírodní kožešinou a  dalšími zajímavými 
módními prvky. Část kolekce je zhotovena z odlehče-
ných materiálů vhodných pro podzimní a jarní obdo-
bí. Jako módní doplněk k plášťům šije Moděva barety 
tón v tónu, některé jsou zdobeny i kožešinou.

Zájem byl o smetanovou 
bundu zhotovenou  

z proševu.

Pozornost upoutal i plášť 
z černého strukturovaného 
materiálu zakončeného 
šachovnicovým efektem.

Sportovní volnočasová řada ušitá z oboustranného 
žíhaného směsového materiálu vlna/PES, u některých 
modelů je uplatněna kombinace s proševem.
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DITA Tábor vyrábí dětský textil z  termoregulač-
ního materiálu Outlast® pod značkou Little Angel. 
Nabídka družstva zahrnuje kromě široké škály ob-
lečení také výbavy do postýlek a  do kočárků. DITA 
je jediným výrobcem v České republice, který má li-

cenci na výrobu oblečení z materiálu Outlast®. V roce 
2016 družstvo rozšířilo sortiment svých produktů 
o  funkční oblečení pro dospělé, které vyrábí pod 
značkou Baridi wear. Funkční oblečení z  materiálu 
Outlast® je vhodné jak pro sportovce, tak na běžné 
nošení. Velmi vhodné je pro nastávající maminky 
a pro osoby s citlivou či problematickou pokožkou.

DRUTĚVA Praha se v  rámci svého výrobního pro-
gramu zabývá zakázkovým šitím ručníků a  osušek, 
omyvatelných matrací, ubrusů, prostírání a sedáků, 
kapsářů, zástěr a povlečení, záclon, závěsů nebo po-
tahů. Provádí rovněž opravy oděvů a  pletených vý-
robků. Její výrobky je možné zakoupit v  podnikové 
prodejně v sídle družstva.

Družstvo TEXman Liberec vyvíjí, vyrábí a prodává 
ložní textil, především přikrývky a  polštáře nové 
konstrukce. Základní sortiment přikrývek a polštářů 
vychází z užitného vzoru, který svou originální kon-
strukcí dává zákazníkům možnost předem si přesně 
nadefinovat požadované vlastnosti výrobku. Kromě 
polštářů a  přikrývek družstvo vyrábí i  matracové 
chrániče, nepropustné podložky na lůžka a další sou-
visející sortiment určený zejména pro poskytovatele 
pobytových sociálních, zdravotních a  ubytovacích 
služeb. TEXman rovněž šije na zakázku bytový textil, 
jednoduchou konfekci, dětské oblečení, vybavení pro 
ubytovací zařízení, hotely, školy nebo restaurace.

Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková

www.bvv.cz 



Módní přehlídka Moděva Konice
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www.modeva.cz

Foto: BVV

Moděva se se svými modely zúčastni-
la módních přehlídek na centrálním 
přehlídkovém mole.
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SČMVD uspořádal seminář  
o automatizaci

Přetrvávající nedostatek kvalifikovaných zaměst-
nanců na trhu práce a  soustavný růst mezd ve 
spojení s rychlým technologickým rozvojem vedou 
české firmy vstříc postupné automatizaci výroby. 
Svaz českých a moravských výrobních družstev si 
uvědomuje důležitost přicházejících změn a  nut-
nost zachytit technologické trendy, proto členská 
družstva v  zavádění automatizace podporuje. 
Z toho důvodu svaz uspořádal pro předsedy výrob-
ních družstev seminář o automatizaci. 
 

Seminář se uskutečnil pod vedením zástupců druž-
stva ELAP Světlá Hora, které se robotizací a  stavbou 
automatizačních linek zabývá již 25 let. Technologické 
celky vybavené řídícími systémy ELAP pracují v desít-

kách firem v České republice i v zahraničí a družstvo 
za své realizace opakovaně obdrželo ocenění INOVA-
CE VD. Předseda družstva Ing. Josef Klíma seznámil 
účastníky s hlavními přínosy automatizace, mezi něž 
patří zejména odstranění stereotypní práce, zvýšení 
efektivnosti výroby, snížení zmetkovitosti nebo zvý-
šení kvalifikace pracovníků. V  rámci semináře byly 
rovněž zmíněny ekonomická návratnost automatizace 
nebo její projekční a realizační příprava.

Zavádění automatizace do výrobního procesu zna-
mená získání náskoku oproti konkurenci, úsporu 
nedostatkových lidských zdrojů a  nezanedbatelnou 
součástí je také zvýšení prestiže firmy. Některá z čes-
kých výrobních družstev již s automatizací zkušenost 
mají, vzhledem k zájmu o problematiku lze očekávat, 
že se k nim v nejbližším období připojí další.

Text a foto: Mgr. Rodan Svoboda

www.elap.eu
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výhody a nevýhody platformové 
ekonomiky

Časopis OECD Observer, který přináší analýzy 
klíčových světových ekonomických a  sociálních 
otázek, se zabýval problematikou platformové eko-
nomiky a  ve svém článku pod názvem „Jsou pra-
covníci na platformách skutečně svými vlastními 
pány?“ uvedl několik příkladů a dospěl k následu-
jícím závěrům. 
 

Inteligentní komunikační technologie umožnily 
lidem nechat se najmout jako samostatní nájemní 
pracovníci ve všech oblastech, od taxislužby až po 
produkci videa a  zahradníky. Jaké jsou však výzvy 
tzv. platformové ekonomiky?

Když Tybalt Mooney ukončil střední školu, hledal 
práci, která by mu pomohla zaplatit vysokou školu. 
Zaregistroval se u  kurýrní služby provozované na 
bicyklech. Dodávala nejen jídlo s sebou, ale cokoliv od 
krémů na nohy až po hamburgery, rychlé občerstve-
ní a  šálky kávy. Tybalt musel mít svůj vlastní bicykl 
a  chytrý telefon, do něhož si mohl stáhnout firemní 
aplikaci a  přihlásit se, kdykoliv chtěl několik hodin 
pracovat. Přestože pracoval pro kurýrní službu, musel 
mít své doklady jako samostatně výdělečně činný pra-
covník, který si platí své vlastní sociální zabezpečení. 
Co platformová společnost dodala? Velkou dodávko-
vou tašku, aplikace a možnosti směn. „Mohl jsem vstát, 
kdykoliv jsem chtěl, a  pracovat tak dlouho, jak jsem 
chtěl,“ říká Tybalt. „Ale kdybych byl závislý jen na té 
práci a na tom příjmu, byl bych na dost špatném mís-
tě, protože dostáváte málo, je to těžké a vy jste sami. 
Kdybych měl nehodu, neměl bych nic. Neměl jsem žád-
né placené volno. Když jedete na kole, kývnete, když 
uvidíte jiného kurýra, ale nikdy se s ním nezastavíte. 
Tito lidé neprotestují a neznají se navzájem. Vaši jediní 
kolegové jsou váš mobilní telefon a vaše kolo.“

Toto představuje jeden z  konkrétních pohledů na 
platformovou ekonomiku. Inteligentní komunikační 
technologie umožnily lidem nechat se najmout jako ne-
závislí dodavatelé videa, dodavatelé potravin, taxikáři 
a  dokonce i  instalatéři nebo zahradníci prostřednic-
tvím online platforem, ke kterým má kdokoliv přístup 
ze svého telefonu. Firma Uber a firma Deliveroo zcela 
vyčnívají mezi rostoucím počtem online firem. 

„Je to dobré pro lidi, kteří byli strukturálně vylouče-
ni z trhu práce. Stejně tak jako pro lidi se zdravotním 

postižením nebo pro ty, kteří byli příliš dlouho bez 
práce, “říká Jeremias Prassl, docent z Oxfordské uni-
verzity a autor publikací „Člověk jako služba, Příslib 
a nebezpečí práce v platformové  ekonomice“. „Nevý-
hodou je nedostatek jistoty a  ochrany práce, jako je 
nemocenské pojištění a pojištění v nezaměstnanosti. 
To je problém, protože samotná mzda to někdy ne-
kompenzuje“, jak říká Tybalt. Přesto je to užitečné 
pro pracovníky a klienty. Některé služby lze provádět 
bez ohledu na to, kde žijete, například překladatelství 
nebo účetnictví a  na některých davových platfor-
mách, což ale často vede k  silné konkurenci. Tak se 
Tybalt oprávněně ptá, zda je platformová ekonomika 
opravdu jeho budoucností.

