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Vážení a milí kolegové,

je mi velkým potěšením, že jsem dostal příležitost 
pronést úvodní slovo k tomuto číslu Výrobního druž-
stevnictví. Tímto děkuji redakci za prostor, který mi 
poskytla.

Jako předseda představenstva v  sociálním podniku 
MYJÓMI družstvo invalidů zaměstnávám aktuálně již 
419 osob. Více než 95 procent z nich má nějakou formu 
zdravotního postižení. Vzhledem k tomu, že jsme letos 
v březnu oslavili 6. výročí založení firmy, je jistě patr-
né, že jsme vyrostli velmi rychle. Jen v roce 2018 jsme 
vytvořili téměř 180 nových pracovních míst. Proto 
jsme se letos zaměřili na stabilizaci podniku, zlepše-
ní interní komunikace a vyladění firemních procesů. 
A právě do této intenzivní práce zasáhl nouzový stav 
a začínající krize spojená s celosvětovou pandemií.

Když už jsme u  slova krize, dovolím si trošku ety-
mologie. Tento výraz pochází z řeckého slova „krisis“ 
a znamená nejen „těžká, svízelná situace“, ale také „ob-
rat ve vývoji, změna“. Záleží tedy na nás, jak toto ob-
dobí pojmeme. Můžeme se děsit nastávajících událostí, 
které budou působit řadu komplikací, nebo se chopíme 
příležitosti, přizpůsobíme se, vyběhneme ze zajetých 
kolejí a  zvítězíme nad všemi nástrahami, a  možná 
i sami nad sebou. V MYJÓMI se nám tuto filozofii zatím 
daří držet: plánované nastavení brandingu a  změny 
v organizaci a komunikaci jsme dokonce zrychlili. Vy-
vinuli jsme nový produkt – „betelné šátky,“ o kterých 
jste se mohli dočíst v květnovém čísle tohoto časopi-
su. Dále úspěšně připravujeme nový e-shop pro naše 
ponožky, které jsme začali plést díky dotaci z Evrop-
ské unie. Doposud jsme je primárně prodávali v  B2B 
sektoru, nyní se naše pozornost přesouvá více na B2C 
sektor, a  to tím spíše, když pozorujeme, za jaké ceny 
některé firmy na českém trhu nabízejí designové po-
nožky z Turecka a Asie.

Nezastavila nás ani druhá svízel, kterou nám le-
tošní rok přinesl, a  sice nenavýšení příspěvku na 
zaměstnávání OZP. Pro firmu, která se již v loňském 
roce potýkala se stejným problémem, to znamenalo 
poměrně velkou výzvu. Příspěvek byl v  roce 2019 
totiž navýšen až pro 4. čtvrtletí. Můj stále ještě mla-
dický optimismus musel jít trochu stranou a uvolnit 
místo pesimističtější variantě finančního plánování, 

která s  navýšením příspěvku v  roce 2020 nepočítá. 
Musel jsem udělat spoustu radikálních kroků a začít 
si více brát k srdci moudrá slova pana předsedy Svazu 
českých a moravských výrobních družstev JUDr. Ros-
tislava Dvořáka, o vlastních produktových řadách.

Změny doznal i náš postoj k zákazníkům – přestali 
jsme vycházet vstříc některým požadavkům. Nejvíce 
se to dotklo asi šicích dílen. Řada lidí si totiž předsta-
vuje, že u  nás pořídí české výrobky za čínské ceny. 
Předpokládám, že se s tímto problémem potýká více 
družstev, která se zabývají textilní výrobou.

V  nouzi poznáš přítele. Tohle přísloví platí i  pro 
vztahy ve firmě. Nouzový stav v  MYJÓMI fungoval 
jako prubířský kámen. Někteří lidé, kterým jsem 
důvěřoval, ukázali svou pravou tvář. Když bylo po-
třeba, aby pomohli firmě ve složité situaci, fungovali 
naopak jako brzdy a mysleli jen na sebe, na své zájmy 
a  pohodlí místo toho, abychom společně pomohli 
všem. Potýkat se s podobnými problémy není sice nic 
příjemného, ale věřím, že to nastartovalo pozitivní 
změny, které nám usnadní práci v budoucnu.

Protože se rok 2020 nese ve znamení změn, netra-
dičních situací a  krizových řešení, chtěl bych nám 
všem popřát, abychom se přes něj úspěšně přenesli 
a vytěžili z něj to dobré, produktivní a konstruktivní 
pro budoucí vývoj výrobního družstevnictví podle 
hesla „Co nás nezabije, to nás posílí“.