A  je zde ještě další otázka: jsou zaměstnanci plat-
forem skutečně „svými vlastními pány“? Skutečně 
nezávislí dodavatelé si sjednávají své ceny a  smlou-
vy na volném trhu, ale např. uklízeči z  platformy  
Handy.com nikoliv. Jsou závislí na platformovém 
softwaru, který je spojuje s klienty a často i na stano-
vení poplatků, které se mnohdy řídí neprůhlednými 
algoritmy, kde kontrolu nad nimi nemá ani zákazník, 
ani servisní pracovník. Pracovníci platformy jsou 
příliš často ve vztahu, kde nejsou ani skutečnými 
nezávislými dodavateli, ani zaměstnanci. Avšak ne-
bývá tomu tak vždy: např. pracovní úřad Spojeného 
království v  roce 2016 rozhodl, že řidiči Uberu jsou 
zaměstnanci a  nikoliv nezávislí smluvní partneři, 
a měli by dostávat životní mzdu. Existují však i další 
případy, například ve stavebnictví, kde stav zůstává 
nejasný (viz www.out-law.com). V  Kanadě jsou pra-
covníci platforem ve své vlastní kategorii, tzv. závislí 
dodavatelé.

Nedávný briefingový dokument o  stavu zaměst-
nanosti ve Velké Británii odhadoval, že v  roce 2017 
pracovalo v  platformové ekonomice až 1,3 milionu 
lidí. Zpráva McKinsey Global Institute odhaduje, že 
do roku 2025 bude na celém světě prostřednictvím 
platforem pracovat asi 72 milionů osob.  Pokud budou 
tito pracovníci nadále klasifikováni jako nezávislí 
dodavatelé, riskují ztrátu bezpečnosti, výhod a sluš-
ných odměn a  pracovních podmínek. Může to však 
také posílit trh práce, jak jej známe dnes. Pokud za-
městnavatelé nebudou vázáni příspěvky na sociální 
zabezpečení, daněmi, zárukami na pracovišti nebo 
zákonnými a  smluvními povinnostmi nad rámec 
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konkrétního úkolu, společnosti sníží režijní náklady 
a přesunou se ze systému placených zaměstnanců na 
platformy.

Jednou z  diskutovaných reforem práce na platfor-
mě je přenos výhod. Spíše než navázání sociálního 
pojištění a  ochrany na pracovní smlouvy by se vý-
hody vztahovaly k jednotlivcům bez ohledu na místo 
výkonu práce nebo zaměstnavatele. Pracovníci by tak 
mohli shromažďovat např. práva na školení, nebo jiné 
výhody na osobních účtech a v případě potřeby by je 
mohli využívat.

Dalším způsobem je univerzální využití výhod 
a jejich financování spíše prostřednictvím daňových 
výnosů než prostřednictvím příspěvků od zaměst-
navatelů. Takto například Nový Zéland financuje 
základní důchod, který vyplácí všem důchodcům 
a který představuje zhruba 40 procent průměrného 
výdělku bez ohledu na jejich pracovní záznamy. Dal-
ším modelem je univerzální základní příjem, který 
má podobu platby v  hotovosti všem občanům. Stále 
je v experimentální fázi v Ontariu, Keni a Skotsku, od 
této myšlenky se však upustilo ve Finsku, kde byla od 
roku 2017 testována, byť jen omezeným způsobem.

Také je problematické pojištění v  nezaměstnanos-
ti. Kolísavé výdělky samostatně výdělečně činných 
osob je obtížné sledovat. O to víc je složitější sledovat 
výdělky u  pracovníků na platformě. Jak si můžeme 
být jisti, že pracovník na platformě je skutečně neza-
městnaný a úmyslně neodmítá pracovní místa proto, 
aby získal výhody? Dávky v  nezaměstnanosti pro 
samostatně výdělečně činné osoby jsou mimořádně 
komplikovanou záležitostí a ačkoli je nedávno zaved-
la např. Francie, jsou ve 20 z 34 zemí OECD.

Platformová ekonomika umožňuje pracovat těm 
lidem, kteří dříve pracovat nemohli. Pracovníci plat-
forem mohou využít svůj pracovní čas na jiné časově 
náročné povinnosti. Mohou se také připojit k práci na 
dálku a dělat úkoly, které pro ně nejsou k dispozici na 
místě. Nabídka práce z  hlediska svobody v  zaměst-
nání je vzrušující, ale rozmazala staré klasifikace 
práce. To je to, co způsobuje narušení. Pokud dojde 
k porušování základních práv, dojde ke snížení stan-
dardů. V takovém případě na tom ztratí zaměstnanci 
i zaměstnavatelé i zákazníci. Z tohoto důvodu je třeba 
upravit právní postavení pracovníků na platformě.  

Zdroj: http://oecdobserver.org 
(-vr-)
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RNDr. Roman Hrnčíř, CSc.
předseda 
Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Co chystáte v  nejbližší době za 
novinky?
V  letošním roce máme naplá-
nované větší investice do naší 
značky Iron, která je druhou 
nejznámější po značce PE-PO. 
V současné době probíhá televiz-
ní reklamní kampaň na hlavní 
produkty pod značkou Iron, 
kterými jsou čističe skel. A právě 

do této řady zařazujeme letos nové čisticí prostředky 
Iron podlahy, Iron koupelny a Iron kuchyně.

Řadu PE-PO jsme v  minulém roce rozšířili o  ob-
chodní zboží zápalek v  řadě různých velikostí, 
plynových i  elektrických zapalovačů a  dalšího pří-
slušenství.

Připravujeme také nové výrobky na základě po-
ptávky zákazníků pod privátní značkou. Ty ale jme-
novat nemohu. V tomto případě se jedná o technické 
kapaliny.

Po čem je v současné době ze strany zákazníků nej-
větší poptávka? 
Dlouhodobě jsou našimi nejprodávanějšími výrobky 
podpalovače PE-PO v nejrůznějších variantách. Nyní 
nám pomalu začne letní grilovací sezona, kdy je nej-
větší poptávka po tekutém podpalovači, dřevěných 
podpalovačích a lampových olejích, dále pak čističích 
grilů a krbů. Letní sezóna je také hlavní sezónou pro 
ředidla a technické kapaliny.

Zaznamenalo vaše družstvo v souvislosti s aktuální 
situací kolem koronaviru zvýšenou poptávku po my-
cích a desinfekčních prostředcích? 
My tento typ výrobků nemáme v nabídce. V této sou-
vislosti ale očekáváme větší poptávku po výrobcích 
obsahující líh, ať už se jedná o  technický líh či na-
příklad již zmíněné čističe skel Iron, z nichž některé 
obsahují vyšší procento alkoholu.

www.severochema.cz 

Emil Zůbek
předseda
Důbrava chemické výrobní 
družstvo, Valašské Klobouky

Co chystáte v  nejbližší době za 
novinky?

V  poslední době pracujeme na inovaci a  rozšíření 
výrobků pro osobní hygienu řady Revona, konkrét-
ně se jedná o tekuté mýdlo klasické a s bakteriálním 
účinkem. Dále budeme inovovat výrobky přírodní 
kosmetiky – přírodní antiperspirant DEO krystal. 

Po čem je v současné době ze strany zákazníků nej-
větší poptávka? 
Mírně zvýšená je poptávka po čistících a pracích pro-
středcích Žabka, Soda, Monteráček, Pertilex, Dekalko 
a také Revona čistící pasta na ruce.

Zaznamenalo vaše družstvo v souvislosti s aktuální 
situací kolem koronaviru zvýšenou poptávku po my-
cích a desinfekčních prostředcích? 
Zvláště v prodejně vyžadují zákazníci mycí prostřed-
ky s  desinfekční přísadou. Ty sami nevyrábíme, 
protože vyžadují splnění přísnějších podmínek při 
výrobě a  používání. Preferujeme prostředky s  anti-
bakteriální přísadou (viz první otázka).

www.dubrava.cz 

Mgr. Daniel Hartl
manažer marketingu
Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby, 
Praha

Co chystáte v  nejbližší době za 
novinky?
Pro příští období chystáme ně-
kolik zajímavých novinek, které 
rozšíří a obohatí naše produkto-
vé portfolio. Věříme také, že pro 
zákazníky a  uživatele se bude 
jednat o  zajímavé novinky. Vše 
je v  tomto okamžiku ve stavu 

jednání, vývoje a  testování. Jakmile to bude možné, 
seznámíme zákazníky s připravovanými novinkami.

Po čem je v současné době ze strany zákazníků nej-
větší poptávka? 
Hlavním standardním produktovým tahounem je 
mezi zákazníky osvědčená řada lepidel Herkules. 
V  současné době se rozšířila aktuálně poptávka po 
čisticích a dezinfekčních prostředcích.

Zaznamenalo vaše družstvo v souvislosti s aktuální 
situací kolem koronaviru zvýšenou poptávku po my-
cích a desinfekčních prostředcích? 
Aktuální vývoj okolo šířící se nákazy způsobil mezi 
zákazníky a uživateli zvýšenou poptávku po čisticích 
a  dezinfekčních prostředcích. Snažíme se zákazní-
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vkům vyjít maximálně vstříc a poptávku v míře, kte-

rou nám dovolují naše kapacity, uspokojit. 

Čisticí prostředky v produkci Druchema zde: www.
druchema.cz/k37-produkty-pro-domacnost-myci-a-
-cistici-prostredky 

www.druchema.cz 

Lucie Peterová
manažerka marketingu
Detecha, chemické výrobní družstvo, Nové Město 
nad Metují

Co chystáte v  nejbližší době za 
novinky?
V nejbližší době budeme uvádět na 
trh novinku pod značkou Jelení lůj. 
Prozatím nebudeme prozrazovat 
její název, protože tento výrobek 
bude uveden na trh až začátkem 

měsíce dubna. Co se týče nátěrových hmot, tak tam ne-
půjde o novinku, ale o přebal stávajícího výrobku Alu-
na. Novinku v této oblasti chystá náš vývoj na rok 2021.

Po čem je v současné době ze strany zákazníků nej-
větší poptávka? 
V současném době vrcholí sezóna Jeleních lojů i veš-
keré aktivity, které jsme pro tyto výrobky připra-
vovali. Co se týče sezóny nátěrových hmot, tak tam 
s nastupujícím jarem pomalu začíná narůstat i zájem 
zákazníků.

Zaznamenalo vaše družstvo v souvislosti s aktuální 
situací kolem koronaviru zvýšenou poptávku po my-
cích a desinfekčních prostředcích? 
V posledních týdnech se objevila poptávka po těchto 
prostředcích. Bohužel je v našem sortimentu nemá-
me, takže nemůžeme uspokojit potřeby zákazníků. 
I kdybychom tento výrobek chtěli uvést na trh, je to 
otázka schvalovacích procesů a  vysokých poplatků 
s touto registrací spojených.

www.detecha.cz

Ing. Pavel Pastorek
předseda
Templářské sklepy Čejkovice,  
vinařské družstvo

Co chystáte v  nejbližší době za 
novinky?
Novinek chystáme pro tento rok 
více – před pár dny jsme začali 

distribuovat nový výrobek v podobě tří druhů odrů-
dových vín plněných do potištěného jednorázového 

obalu s  ventilem na vypouštění v  objemu 1,5 litru. 
Jedná se nejen o  praktický obal, ale i  vhodný dárek 
a  praktické rodinné balení. Současně se dokončuje 
kompletní rebrendink (změna etiket) u většiny našich 
vín, vyjma nadstandartní adjustáže Sanctus Victoria. 
Tuto adjustáž představíme našim čtenářům v nejbliž-
ší době. Dále připravujeme nové druhy známkových 
vín – Templář bílý a  červený, které uspokojí přede-
vším milovníky sladších vín.

Po čem je v současné době ze strany zákazníků nej-
větší poptávka?
V  zimním období, i  když letošní průběh zimy byl 
„více než podivný“, je vždy větší poptávka po čer-
vených vínech, byť bílá, ale i  růžová vína, se také 
prodávají.

Zaznamenalo vaše družstvo v souvislosti s aktuální 
situací kolem koronaviru zvýšenou poptávku po Va-
šich výrobcích?
Současná situace na trhu je bohužel více chaotická 
a mnohdy zbytečně vyhrocená svým zmatkem… Lidé 
v návaznosti na kampaň koronaviru upřednostňují 
nákup potravin jako je rýže, mouka, těstoviny, v ně-
kterých oblastech i  tvrdý alkohol, ale o  víno, jako 
nejzdravější nápoj, který se pil i  ve středověku při 
morových nákazách jako lék, zatím větší zájem není. 
Byť logikou věci by měla být situace, jsme doma, 
žádný větší společenský život, tak si dopřejme skle-
ničku vína. Asi naši přemírou informací přesycení 
spoluobčané uvažují spíše zkratkovitě – hurá do 
supermarketu, byť část těch nakoupených zásob na-
konec vyhodíme, ale v  klidu si dát skleničku vína, 
to ne…

www.templarske-sklepy.cz 

Věra Zemanová
místopředsedkyně
HORIZONT výrobní družstvo Brno
provozovna Jihlava, výroba těstovin

Co chystáte v  nejbližší době za 
novinky?
Vzhledem k našemu širšímu sor-
timentu nechystáme v  nejbližší 
době žádné novinky. Konkrétní 
nabídku lze nalézt na našich in-
ternetových stránkách.

Po čem je v  současné době ze 
strany zákazníků největší poptávka? 
Nezaznamenali jsme zatím žádnou poptávku po 
konkrétním druhu těstovin – naši zákazníci si zbo-
ží objednávají pravidelně prostřednictvím e-shopu 
nebo si je jezdí zakoupit přímo do naší podnikové 
prodejny.

Poznámka redakce: viz též str. 25
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situací kolem koronaviru zvýšenou poptávku po Va-
šich výrobcích?
Ano, zaznamenali jsme více zákazníků jak v e-shopu, 
tak při přímém nákupu v  podnikové  prodejně. Po-
ptávka je hlavně po špagetách, kolínkách, vřetenech 
a  dalších přílohových těstovinách. Ze zavářkových 
těstovin zákazníci stále preferují klasické drobné 
nudličky a  dále zavářky jako písmenka, mušličky 
a  podobně. Oblíbené jsou také těstoviny ve tvaru 

rýže – hodí se zejména jako zavářka do polévek. Ob-
líbenými těstovinami jsou také krátké špagety, které 
jsou přímo ideální pro děti. Nedá se říci, že by zákaz-
níci v  těchto dnech volili jiné druhy těstovin, spíše 
celkově vzrostl odbyt. Vzhledem k  současné situaci 
se lidé snaží zásobit trvanlivými potravinami. Naše 
těstoviny mají pro to všechny předpoklady – jejich 
složení neobsahuje žádné chemikálie a jsou vyrobeny 
ze surovin, které vydrží při dobrém uskladnění více 
jak rok.

Ministr Havlíček: Koncem příštího 
roku otevřeme další úsek D11

Dálnice D11 je jednou z nejrozestavěnějších dálnic 
v  Česku. Aktuálně se staví 22,4 kilometry mezi 
Hradcem Králové, Smiřicemi a Jaroměří. Řidičům 
se má další úsek dálnice otevřít v  prosinci roku 
2021, celá dálnice do Polska by měla být hotová do 
roku 2026. Zaznělo to při návštěvě předsedy vlády 
Andreje Babiše s ministrem dopravy Karlem Ha-
vlíčkem v Královéhradeckém kraji.
 

K dokončení dálnice D11 zbývá 41 kilometrů až k hra-
nicím s Polskem. Přípravu těchto úseků je podle mini-
stra dopravy Karla Havlíčka potřeba zrychlit, polská 
strana bude na hranicích se svou dálnicí S3 mezi lety 
2023 – 2024 a mohou nastávat dopravní komplikace.

„Musíme zkrátit přípravu, zrychlit výkupy pozem-
ků a postavit alespoň úsek Trutnov – státní hranice 
o několik let dříve. Pokud budou Poláci do tří let na 
česko-polské hranici, vzniknou dopravní komplika-
ce. Proto musíme co nejdříve schválit v  tomto roce 
tzv. zákon o  liniových stavbách a  vyřešit možnosti 
zkrácení celé stavby a přiblížit termíny otevření čes-
ké i polské dálnice,“ říká ministr Karel Havlíček.