Petr Horký
předseda
MYJÓMI družstvo invalidů, Brno
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Mezinárodní družstevní den

Letošní téma Mezinárodního družstevního dne 
bylo zvoleno se záměrem  podpořit 13. cíl udržitel-
ného rozvoje OSN, jímž je právě boj proti klimatické 
změně. Se svým apelem „Pojďme spolupracovat a vy-
zvěme všechny, aby bojovali proti změně klimatu“ 
se téma zaměřuje především na příspěvek družstev 
v  boji proti klimatické změně, jež je jednou z  nejzá-
važnějších výzev, jímž naše planeta v současnosti čelí.

Klimatické změny mají vážné dopady na život lidí 
po celém světě, zejména na nejvíce znevýhodněné 
skupiny, kterými jsou drobní zemědělci, ženy, mla-
dí, domorodí lidé a  etnické menšiny, které se musí 

První červencová sobota byla jako tradičně spojena s oslavou Mezinárodního družstev-
ního dne, v  letošním roce s tématem „Družstva proti klimatické změně“. Mezinárodní 
družstevní den se koná pravidelně od roku 1923, aktuálně se tak uskutečnil již po 98. Od 
roku 1995 pak probíhá současně s Mezinárodním dnem družstev, který vyhlašuje Orga-
nizace spojených národů.

www.ica.coop

vyrovnávat s  extrémními přírodními katastrofami 
a znehodnocením přírodních zdrojů. „Pandemie CO-
VID-19 nám prokázala, že ti, kteří mají nejméně, jsou 
těmi, jenž nejvíce trpí,“ uvedl v této souvislosti Bruno 
Roelants, generální ředitel Mezinárodního družstev-
ního svazu (ICA).

Mezinárodní družstevní svaz rovněž spustil k  po-
kračování debaty o změně klimatu a zapojení komu-
nit k boji proti ní speciální kampaň, jíž chce podpořit 
družstevní hnutí ke sdílení jejich vlastních a inspira-
tivních příběhů.

Oslavy Mezinárodního družstevního dne, které 
v  různých formách probíhají po celém světě, jsou 
každoročně mimořádnou příležitostí, jak zlepšit po-
vědomí veřejnosti o družstvech, zdůraznit jejich vý-
znam, představit úspěchy družstevního hnutí a jeho 
ekonomickou efektivitu, ideály mezinárodní soli-
darity, rovnosti i  myšlenku světového míru. Stávají 
se rovněž platformou pro posílení a rozšíření spolu-
práce družstevního hnutí s vládami a samosprávami 
v globálním měřítku i v jednotlivých zemích.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Zdroj: ICA
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Jaké výrobky či služby můžete svým zákazníkům 
aktuálně nabídnout a jaké novinky chystáte?

Zeptali jsme se…

 Ing. Pavel Pastorek

předseda družstva
Templářské sklepy Čejkovice, 
vinařské družstvo

Naše vinařské družstvo připra-
vilo pro toto léto milovníkům 
vína nový druh doslova vína pro 
teplé letní dny, a  to FRIZANTE 
blanc a rose. Jedná se o bílé a rů-
žové jemně perlivé víno, které 

v  tyto horké dny poskytne příjemné osvěžení. Dále 
bych rád zmínil právě probíhající akci TOP vinařský 
cíl. V  této soutěži jsme již dvakrát zvítězili. Pokud 
nám čtenáři časopisu fandí, mohou nás podpořit svý-
mi hlasy. (Poznámka redakce: více informací o soutě-
ži si čtenáři mohou přečíst na str. 25 v tomto vydání 
časopisu Výrobní družstevnictví.

www.templarske-sklepy.cz

 Vladimír Babnič

předseda družstva
Družstvo HLS, výrobní  
družstvo Plzeň

V  září se chystáme otevřít 
nový prostor SECURITY SPA-
CE pro podporu našich zákaz-
níků.  V  příjemném prostředí 
je chceme seznamovat nejen 
s  novinkami v  oblasti bezpeč-

nostních technologií, ale také hygieny a  zdraví. 
Budeme zde pořádat různé akce a  školení pro naše 
zaměstnance. Našim cílem je zkvalitnění péče o naše 
zákazníky a samozřejmě zde budeme vítat návštěvy 
a  potencionální odběratele našich služeb. Součástí 
tohoto projektu budou i  webové stránky a  e-shop. 
Slavnostní otevření proběhne 14. září v Plzni, Čela-
kovského ulici č.5. Více informací bude možné nalézt 
na připravovaných webových stránkách space.hls.cz.