První z připravovaných staveb je pokračování dál-
nice v délce 19,6 kilometrů mezi Jaroměří a Trutno-
vem, na který naváže 21 kilometrů dlouhý úsek ke 
státním hranicím s polskou obcí Lubawka.

REKONSTRUKCE NÁDRAŽÍ V NÁCHODĚ, 
VYSOKOVSKÁ SPOJKA NEBO 
KŘIŽOVATKA MILETA

V rámci královéhradeckého výjezdu se ministr Ha-
vlíček spolu s premiérem Andrejem Babišem a mini-
stryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou zastavili 
u rekonstrukce nádraží v Jaroměři, která povede ke 
zvýšení rychlosti průjezdu vlaků a zlepšení komfor-
tu cestujících. Podle Správy železnic bude investice 
ve výši 904 milionů korun hotova letos v  červenci. 
Cestou do Náchoda také představitelé vlády jednali 
o  studii proveditelnosti Vysokovské spojky, která 
může zkrátit cestu vlakem z  Hradce Králové do Ná-
choda o 20 minut.

„Probírali jsme i  jeden velký problém, který trápí 
všechny obyvatele Hradce Králové. Jedná se o  kři-
žovatku Mileta, kterou plánuje přestavět a zvýšit její 
bezpečnost. Jde o  společnou akci ŘSD, města a  kraje. 
Připravujeme nezbytnou dokumentaci, s Ředitelstvím 
silnic a  dálnic  jsme se domluvili, že přípravné práce 
začneme o rok dříve, než bylo původně v plánu, tedy 
už na podzim roku 2021,“ dodává ministr Havlíček.

Krajský výjezd ministr dopravy zakončil v  sídle 
krajské Hospodářské komory v  Hradci Králové, kde 
představil plánované investice v dopravě, v energeti-
ce, ale především živnostenský balíček, který obsa-
huje opatření pro snazší život podnikatelů.

Zdroj: MDCR
(-jh-)
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osob se zdravotním postižením aneb skutečně 
„všetci kradnú“?

Asi tři tisícovky zaměstnavatelů, mezi které patří 
i část našich družstev – členů svazu, využívají tradiční 
dotace, příspěvky na zaměstnávání lidí se zdravotním 
postižením, podobně, jako je tomu ve všech civilizo-
vaných zemích. Jak roste životní úroveň, nejen mzdy 
a další náklady, roste i celkový objem těchto veřejných 
financí. Podobně jako u nákladů na zdravotnictví, so-
ciální služby nebo třeba dotace zemědělcům. 

Čas od času se objevují senzační odhalení investiga-
tivních novinářů o  zneužití těchto dotací, o  parazi-
tování na invalidech a  jejich „vydírání“. Pamatujeme 
případy podivných chráněných dílen na severu Čech, 
kauzu šikovných manažerů pražské firmy Talmon 
před dvěma lety, kteří od si od svých zaměstnanců 
„půjčili“ bankovní karty, na které jim ve vší počest-
nosti posílali mzdu. Poslední kauza podezřelých fi-
rem starosty obce Hrčava na severní Moravě pochází 
dokonce z  investigativní dílny známého reportéra 
Seznamu Jiřího Kubíka. Co postrádáme, jsou pozitivní 
příklady z  prostředí drtivé většiny zaměstnavatelů. 
Většinou menších firem, často i neziskových organiza-
cí, kteří na úkor svého osobního prospěchu vytvářejí 
podmínky pro desítky tisíc lidí, kteří by jinou možnost 
těžko našli.  Takový už je dnešní svět, senzace zvyšují 
sledovanost médií, o obsah zase až tolik nejde.

Při jednání se státní správou o aktuálních změnách 
zákona o  zaměstnanosti narážíme na poznámky 
a tvrzení (zejména poboček Úřadu práce, které dotace 
administrují) o zneužívání nebo pokusech o zneuži-
tí dotací. Nikdy nehovoří o  jejich četnosti, poměru 
počtu „férových“ a  neférových příjemců podpory. 
Známe kraje, kde problémy nejsou, u  ostatních se 
většinou jedná o ojedinělé pokusy. Zákon, metodiky 
i pravidla se stále zpřísňují, naši předsedové, ekono-
mové a  personalisté by mohli vyprávět… Ochrana 
před zneužitím veřejných financí je už dlouho hlavní 
mantrou a prioritou státu, v praxi důležitější než „ve-
řejná služba“, kterou zaměstnavatelé s  příspěvkem 
státu zajišťují. Jak to tedy je? 

Zjednodušeně řečeno: úplně stejně, jako v  jiných 
oblastech, ve stavebnictví, dopravě, veřejné zakáz-
ky a  finance vždy budou lákadlem pro dobrodruhy 
a spekulanty, k nimž jsme často lhostejní, část veřej-
nosti je dokonce může obdivovat. Postupy jsou různé, 
vynalézavost nezná hranic. 

Prostředí, v němž dochází ke zneužití, ovlivňují tři 
faktory: legislativa a  vymahatelnost práva, kvalita 
práce a  ne/tolerantnost úředníků a  veřejné mínění 
okolí (občanů, institucí i zaměstnavatelů). 

Vraťme se k  našim dotacím na zaměstnávání OZP. 
Legislativa od roku 2018 přinesla řadu opatření, která 

omezila „legální“ zneužití příspěvků. Pokud k němu 
i dnes dochází, jedná se vždy o trestnou činnost. Po-
kud dobrovolně odvádí zaměstnaný člověk „desátky“ 
svému zaměstnavateli, z hlediska práva to dělá dob-
rovolně, ale současně napomáhá trestné činnosti a je 
za to postižitelný. Jinou možností je falšování dokladů 
(osobních, mzdových apod.), což je také trestnou čin-
ností zaměstnavatele. Můžeme tedy jasně prohlásit, 
že není chyba v legislativě. 

Problémem může být tyto projevy najít, zjistit 
a  vyvodit z  nich závěry. Kompetentní úředník, kte-
rý kontroluje pouze dokumenty, nezabývá se jejich 
souvislostí s  chováním zaměstnavatele (kontrola 
pracovišť, ekonomiky firmy v souvislosti s předmě-
tem podnikání) zpravidla odhalí jen formální chyby. 
S  výjimkou velkých měst však mívá i  neformální 
informace, slyší nebo tuší něco nekalého (od kolegů, 
známých lidí nebo organizací), může si je i  opatřit, 
pokud má plnit svoji roli. Může si kdykoliv od pro-
blémového zaměstnavatele vyžádat doplňující infor-
mace, což zákon umožňuje. Může požádat o kontrolu 
(úřad práce, inspekce práce, finanční úřad a další…). 

Pokud úředníkovi stačí pocit, že neudělal chybu 
a „má krytá záda“, je prostor pro spekulanty a pod-
vodníky otevřený. Pokud naopak kompetentní zá-
stupce státu přemýšlí, vnímá souvislosti a  reaguje 
na podněty i mimo „popis práce“, využije možností, 
které mu zákon dává nebo je nezakazuje, mají tako-
ví dobrodruzi smůlu. Podezřením se může na jeho 
podnět zabývat i policie. Důkazem je, že zmíněné tři 
případy nakonec vedly k trestním oznámením, první 
dva už skončily u soudů. 

Nejsložitější je třetí faktor, role občana, okolí, veřej-
ného mínění. Ať už se jedná o nestrannou osobu nebo 
o  zaměstnance, který se stává účastníkem nekalé 
praktiky. Má to dvě roviny: v té první může skutečně 
hrát roli rozhodnutí, zda se např. zaměstnanec ve fi-
nanční tísni (třeba i v malé obci, kde se všichni znají) 
nechá motivovat k  jednání, v  němž získá profit i  za 
cenu spoluúčasti na trestné činnosti, nebo „jen“ od-
mítne, nebo upozorní příslušná místa na takové cho-
vání zaměstnavatele. Patříme mezi nejtolerantnější 
společnosti, otázkou je, kde je hranice mezi tolerancí 
a lhostejností. 

Druhou úrovní je veřejné mínění, postoje okolí, 
atmosféra ve společnosti. A  tu ovlivňují převážně 
média, zpravidla zjednodušeným obrazem senzací 
a kauz od zlodějů aut až po zkorumpované politiky. 

Není to tak trochu začarovaný kruh? 