www.hls.cz 

 Josef Klíma

předseda družstva
ELAP výrobní družstvo,  
Světlá Hora

Naše družstvo se zabývá vý-
hradně automatizací a  poloau-
tomatizací výrobních procesů. 
Cílem je odstranění stereotypní 
práce a  vytvoření předpokladů 
pro příjem mladých pracovní-

ků. Naše produkty si kladou za cíl snížit zmetkovitost 
a zajistit plynulost výroby, snížit závislost na manu-
álních pracovnících a  zvýšit marketingový kredit 
firmy. V případě zájmu můžeme seznámit zájemce ve 
firmách formou prezentace s naší nabídkou, předsta-
víme automatizované systémy a  ukážeme také pří-
klady realizace v různých odvětvích průmyslu. 

www.elap.eu

 Ing. Halka Marethová

předsedkyně družstva
KOVOS družstvo Teplice

KOVOS družstvo Teplice svým 
zákazníkům nabízí široký 
sortiment standardních pro-
duktů, které najdete na webu  
www.kovos.cz.  Často při-
dáváme nové produkty dle 
rozvoje trhu a  potřeb našich 

zákazníků a  tím rozvíjíme naše produktové port-
folio.  V  tomto roce jsme přidali kvalitní a  cenově 
příznivé dílenské skříně DUS, speciální hybridní 
spojení mezi DPS a  MTS pracovních stolů do řady 
LDS a  nově koncipovanou šatní skříň SALP32, kte-
rá má místo svařené lavice přišroubovanou la-
vici a  díky tomu zabere při dopravě o  30 procent  
méně prostoru. Specializujeme se i  na projektovou 
činnost a dle přesných potřeb zákazníka jsme schop-
ni navrhnout a vyrobit atypické produkty.  

http://www.kovos.cz 
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 Ing. Pavel Tvrzník

předseda
Granát, družstvo umělecké 
výroby, Turnov

Naše družstvo se zabývá tradič-
ní výrobou a  prodejem zlatých 
a  stříbrných šperků s  českými 
granáty. Nabízíme širokou ko-
lekci klasických granátových 
šperků, průběžně však vznikají 

i  nové kolekce s  neotřelým designem. Poslední no-
vinkou je kolekce GENTLE, ve které lze nalézt ele-
gantní a jemné designy granátového šperku. Vznikla 
také nová řada šňůrových náramků s českými graná-
ty - tzv. Shamballa náramky. Nošení těchto náramků 
je pohodlné, dají se vrstvit či nosit jako solitér. Jsou 
stylové a  pro mnohé mají i  hluboký mystický vý-
znam. Dále nabízíme skleněné a  dárkové předměty, 
které mohou být vkusným dárkem pro vaše blízké či 
obchodní partnery. Do nabídky našich služeb patří 
i  opravy a  úpravy šperků. Družstvo také provozuje 
v  Turnově Galerii Granát, kde se návštěvníci mohou 
seznámit s broušením kamenů a výrobou granátových 
šperků a s historií družstva. Galerie Granát je zapojena 
v  projektu Křišťálové údolí, kde spolu s  výrobci skla 
a bižuterie přibližuje řemeslnou práci zlatníků, sklářů, 
rytců a ostatních uměleckých řemesel návštěvníkům 
Libereckého kraje. Od letošního roku provozujeme 
Muzeum českého granátu v Praze v Karlově ulici, kde 
je umístěna sbírka historických šperků a  předmětů 
s českými granáty. Muzeum je členem Asociace Muzeí 
a galerií České republiky. Srdečně zvu všechny zájem-
ce k návštěvě galerie i muzea.

www.granat.cz 

 Radek Chládek

předseda
VÝVOJ, oděvní družstvo  
v Třešti

Máme novou kolekci lehkých 
polo-podšitých sak a  kvalit-
ních vlněných kalhot. Chys-
táme luxusní saka pro lékaře, 
aby i oni, když po tom zatouží, 
mohli být při svém povolání 

v bílém a elegantní. A naši osobní krejčí i nadále šijí 
obleky na míru podle představ zákazníků.