Text: Ing. Karel Rychtář
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Družstvo se jako právnická osoba zapisuje do ob-
chodního rejstříku, který je podle právních předpisů 
jedním z veřejných rejstříků právnických a fyzických 
osob. Dnem zápisu do obchodního rejstříku družstvo 
vzniká a  dnem výmazu z  tohoto rejstříku družstvo 
zaniká. Údaje, které se zde o  družstvu zapisují, sta-
noví zejména zákon o veřejných rejstřících právnic-
kých a fyzických osob. Součástí obchodního rejstříku 
je i sbírka listin, do níž se ukládají listiny týkající se 
družstva, které se na základě tohoto zákona anebo 
jiného právního předpisu uveřejňují uložením ve 
sbírce listin.

K zapisovaným údajům o družstvu patří vždy jeho 
obchodní firma, adresa sídla, předmět podnikání 
nebo činnosti, jeho právní forma, den vzniku a zá-
niku, identifikační číslo osoby, název statutárního 
orgánu, tedy, zda je v družstvu zřízeno představen-
stvo a  počet jeho členů, anebo je jeho statutárním 
orgánem jen předseda družstva. Dále se zde zapisuje 
také způsob, jakým statutární orgán za družstvo 
jedná. Jestliže je v družstvu zřízena kontrolní komi-
se, zapíše se tato skutečnost spolu s údajem o počtu 
členů této komise. K  dalším zapisovaným údajům 
patří výše základního členského vkladu, a  jestliže 
byla stanovami určena, také výše vstupního vkladu. 
V rámci zápisu družstva se do obchodního rejstříku 
zapisují rovněž údaje týkající se každé z  osob, kte-
rá je členem jeho statutárního orgánu nebo členem 
kontrolní komise, je-li v  družstvu tato komise zří-
zena, a  to včetně údaje o  dni vzniku nebo zániku 
funkce. Předmětem zápisu do obchodního rejstříku 
jsou také údaje o  dalších skutečnostech, které zde 
musí být podle právních předpisů zapsány, pokud 
jsou tyto skutečnosti dány.

Obchodní firmou družstva se rozumí jeho název, 
pod kterým je zapsáno do obchodního rejstříku. 
Název musí družstvo odlišit od jiné osoby a  musí 
obsahovat označení jeho formy jako právnické osoby 
výrazem „družstvo“. Jedná-li se o  bytové družstvo, 
sociální družstvo, anebo spořitelní a  úvěrní druž-
stvo, musí být také tato skutečnost z jeho názvu zřej-
má a příslušné označení, o jaké z těchto družstev se 
jedná, musí být obsaženo v jeho názvu. Obchodní fir-
ma družstva nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní 
firmou a nesmí působit ani klamavě.

Sídlo družstva se do obchodního rejstříku zapisuje 
plnou adresou. Význam zápisu spočívá v tom, že proti 

tomu, kdo se údaje o sídle družstva, které je zapsáno 
v  obchodním rejstříku dovolá, nemůže družstvo na-
mítat, že skutečné sídlo má v  jiném místě. Při podá-
ní návrhu na zápis svého sídla musí družstvo doložit 
právní důvod užívání prostor, v  nichž je jeho sídlo 
umístěno. Tento právní důvod pak musí trvat po celou 
dobu, po kterou je adresa, na níž se tyto prostory na-
cházejí, zapsaná v obchodním rejstříku jako jeho sídlo.

Návrh na zápis činnosti, která má být do obchodního 
rejstříku zapsána jako předmět podnikání nebo čin-
nosti družstva, musí být doložen listinou prokazující, 
že družstvu nejpozději dnem tohoto zápisu vznikne 
k  této činnosti živnostenské či jiné oprávnění, po-
kud je právními předpisy vyžadováno. Živnostenské 
nebo jiné oprávnění k jeho činnosti vzniká nově za-
loženému družstvu vždy teprve dnem, ke kterému je 
zapsáno do obchodního rejstříku, tedy dnem vzniku 
družstva. Naopak již vzniklé družstvo nabývá na zá-
kladě živnostenského zákona oprávnění k  provozo-
vání živnosti s výjimkami uvedenými v tomto zákoně 
již ohlášením živnosti, jde-li o  živnost ohlašovací, 
nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení 
koncese v případě koncesovaných živností, tedy ne-
závisle na zápisu příslušné činnosti jako předmětu 
jeho podnikání do obchodního rejstříku. Povinnost 
družstva předložit rejstříkovému soudu v návaznosti 
na to bez zbytečného odkladu návrh na zápis této čin-
nosti do obchodního rejstříku za účelem uvedení zde 
zapsaných údajů o jeho předmětu podnikání do sou-
ladu se skutečným stavem tím není dotčena. Opráv-
nění družstva případně provozovat jinou činnost než 
podle živnostenského zákona, jde-li o činnost, k níž je 
vyžadováno oprávnění jiným zákonem, se řídí co do 
svého vzniku tímto jiným zákonem.

Skutečnost, že se jedná o  právnickou osobu, jež je 
družstvem, se do obchodního rejstříku zapisuje uve-
dením právní formy. Přitom se zde uvádí údaj o tom, 
zda se jedná o družstvo, bytové družstvo anebo soci-
ální družstvo. Jako den vzniku družstva se zapisuje 
do obchodního rejstříku den, ke kterému byl jeho zá-
pis do tohoto rejstříku rejstříkovým soudem prove-
den. Identifikační číslo osoby je družstvu přiděleno 
ze zákona vždy rejstříkovým soudem, a to po jeho po-
skytnutí tomuto soudu ze strany správce příslušného 
registru.

V souvislosti se zápisem údaje o statutárním orgánu 
družstva a počtu jeho členů se do obchodního rejstří-

Zápis družstva v obchodním 
 rejstříku
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ku zapisuje také způsob, jak tento orgán za družstvo 
jedná. Jestliže je tímto orgánem představenstvo, jde 
o určení, že za družstvo jedná například jeho předse-
da nebo místopředseda představenstva samostatně, 
anebo, že tito členové představenstva jednají při za-
stupování družstva společně s jedním či s více členy 
představenstva, popřípadě o  určení, že za družstvo 
je oprávněn jednat každý z  členů jeho představen-
stva samostatně. Pokud se představenstvo v  druž-
stvu nezřizuje, je statutárním orgánem ze zákona 
předseda družstva. Jestliže se v právních předpisech 
uvádí výraz člen statutárního orgánu, rozumí se tím 
i tento předseda, přestože družstvo žádné jiné členy 
svého statutárního orgánu nemá. V tomto případě se 
do obchodního rejstříku zapíše, že za družstvo jedná 
předseda družstva.

V rámci zápisu družstva se do obchodního rejstří-
ku zapisují rovněž údaje o osobách, které jsou členy 
jeho statutárního orgánu. Jde-li o fyzickou osobu, je 
zapisovanou skutečností její jméno, datum narození, 
rodné číslo, adresa místa pobytu, popřípadě také by-
dliště, liší-li se od adresy místa pobytu. U člena vole-
ného orgánu, který je právnickou osobou, se zapisuje 
vedle názvu, sídla a jejího identifikačního čísla osoby 
též jméno fyzické osoby, která ji při výkonu funkce 
ve voleném orgánu družstva zastupuje, a adresa mís-
ta pobytu této fyzické osoby, popřípadě také bydliště, 
liší-li se od adresy místa pobytu. Součástí uvedeného 
zápisu je vždy také údaj o dni vzniku i zániku funk-
ce každé z  těchto osob. Zmíněné údaje s  výjimkou 
rodného čísla jsou každému, kdo o ně projeví zájem, 
přístupné v rámci zápisu družstva v obchodním rejs-
tříku i po zániku funkce ve voleném orgánu družstva. 
Při podání návrhu na zápis osoby zvolené do funkce 
člena voleného orgánu je vyžadováno uvést také údaj 
o místě jejího narození; tento údaj slouží jen pro říze-
ní o zápisu a do obchodního rejstříku se nezapisuje.