www.vyvoj.cz

 Ing. Jindřich Zdráhal

předseda
Mechanika Prostějov, výrobní 
družstvo

Vozy ŠKODA jsou akční. Vez-
mou Vás do městské džungle 
i  tam, kde dávají lišky dobrou 
noc. A nyní jsou nejen akční, ale 
také v  akční nabídce. Zastavte 
se u nás pro nový vůz a proces-

tujte s námi Česko. K objednanému vozu zdarma dál-
niční známka nebo Špalíček výletů od nás. To je letní 
nabídka společnosti AUTOMECHANIKA, která ve 
spojení s akční cenou nové ŠKODA OCTAVIA 125 již od  
456 900 Kč s cenovým zvýhodnění až 37 000 Kč nene-
chá chladného žádného z milovníků značky ŠKODA, 
přestože "tento způsob léta zdá se mi poněkud ne-
šťastným". Aktuální nabídku včetně skladových vozů 
naleznete na  www.automechanika.cz  nebo volejte  
na tel. č. 582 344 889. Těšíme na Vaši návštěvu!

www.automechanika.cz

 Jana Baťhová

vedoucí šicí dílny
DRUTĚVA, výrobní družstvo, 
Praha

DRUTĚVA, v. d., je družstvo 
s  velkou historií – letos jsme 
oslavili 70 let od vzniku zalo-
žení. V současné době nabízíme 
velký výběr kvalitních 100% 
bavlněných ručníků a  osušek. 

Šijeme letní zeštíhlující sukně a  šaty, dále svým zá-
kazníkům můžeme nabídnout opravy oděvů, pletáže, 
tašek a batohů. Nabízíme také šití reklamních před-
mětů na zakázku. V  objektu družstva máme v  pří-
zemí firemní prodejnu, kde si mohou zájemci naše 
výrobky zakoupit.

www.druteva.cz 
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 Ing. Petr Veverka

předseda družstva
KNK CZ výrobně spotřební 
družstvo, Svratka

Mezi aktuální novinky v  naší 
nabídce patří například úchyt-
ky s  povrchovou úpravou 
SOFTTouch, dávkovač čistí-
cích prostředků k  zabudování 
do dřezu či kuchyňské linky, 

spojovací dřevěné lamelky pro spojení nábytko-
vých dílců, plnovýsuvné košíky do spodních ku-
chyňských skříněk, výsuvné koše a  ledvinky do 
rohových kuchyní, dále nové úchytky, věšáky 
a obalové materiály, které používáme a nyní jsme je 
nabídli také našim zákazníkům na e-shopu. Všech-
ny novinky mohou naši zákazníci najít na stránce  
https://www.knk.cz/eshop/novinky.

www.knk.cz

 Bc. Markéta Venclová

specialista marketingu
Dřevotvar družstvo, Jablonné 
nad Orlicí

Ze sortimentu nábytku může-
me našim zákazníkům aktuálně 
nabídnout nábytkové řady POR-
TE a  ONTUR a  dva předsíňové 
programy ENTRE a  VENTUM. 
V nabídce máme ale i jídelní sto-
ly a  židle. Kompletní sortiment 

je k dispozici na webu www.drevotvar.cz. Kuchyňské 
náčiní, které je dalším vyráběným sortimentem, je 
možné zakoupit v našem e-shopu na adrese uvedené 
výše, v sekci kuchyňské potřeby. E-shop nabízí mlýn-
ky na sůl a  koření, mnoho typů a  tvarů krájecích 
prkének, bloky na nože, paličky na maso, vařečky 
a obracečky v různých délkách a typech a další výrob-
ky. Pro zajištění většího komfortu našich zákazníků 
byla nově zavedena možnost platby kartou a  online 
zrychleným bankovním převodem.  Kromě produkce 
nábytku a kuchyňského náčiní pod vlastní značkou 
nabízíme naše výrobní možnosti B2B zákazníkům ke 
zhotovení nábytku a  kuchyňských potřeb dle jejich 
vlastního designu, stejně tak i  výrobu nábytkových 
dílců, dřevěných reklamních předmětů a  produktů 
pro loyalty programy.

www.drevotvar.cz 

 Ing. David Ludín Ph.D.

obchodní zástupce
MYJÓMI, družstvo invalidů, 
Brno

Jsme významným partnerem 
v oblasti kooperační činnosti, ať 
už se jedná o různé kompletace, 
etiketování, controlling nebo 
rozměrově drobné montážní 
a  demontážní práce. V  tomto 

směru přijímáme malé i velké zakázky, jsme otevřeni 
i  dlouhodobé spolupráci. V  Brně provozujeme ruční 
myčku vozidel otevřenou fyzickým osobám i firmám. 
Věnujeme se také textilní výrobě: zakázkovému šití 
pro B2B sektor a pletení ponožek, pro které připravu-
jeme nový e-shop zaměřený na B2C. V případě zájmu 
o spolupráci kontaktujte naše obchodní oddělení na  
obchod@myjomi.cz. 

www.myjomi.cz 

 Michal Štrobl

vedoucí obchodního oddělení
Směr, výrobní družstvo, Praha

Výrobní družstvo SMĚR nabízí 
zakázkovou výrobu plastových 
dílů technologiemi vstřikování 
a  vyfukováním a  jejich násled-
nou kompletaci. Dále vyrábíme 
igelitové tašky z  LDPE s  potis-
kem nebo bez potisku v několika 
barevných variantách. Prová-

díme také výrobu a potisk PE a BOPP fólií. Novinky 
je chystají pouze v  sortimentu výroby plastikových 
modelů, a to uvedením na trh tří nových modelů bě-
hem II. pololetí tohoto roku.

www.smer.cz 

 

Anketu připravila Jana Henychová.
Foto: archiv výrobních družstev a SČMVD
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v Absurditou roku 2020 zvolila 

veřejnost tři sazby daně na pivo
Letošní ročník ankety Absurdita roku byl ovliv-
něn koronavirovou epidemií, která přinesla také 
řadu těžko pochopitelných administrativních 
opatření. Polovina letošních nominací se proto 
vztahovala právě k  nařízením přijatým v  této 
souvislosti. Přesto si své místo na slunci dokázala 
vybojovat trojjediná sazba DPH na pivo. Odbor-
ným garantem ankety Absurdita roku, která je 
vyhlašována v rámci podnikatelských soutěží Vo-
dafone Firma roku a  MONETA Živnostník roku, 
je Hospodářská komora ČR, mezi podporovatele 
soutěží dlouhodobě patří také Svaz českých a mo-
ravských družstev.
 

TŘI SAZBY DANĚ NA PIVO? PROČ NE. 
HOSPODSKÝ, VYZNEJ SE!

Ne, to není nová společenská hra z dílny minister-
stva financí, ale novela zákona se stanovenými 

sankcemi za jeho nedodržování. Skutečně 
nedomyšlená povinnost je letošním uniká-

tem. Na internetu pobavila, vzedmula 
vlnu emocí, ale hlavně zase bez pardonu 
dopadá na ty, kteří nabízejí své služby 
v  oblasti pohostinství a  gastronomie. 
Zdanění piva u  stánku jednadvaceti 

procenty, v  restauracích deseti pro-
centy, když si ho odnesete ve džbánku 

domů, tak bude platit zase jiná sazba, pat-
náctiprocentní daň pak pro nealkoholické pivo. Jak 
mnozí upozorňují, rozrůznění pravidel zvýší pravdě-
podobnost, že se je bude někdo snažit obcházet. Jisté 
každopádně je, že to žádným způsobem nepřispěje ke 
zjednodušení prostředí pro podnikání. Asi jen slabou 
útěchou zůstává, že se ministerstvo financí rozhod-
lo k odkladu závěrečné fáze EET do konce letošního 
roku, s níž je změna sazeb DPH spojována.

STÁT VŠECHNY ŠKOLY UZAVŘEL, 
ALE POTVRZENÍ O JEJICH UZAVŘENÍ 
POŽADOVAL

Postup ministerstva zdravotnictví v  souvislosti 
s koronavirovou epidemií

Druhou příčku obsadila žádost o  potvrzení o  uza-
vření školy, když stát všechny školy uzavřel. Rodiče 
z  řad živnostníků nad některými podmínkami ze 
strany státu nestačili kroutit hlavou. Řada z nich se 
totiž setkala s vrácenou žádostí o ošetřovné, kterou 
ministerstvo průmyslu, které je příslušné pro posou-

zení žádosti u  živnostníků, vrátilo zpět k  doplnění. 
Jako problém byla uvedena věta, že žadatel nedoložil 
potvrzení o uzavření školy – i když každé malé dítě 
po celé republice ví, že školy byly uzavřené. Žadatelé 
tak byli i po třech týdnech od podání žádosti vyzváni 
k provedení opravy. Potvrzení ze školy se podle vy-
světlení ministerstva požadovalo kvůli kontrole, bez 
níž by nebyl k dispozici žádný doklad o tom, že dítě, 
v kontextu, s kterým se má ošetřovné pobírat, za běž-
ného stavu do školy chodí.