Návrh na zápis družstva do obchodního rejstříku 
je možné podat jen na stanoveném formuláři. Musí 

být podán bez zbytečného odkladu 
poté, kdy skutečnost, která se zapisuje 
do obchodního rejstříku nastane, ane-
bo dojde k  její změně. Návrh na zápis 
založeného družstva podávají všichni 
členové představenstva zvolení na jeho 
ustavující schůzi anebo pokud se v tom-
to družstvu představenstvo nezřizuje, 
osoba, která byla na této schůzi zvolena 
do funkce předsedy družstva. Po vzniku 
družstva mají povinnost podat návrh 
zápis nových skutečností anebo změn, 
které zákon ukládá do obchodního rejs-
tříku zapsat, ty osoby, které jsou jako 
členové statutárního orgánu družstva 
oprávněny za družstvo jednat. Návrh 
na zápis údajů do obchodního rejstříku 

musí být doložen listinami o skutečnostech, které do 
něj mají být zapsány. Může být podán včetně listin, 
jež je k  němu třeba doložit, v  listinné anebo v  elek-
tronické podobě. V závislosti na tom, zda je návrh po-
dáván v listinné, anebo v elektronické podobě, musí 
být podpis na návrhu buď úředně ověřen, anebo musí 
být návrh podepsán elektronicky způsobem, s nímž 
jsou podle zákona o elektronických úkonech a auto-
rizované konverzi spojovány účinky vlastnoručního 
podpisu.

K návrhu na zápis údajů týkajících se každé z osob, 
která se zapisuje do obchodního rejstříku jako člen 
voleného orgánu v  rámci zápisu družstva, je třeba 
doložit spolu s jejím prohlášením o plnění požadavků 
a  předpokladů pro výkon funkce také její písemný 
souhlas s tímto zápisem. To platí také o fyzické osobě, 
která se zde zapisuje vzhledem k tomu, že při výkonu 
funkce zastupuje člena voleného orgánu družstva, 
který je právnickou osobou. Prohlášení příslušné fy-
zické osoby o souhlasu s jejím zápisem do obchodního 
rejstříku musí být buď osvědčeno veřejnou listinou, 
jakou je notářský zápis, anebo musí být obsaženo 
v jiné listině s úředně ověřeným podpisem této osoby. 
Bez takto uděleného souhlasu nemůže být podle zá-
kona o veřejných rejstřících právnických a fyzických 
osob člen voleného orgánu do obchodního rejstříku 
zapsán. K výmazu člena voleného orgánu z obchodní-
ho rejstříku z důvodu zániku funkce se jeho souhlas 
naopak nevyžaduje.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Evropská komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep 
Borell položili základy nové strategie pro vztahy s Afrikou. Ve sdělení, které v této souvislosti 
vydali, navrhují zintenzivnit spolupráci prostřednictvím partnerství v pěti klíčových oblas-
tech: ekologická transformace, digitální transformace, udržitelný růst a zaměstnanost, mír 
a správa věcí veřejných, migrace a mobilita. Na základě tohoto dokumentu bude Evropská 
unie jednat s africkými partnery o vypracování nové společné strategie, která má být schvá-
lena na summitu Evropské unie (EU) a Africké unie (AU) v říjnu 2020.

EU připravuje půdu pro silnější  
a ambicióznější partnerství  
s Afrikou

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der 
Leyenová prohlásila: „Dnešní strategie pro Afriku 
je plán, který umožní pokročit v našem partnerství 
a posunout jej na další úroveň. Afrika je jako soused-
ní kontinent přirozeným partnerem Evropské unie. 
Společně můžeme vybudovat více prosperující, míro-
vou a udržitelnou budoucnost pro všechny.“

Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bez-
pečnostní politiku, místopředseda Evropské komise 
pro silnější Evropu ve  světě Josep Borell doplnil: 
„V Africe se částečně hraje o budoucnost Evropy. Aby-
chom dokázali čelit společným výzvám, potřebujeme 
silnou Afriku a Afrika potřebuje silnou Evropu. Po-
kud prohloubíme naše již tak velmi silné partnerství 
v oblastech jako mír a stabilita, řešení chudoby a ne-
rovnosti, terorismus a extremismus, jen tím získáme. 
Naše dva kontinenty se potřebují, aby se staly silnější, 
v  tomto úsilí se vzájemně podpořily a  naplnily sdí-
lenou ambici vytvořit lepší svět založený na meziná-
rodním řádu a pravidlech.“

Evropská komisařka pro mezinárodní partnerství 
Jutta Urpilainenová k tomu dodala: „Díky navrhova-
ným pěti partnerstvím, která staví na našich sdílených 
zájmech a hodnotách, budou Afrika a Evropa společně 
stát v  popředí ekologické a  digitální transformace 
a podpoří se udržitelné investice a tvorba pracovních 
míst. Mou hlavní prioritou je nyní zajistit, aby se stra-
tegie pro spolupráci s Afrikou zaměřila především na 
mládež a ženy a dostála jejich očekáváním.“

Navržená obnovená spolupráce na partnerství 
v pěti oblastech bude vycházet z průběžných jedná-
ní s  africkými partnery, která se zintenzivní před 
příštím bruselským summitem EU a AU v říjnu 2020 
s  cílem stanovit společné strategické priority pro 
nadcházející roky.

Předložené návrhy staví na rostoucí dynamice 
vztahů mezi EU a Afrikou. Díky 6. summitu AU a EU 
a uzavření jednání o nové dohodě o partnerství mezi 
EU a  africkými, karibskými a  tichomořskými státy 
bude rok 2020 zásadním rokem pro naplnění naší 
ambice navázat ještě užší partnerství s Afrikou, která 
je naším přirozeným partnerem. Toto partnerství je 
třeba postavit na jasném pochopení vlastních a sdíle-
ných zájmů i povinností.

Ve sdělení se navrhuje spolupráce mezi EU a  Afri-
kou na následujících krocích:

1.  Maximalizovat přínosy ekologické transforma-
ce a  minimalizovat hrozby pro životní prostředí 
v plném souladu s Pařížskou dohodou.

2. Podpořit digitální transformaci kontinentu.
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Češi kralují optimismu v Evropě, mírně u nich stoupla důvěra v EU a ochrana klimatu pro ně 
představuje prioritu číslo tři. Po loňském poklesu opět lehce stoupla jejich důvěra v sociální 
média. Sedm z deseti říká, že se setkalo s dezinformacemi, a 65 % si myslí, že představují 
pro naši zemi problém.

Eurobarometr

3.  Podstatně zvýšit environmentálně, sociálně a fi-
nančně udržitelné investice a  podpořit investice 
odolné vůči dopadům změny klimatu; podpořit 
investiční příležitosti širším využíváním inova-
tivních mechanismů financování a podnítit regi-
onální a  kontinentální hospodářskou integraci, 
zejména na základě africké kontinentální dohody 
o volném obchodu.

4.  Přilákat investory tím, že africké státy budou 
podporovány v přijímání politických kroků a re-
gulačních reforem, které zlepší podnikatelské 
a  investiční prostředí a nastolí rovné podmínky 
pro podnikání.

5.  Urychleně podpořit vzdělávání, získávání po-
znatků a dovedností, výzkum a inovační kapacitu 
– zejména v případě žen a mládeže, chránit a zlep-
šit sociální práva a vymýtit dětskou práci.

6.  Cíleně směřovat podporu mírového úsilí v Africe 
z prostředků EU, a to díky lépe strukturovaným 
a  strategičtějším formám spolupráce se zaměře-
ním zejména na nejzranitelnější regiony, a  pod-
poru zintenzivnit.

7.  Začlenit otázky správy věcí veřejných, demokra-
cie, lidských práv, právního státu a  rovnosti žen 
a mužů do všech činností a oblastí spolupráce.

8.  Zlepšit odolnost propojením humanitárních, roz-
vojových, mírových a bezpečnostních intervencí 
ve všech fázích cyklu konfliktů a krizí.

9.  Vybudovat vyvážená, soudržná a  ucelená part-
nerství zaměřená na migraci a mobilitu.

10.  Posílit mezinárodní řád založený na pravidlech 
a  multilaterální systém s  Organizací spojených 
národů jako základním prvkem.