HOTEL ZAVŘI, ALE ROZHLASOVÉ 
A TELEVIZNÍ POPLATKY ZAPLAŤ!

Opatření vlády o uzavření části obchodů a provozo-
ven v souvislosti s koronavirovou epidemií

Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních po-
platcích, nominováno Hospodářskou komorou ČR

Na třetí příčku letošního hlasování veřejnosti o Ab-
surditu roku se dostala povinnost platit rozhlasové 
a televizní poplatky v zavřených hotelech. Zákony se 
musí dodržovat, to je jasné. Poněkud absurdní situace 
však nastává, když v  době nouzových opatření na-
řizují podnikatelům platit poplatky za služby, které 
z důvodu právě přijatých nouzových opatření nemo-
hou vůbec využívat. Hotely a ubytovací zařízení tak 
měly povinnost platit rozhlasové a televizní poplatky 
za přijímače, které mají umístěné v pokojích, a to i za 
období, kdy na základě epidemiologických opatření 
musela být veškerá zařízení tohoto typu uzavřena, 
a logicky tam televizi ani rádio nemohl nikdo poslou-
chat. Na jedné straně se tak diskutovaly nejrůznější 
programy na podporu podnikatelů, ti však mezitím 
museli platit poplatky za služby dál, bez ohledu na 
jejich čerpání.

Za dobu své existence přispěla anketa k odstraně-
ní celé řady zbytečných zákonů a  vyhlášek. Z  dnes 
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vuž zrušených absurdit je to třeba povinnost vést evi-

denci o kontrolách na zdravotní nezávadnost, i když 
tuto evidenci mají povinnost vést kontrolní úřady, 
dále třeba neuznávání dokumentů posílaných úřady 
podnikatelům do datových schránek jinými úřady 
za originály nebo vládní nařízení určující firmám, 
kdy mají vymalovat či vyhlášku ukládající fyziote-
rapeutům mít ve své ordinaci velké zrcadlo. Jak je 
patrné z letošních nominací, byrokratických povin-
ností neubývá.

 

DALŠÍ NOMINACE V ANKETĚ 
ABSURDITA ROKU 2020

Zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon o evidenci 
tržeb a zákon o dani z přidané hodnoty, čl. III.

Už se mám podle toho zákona řídit?

Nápad stanovit, že v  každém roce budou vždy jen 
dva termíny, ke kterým nabydou účinnosti všechny 
nové zákony, novely a další právní předpisy, které se 
dotýkají nejen podnikatelů, zní docela dobře. Ale… 
V praxi firmy nevědí, od kdy se mají novými zákony 
řídit. Týká se to například těch, kdo se budou při svém 
podnikání řídit zákonem o  realitním zprostředko-
vání, s jehož účinností stát počítá od 3. března. Nové 
ustanovení o dvou termínech by mělo být účinné od 
1. ledna letošního roku, což ale vzhledem k jeho uve-
řejnění ve Sbírce zákonů v polovině února není mož-
né. Účinnost zákona totiž nemůže předcházet jeho 
platnosti. Takové případy se řeší závazností 15. dnem 
od uveřejnění, což v tomto případě připadá právě na 
3. března. Nejasná formulace, že u předpisů „předlo-
žených“ přede dnem účinnosti novely se postupuje 
podle starého zákona, navíc rozšiřuje časový okruh 
takto problematických zákonů o měsíce nebo i roky. 
Ať už je správný výklad jakýkoliv, pro podnikatele je 
samotná debata o různých variantách více než nepří-
jemná. Výsledkem nejasností by mohly být mnoha-
leté soudní spory až o milionové částky. A protože se 
to netýká jen jednoho zákona, může být podobných 
případů celá řada.

Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezi-
národních smluv, § 3, odst. 3

Které předpisy platí? Nikdo netuší

Odpověď na otázku, kolik zákonů u nás platí, je za 
jeden milion dolarů. Některé zákony pamatují Ra-
kousko-Uhersko nebo dobu první republiky. Kolik 
předpisů v  České republice aktuálně platí, nikdo 
v  podstatě neví. Mezi Metuzalémy českého práva 
patří třeba nařízení č. 125/1919 Sb., podle kterého se 
veškeré obilí, z  něho vyrobené mlýnské výrobky, 
rýže, jakož i  luštěniny cizozemského původu zaba-
vují, jakmile se přivezou na území československého 
státu, ve prospěch tohoto (možná potěší, že rýže byla 

později vypuštěna). Pročistit právní řád o  zákony 
a další předpisy, které už nemají smysl, by určitě stálo 
za to, mají-li se v nich ti, kteří se jimi mají řídit, vůbec 
vyznat. Nejen, že se do toho ale nikomu moc nechce, 
kritici navíc upozorňují, že některé více než sto let 
staré předpisy lze stále aplikovat. Záměr odstranit 
zmatky tak zatím nevychází a k zemím, kde se každo-
ročně zveřejňují kompletní znění všech předpisů, se 
asi jen tak nepřiblížíme.

Zákony a nařízení, jejichž platnost nebyla zrušena
Vláda chce jednodušší systém daní. Chtít ale ne-

stačí

Jednoduššího systému daní se podnikatelé asi jen 
tak nedočkají. I když vláda stále tvrdí, že chce předví-
datelný a jednoduchý daňový systém, jeho současná 
podoba je toho opakem. Na to, že se vládě nedaří plnit 
svá předsevzetí, upozorňují i experti na daňové prá-
vo. Se současným daňovým zákonem, který vznikl na 
počátku 90. let minulého století a má za sebou už 180 
novel, se lepších zítřků podnikatelé asi nedočkají. Zá-
kon už přestává být srozumitelný i pro daňové porad-
ce. Nakonec není to tak dlouho, co na složitost zákona 
upozorňovalo i samo ministerstvo financí, stejně jako 
na to, že vznikne daňový zákon zcela nový. Vloni na 
podzim ale současná ministryně financí oznámila, že 
nový zákon kabinet pravděpodobně vůbec nepředlo-
ží. A  je to! Chtělo by to už nabrat opačný směr, aby 
podnikatelé nemuseli oprávněně v  zákoně vidět jen 
svého zarputilého nepřítele.

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a jeho 
180 novel 

Klíčové je, do jaké kategorie prací spadáš!

Bezpečnost práce a  ochrana zdraví na prvním 
místě. Ale jaké absurdní situace s  naplňováním 
této zásady zažívají podnikatelé? Například takzva-
ný proces kategorizace prací, konkrétně zařazení 
pracovníků nových pracovních pozic do příslušné 
kategorie práce. Zařazení do příslušné kategorie je 
nutné udělat nejméně 30 dnů před uzavřením pra-
covní smlouvy s pracovníkem dané pracovní pozice 
(například zedník u  nově vznikající malé stavební 
firmy). Zákoník práce uvádí, že zařazení do katego-
rie prací provádí zaměstnavatel, a že zařazení do 2. 
kategorie podléhá jen ohlášení, nikoli tedy schvá-
lení příslušné hygienické stanice. Ovšem ze zákona 
o  ochraně veřejného zdraví vyplývá, že faktory, 
které mohou ovlivňovat pracovní podmínky, jako 
například hluk, prach nebo chemické látky musí být 
změřeny akreditovanou nebo autorizovanou osobou 
a  protokoly o  měření musí být přílohou formuláře 
pro kategorizaci prací. Vyhláška sice uvádí hodnoty, 
které musí být u  jednotlivých rizikových faktorů 
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v překročeny, ale běžný zaměstnavatel nemá šanci 

skutečné hodnoty nutné pro kategorizaci bez akre-
ditovaných laboratoří zjistit.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a  zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 37, 38, nomi-
nováno Hospodářskou komorou ČR

Za hranice nesmíš, i když pak půjdeš do karantény

Zákaz opustit hranice České republiky vydala vlá-
da společně s vyhlášením nouzového stavu v souvis-
losti s koronavirovou epidemií 16. března letošního 
roku. A  co živnostník nebo podnikatel, který po-
třeboval vyzvednout zboží nebo jiné podnikatelské 
aktivity spojené s cestováním do zahraničí? Nesmíš, 
tak nesmíš! Ale proč? Když je podnikatel nebo živ-
nostník jako kdokoli jiný připraven být následně ve 
dvoutýdenní karanténě, nehledě na to, že se může 
rozhodnout v cizině zůstat, tak opatření moc logiku 
nedává. Úplný zákaz vycestovat byl navíc extrém-
ním opatřením i  v  celosvětovém kontextu. Vyhlá-
šený nouzový stav totiž umožňuje omezit pobyt 
i  pohyb na vymezeném území, ale jak upozorňují 
někteří odborníci na ústavní právo, za vymezenou 
oblast nelze považovat celý svět, nehledě na prá-
vo vycestovat stanovené Listinou základních práv 
a  svobod. Po určitém rozvolnění o  měsíc později 
mohli následně hranice České republiky opustit 
lidé cestující za rodinnými příslušníky, na služební 
cestu nebo pohřeb. Pokud v zahraničí setrvali déle 
jak 24 hodin, museli po návratu do dvoutýdenní 
karantény. Proč tomu nemohlo být za stejných pod-
mínek u podnikatelů?