Dne 27. února 2020 se zástupci Evropské komise 
a  Komise Africké unie setkali na 10. společném za-
sedání v  Addis Abebě, kde jednali o  budoucí spolu-
práci ve výše uvedených oblastech. Další významná 
příležitost ke konzultacím s  africkými partnery se 
naskytne v květnu, kdy se uskuteční zasedání mini-
strů zahraničních věcí ze zemí AU a EU. Tyto návrhy 
rovněž vycházejí ze závazků přijatých na 5. summitu 
AU a  EU v  Abidžanu. Pokrok, jehož bylo od té doby 
dosaženo, zahrnuje vytvoření aliance mezi Afrikou 
a  Evropou pro udržitelné investice a  zaměstnanost 
v  roce 2018. Cílem aliance je podpořit ekonomické 
a obchodní vztahy prostřednictvím udržitelných in-
vestic a vytváření pracovních míst. Dalším význam-
ným milníkem v prohloubení spolupráce bylo v roce 
2018 uzavření memoranda o  porozumění mezi AU 
a EU o míru, bezpečnosti a správě věcí veřejných.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

Zastoupení Evropské komise v ČR dnes zveřejnilo 
národní zprávu k  nejnovějšímu standardnímu Eu-
robarometru s pořadovým číslem 92. Jde o průzkum 
veřejného mínění, který mapuje aktuální postoje 
Čechů k  vybraným otázkám, jež souvisejí s  Evrop-
skou unií.

Vedle obvyklých témat, jako jsou celkové hodnocení 
situace či vnímání Evropské unie, se průzkum věno-
val i postojům k různým druhům médií a důvěře vůči 
nim. Zjišťoval také názory Čechů na některá ekologic-
ká témata.

Průzkum probíhal od 14. do 29. listopadu 2019 a zú-
častnilo se jej 1013 osob starších 15 let. Průměr EU 

proto zahrnuje i postoje obyvatel Spojeného králov-
ství.

•  ČEŠI MEZI NEJPOZITIVNĚJI  
NALADĚNÝMI EVROPANY

Více než 70 % Čechů hodnotí ekonomickou situaci ve 
své zemi jako dobrou, což je výrazně víc než průměr 
EU (47 %). Pozitivně vnímají i  stav evropské ekono-
miky (64 %), což opět vyniká oproti celounijnímu 
průměru (47 %). Zároveň roste i jejich pozitivní vní-
mání dalších oblastí, jako např. zaměstnanosti nebo 
finanční situace domácností. 

Stav zaměstnanosti v ČR považovalo v roce 2016 za 
dobrý 60 % respondentů, v roce 2019 až 80 %. Tady jde 
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dokonce o třetí nejlepší hodnocení v rámci celé EU, po 
Dánsku a Nizozemsku.

Obecně jsou dle průzkumu optimističtěji naladěni 
mladí lidé, lidé s  vyšším vzděláním a  lidé s  vyššími 
příjmy. Evropské ekonomice méně důvěřují ti, kteří 
k projektu EU celkově chovají nižší důvěru.

•  VZTAH ČECHŮ K EVROPSKÉ UNII
Důvěra Čechů v  Evropskou unii v  roce 2019 mírně 
vzrostla na 39 % (oproti 32 % v roce 2018). I tak však 
zůstává jedna z nejnižších v celé EU. Současně stoupá 
i důvěra v národní instituce a vládu.

To nejlepší, co EU přinesla, je podle Čechů volný 
pohyb (66 %), mír (61 %), výměnný studijní program 
Erasmus (37 %) a ekonomická síla EU (25 %). Pocit sou-
náležitosti v EU podle Čechů vytváří především his-
torie, kultura, společenské hodnoty a péče o životní 
prostředí.

V negativním významu pak Češi spojují s EU nejčas-
těji byrokracii (41 %), plýtvání penězi (38 %) a nedo-
statečnou kontrolu hranic (37 %).

•  OCHRANA KLIMATU JE PRO ČECHY 
PRIORITA ČÍSLO 3

Při dotazování, na co by podle nich měla EU vynaklá-
dat finanční prostředky, jmenovali čeští respondenti 
na prvním místě zaměstnanost a sociální věci (42 %), 
na druhém obranu a  bezpečnost (40 %) a  na třetím 
ochranu životního prostředí a  klimatu (34 %). To je 
o  7 procentních bodů více než v  roce 2018, kdy bylo 
o potřebnosti investic do ochrany životního prostře-
dí přesvědčeno jen 27 % české veřejnosti. 

Podle Čechů by tzv. „Zelená dohoda pro Evropu“ 
měla klást důraz na boj proti plastovému odpadu  

(59 %), rozvoj obnovitelných zdrojů energie (41 %) 
a podporu evropských farmářů (41 %).

•  DŮVĚRA K MÉDIÍM A VNÍMÁNÍ  
DEZINFORMACÍ 

Češi mají nadále největší důvěru v  rozhlas (62 %). 
Tisku a televizi (aniž by se rozlišovaly veřejnoprávní 
a  soukromé stanice) důvěřuje přibližně stejný podíl 
občanů (kolem 49 %). To je plně v souladu s průmě-
rem EU.

Jiná je však situace v případě internetu a sociálních 
sítí. Internet považuje za důvěryhodný zdroj 48 % 
Čechů, což je výrazně více než průměr EU (32 %). Ob-
dobně důvěřuje 30 % Čechů sociálním sítím, zatímco 
průměr EU je pouze 21 %. Oproti roku 2018 důvěra 
Čechů v sociální sítě stoupla o 5 procentních bodů.

Respondenti byli také dotazováni, zda se setkali 
s  informacemi „zkreslujícími realitu, nebo dokonce 
s  falešnými informacemi“. Kladně na to odpovědělo 
70 % z nich. Pouze polovina dotazovaných uvedla, že 
je schopna takové dezinformace rozpoznat. Celkem 
65 % oslovených uvedlo, že považuje dezinformace za 
problém pro ČR a 71 % za problém pro demokracii.

•  DALŠÍ INFORMACE
Tato národní zpráva je součástí tzv. standardního 
Eurobarometru – celoevropského průzkumu, který 
od roku 1973 pravidelně analyzuje názorové klima 
v  členských a  kandidátských zemích EU. Autorem 
zpracování národní zprávy pro Českou republiku je 
Vojtěch Hündl.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)
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VJEĎTE S NÁMI DO NOVÉ ÉRY 
ELEKTROMOBILITY – KDO 
NEVYZKOUŠEL, NEUVĚŘÍ!
Společnosti Skupiny MECHANIKA není třeba dlouze 
představovat. Historie Skupiny sahá až do roku 1953, 
kdy fúzí dvou firem zabývajících se zámečnictvím 
a autoopravárenstvím vzniklo Družstvo Mechanika, 
které pod různými obchodními názvy funguje do-

dnes jako Mechanika Prostějov, výrobní družstvo. 
Za dobu více jak 65 let se z  malé provozovny staly 
moderní výrobní a  obchodní společnosti s  pevnou 
pozicí nejen na regionálním trhu, ale v  rámci celé 
České republiky.

  NOVÁ
ŠKODA
SUPERB iV
První český plug-in hybrid

skoda-iv.cz

Na Vás záleží
První český plug-in hybrid ŠKODA SUPERB iV kombinuje 
klasický spalovací pohon s elektromotorem. Čistě na 
elektřinu ujede až 62 km a při využití obou motorů 
dokáže snížit spotřebu pohonných hmot pod 2 litry 
na 100 km. Vyprodukuje také až o dvě třetiny méně 
emisí ve srovnání s obdobně výkonným automobilem 
se spalovacím motorem.

Navštivte nás a informujte se o dalších výhodách, které 
Vám osobně elektromobilita nabízí.

Kombinovaná spotřeba modelu ŠKODA SUPERB COMBI iV:
1,6–1,7 l/100 km; emise CO2: 37–38 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOMECHANIKA 
Letecká 3753/2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 344 889
www.automechanika.cz

Untitled-423   1 27.2.2020   11:59:14
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Již za 

Kč479 900 Kombinovaná spotřeba vozu ŠKODA CITIGOe iV: 
12,9 kWh/100 km; emise CO2: 0 g/km

skoda-iv.cz

První elektromobil značky 
ŠKODA je tady
Elektromobilita už není jen hudbou budoucnosti. 
Stává se realitou. Ve ŠKODA AUTO jsme si toho 
dobře vědomi. Držíme krok s dobou, ale to osvědčené 
zůstává. Představujeme vám ŠKODA CITIGOe iV. První 
plně elektrický automobil ŠKODA AUTO s dojezdem 
253 km na jedno nabití může být váš již za 479 900 Kč. 

NAŠE ELEKTRICKÁ
   BUDOUCNOST                       
ZAČÍNÁ PRÁVĚ TEĎ

ŠKODA CITIGOe iV

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOMECHANIKA 
Letecká 3753/2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 344 889
www.automechanika.cz

Untitled-416   1 27.2.2020   12:00:12

Tradici autoopravárenství a  značky ŠKODA dnes 
hrdě reprezentuje společnost Automechanika, a.s., 
která se řadí mezi přední dealery a  autorizované 
servisy značky ŠKODA. Ve výrobním a  obchodním 
areálu Mechanika Prostějov, výrobní družstvo, tedy 
na jednom místě, nabízí prodej nových vozů všech 
modelových řad značky ŠKODA, dále také prodej 
ročních a ojetých vozů konceptu ŠKODA Plus, vč. vý-
kupu starého vozu, prodej originálních náhradních 
dílů a příslušenství a komplexní služby autorizova-
ného servisu ŠKODA. 

„Všechny naše společnosti si zakládají na tradici, 
kvalitě a především precizně provedené práci a osob-
ním přístupu k  našim zákazníkům. Nabízíme nejen 
kvalitní ověřené produkty a  služby, ale přicházíme 
také s  návrhy řešení, doplňkovými službami (např. 
financování či výkup starého vozu) i  poprodejním 
servisem,“ uvedl předseda představenstva Ing. Jind-
řich Zdráhal a pokračuje.

„Naši lidé jsou specialisté ve svých oborech, neu-
stále se vzdělávají a sledují nejnovější trendy ve svém 

oboru, aby byli vždy o krok dopředu a připraveni na 
požadavky trhu a našich zákazníků.“

Díky tomu je již dnes vyškolený tým prodejců, 
servisních poradců, garančních techniků, techniků 
a automechaniků připravený na novou éru elektro-
mobility. Od konce roku 2019 je součástí prodejního 
programu také první čistě elektrický vůz ŠKODA CI-
TIGOe iV a  plug-in hybrid ŠKODA SUPERB iV, které 
startují novou kapitolu 125leté tradice ŠKODA Auto 
a činí tak elektromobilitu dostupnější. 

„Každý požadavek našich zákazníků přijímáme 
s maximální zodpovědností a pocitem výzvy udělat 
pro zákazníka maximum, nabídnout mu varianty 
k výběru a výběr mu usnadnit. Proto nabízíme tes-
tovací jízdy všech prodávaných modelů, které jsou 
praktickým pomocníkem při výběru. Zde totiž více 
jak jinde platí rčení – Kdo nevyzkoušel, neuvěří“, 
říká předseda představenstva Ing. Jindřich Zdrá-
hal. „Ze zkušeností již dnes víme, že právě vozy na 
alternativní pohony zákazníky při testovací jízdě 
překvapí nejen moderním vybavením a  designem, 
ale především tichou jízdou a  neobvykle rychlou 
akcelerací vozu.“

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Váš tým AUTOMECHANIKA - Parter Vaší mobility 
více než 65 let! 

Text a foto: Skupina MECHANIKA



| Servis
Pravidla jsou jasná
Nepodceňte 
přípravu na nová
dobrodružství

eshop.renault.cz

#NovyRenaultServis
renault.czRenault doporučuje renault.czRenault doporučuje

S novou sezonou přichází naše nabídka  
letních pneumatik a servisní služby online. 
Vyzkoušejte už nyní na eshop.renault.cz.  

Nabídka platí do 31. 8. 2020 u všech  
participujících partnerů Renault.

DISPO Družstvo invalidů           
Vrbova 1503/19a, Praha 4 - Braník 
www.autodispo.cz, auto.dispo@dealer.renault.cz, tel.: 261 711 515
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Druchema bojuje proti koronaviru 
výrobou nového desinfekčního 
prostředku Anti-COVID

Desinfekční prostředek Anti-COVID vznikl jako re-
akce na nákazu koronavirem, šířící se celosvětově 
a nyní také Evropou i Českou republikou. Výrobek 
bude v první fázi dodáván do státních i samospráv-
ných institucí jako Magistrát hl. města Prahy, Mini-
sterstvo průmyslu a ochodu i na další státní úřady. 

„Jsem potěšen, že i  česká společnost Druchema 
může v  jisté míře pomoci v  boji proti koronaviru. 
Nový desinfekční prostředek Anti-COVID bylo ne-
zbytné vyrobit skutečně rychle, proto jsme tomu 
uzpůsobili výrobu, pořídili nové výrobní zařízení 
a operativně zahájili jeho výrobu. Obrovský dík patří 

i našim pracovníkům, kteří prokázali svoji obětavost 
a vysoké pracovní nasazení. I díky nim se tak může 
přípravek rychle dostat na všechna potřebná mís-
ta, protože v boji s nákazou bylo nezbytné skutečně 
rychlé jednání,“ vysvětluje Ing. Jiří Daněk, předseda 
představenstva družstva Druchema.

Družstvo Druchema zároveň v  další fázi plánuje 
dodání i ke koncovým zákazníkům. 

Text: Lenka Netušilová
Foto: archiv družstva Druchema

Druchema Praha se zapojila do boje proti koronaviru. Stala se totiž výrobcem a dodavatelem 
desinfekčního prostředku Anti-COVID určeného proti infekci COVID-19. Od poloviny března 
2020 tak přímo v Praze vznikl nový desinfekční prostředek dle receptury Světové zdravotnic-
ké organizace (WHO), schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR.

www.druchema.cz
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ZVYŠUJEME OCHRANU !!!
Nově vyrábíme a dodáváme od 6. 4. 2020

100% bavlněné dvouvrstvé roušky  
s vyměnitelnými filtry:
1/ filtr z netkaného materiálu PERLAN - 100% viskóza nebo

2/ filtr z nanomembrány, která má nepropustnost jako respirátor 3M (FFP3)

Cena 1 ks ROUŠKY je: 75 Kč včetně DPH.
cena 1 ks filtru PERLAN: je 1 Kč včetně DPH.

cena 1 ks filtru NANOMEMBRÁNY: je 9 Kč včetně DPH.

Baleno po 5 ks roušek

Splatnost faktury 3 pracovní dny po dodání zboží.

Termín dodání dle objednaného množství a po tel. domluvě.

Možnost osobního odběru v Moděvě Konice nebo zaslání službou GLS.

Materiálové složení:
Bavlna 100%

Roušku lze prát i žehlit na vysokou teplotu.
Takto ošetřený dezinfikovaný výrobek lze použít opakovaně.

Vyrobeno v CZ, www.modeva.cz

www.modeva.cz



SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNERY

KOVOBEL, výrobní družstvo
 

Cihlářská 503, 
344 01 Domažlice, 

Česká republika

Tel.: +420 379 724 441, 
Fax: +420 379 722 552, 

E-mail: kovobel@kovobel.cz

www.kovobel.cz

KONTEJNER KOVOBEL

Lze využít ke skladování:

Tradice od roku 1966

Pro skladování nebezpečných látek 
je používána jako podlaha záchytná 
vana. Kontejner je standardně 
vybaven dřevěnou podlahou.

Vybavení kontejneru regálovými stojany a 
regálovými nosníky s dřevěnými nebo 
záchytnými policemi snadno zvýší skladovací 
plochu a tím i užitkovou hodnotu kontejneru.

Jako volitelné příslušenství nabízíme střechu 
s průsvitným pruhem a okna k zajištění 
dostatečného osvětlení pro práci uvnitř 
kontejneru.

zahradní techniky
zahradního nářadí
zahradních substrátů
sypkých materiálů
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA OCTAVIA: 3,5 – 4,9 l/100 km, 91 – 111 g/km

   NOVÁ
ŠKODA OCTAVIA

Moje volba

novaoctavia.cz

Svezte se v nepřekonatelném pohodlí

HEAD UP DISPLEJ MODERNÍ ASISTENTI VIRTUÁLNÍ KOKPIT

Nová verze ikonického modelu ŠKODA OCTAVIA znovu posouvá měřítka ve své třídě. Prostorný 
interiér nabízí dost místa pro celou rodinu. Do cíle dorazíte odpočatí díky masážní funkci sedadla 
řidiče a maximální komfort zajistí také moderní možnosti konektivity.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOMECHANIKA
Letecká 3753/2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 344 889
www.automechanika.cz
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