Opatření vlády zakazující opustit v souvislosti s koro-
navirovou epidemií hranice České republiky 

Umíš testovat? Počkej si na razítka!

Byli první soukromou laboratoří, která potvrdi-
la koronavirus v  České republice. Obrátila se na ně 
žena, která u sebe začala pozorovat příznaky nákazy 
a zkoušela nejprve neúspěšně Státní zdravotní ústav. 
Nepobývala však v rizikové oblasti, a tak nebyla do-
poručena k testování. Soukromé laboratoři, která u ní 
následně koronavirus potvrdila, ale stát další testo-
vání zakázal. Chyběl certifikát ISO 15189! Laboratoř 
by získat takové povolení trvalo až rok a  ke svému 
běžnému provozu ho nepotřebuje. Pomocná ruka ze 
strany soukromé sféry ano, pomocná ruka ze strany 

státu ne – dalo by se shrnout… Postup, který v labora-
toři vyvinuli, navíc sliboval, že bude praktičtější, do-
stupnější a diagnostické laboratoře pro něj nebudou 
potřebovat žádné zvláštní vybavení. Laboratoř byla 
také ochotna veškeré detaily provedení a informace 
zdarma poskytnou dalším kolegům. Nakonec ledy 
povolily, bez tahanic s ministerstvem už však mohly 
být otestovány tisíce lidí.

Opatření vlády o uzavření škol v souvislosti s korona-
virovou epidemií

Zavřené obchody ano, ale květinářství ne

Vedle životně nezbytných potravin, lékáren nebo 
třeba drogerií či benzinek získala jen pár dní po za-
vedení nouzového stavu výjimku od vlády a  mohla 
znovu otevřít také květinářství. Mnozí zákazníci, ale 
i  samotní květináři se divili proč. Někteří to pova-
žovali spíše za trest. Na své zákazníky čekali marně, 
v  rámci protiepidemických opatření byly zrušeny 
svatby, divadla a  další velké akce. Řezané kytky se 
někde neprodávaly vůbec, jinde jen sporadicky na 
pohřby. I pro případy pohřbů však bylo podle někte-
rých hlasů možné jako u celé řady jiného sortimen-
tu využít online prodej. Mezi samotnými květináři 
výjimka vyvolala navíc obavy, že nebudou mít šanci 
získat kompenzace od státu, na rozdíl od těch provo-
zoven, které měly nařízeno zavřít.

Cílem Absurdity roku je upozornit na nejnesmysl-
nější byrokratické povinnosti uložené podnikatelům. 
Vyhlašování anticeny má přispět ke kultivaci tu-
zemského podnikatelského prostředí. Ukazuje se, že 
anketa je zatím nejúčinnějším nástrojem v boji proti 
byrokracii. Za dobu své existence přispěla k odstra-
nění celé řady zbytečných zákonů a vyhlášek.

Absurdita roku je součástí podnikatelských sou-
těží Firma roku a Živnostník roku. Veřejnost z řady 
podnikatelů a  různých oborových asociací a  svazů 
a  cechů nominovala i  letos několik desítek předpi-
sů, kterým by slušel přívlastek absurdní. O  vítězné 
absurditě rozhoduje veřejnost v  on-line hlasování. 
Záštitu nad anketou Absurdita roku převzala Hospo-
dářská komora České republiky.

Zdroj: Firma roku 

(-jh-)

www.firmaroku.cz

V dalším čísle naleznete

Tipy na družstevní výrobky
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vČMA má nového prezidenta

Novým prezidentem České manažerské asociace je 
Ing. Petr Kazík, Ph.D., její dlouholetý aktivní člen, 
majitel vzdělávací a poradenské společnost AHRA 
se zkušenostmi vrcholového manažera a  konzul-
tanta významných společností. Zvolen byl koncem 
června po jednání Shromáždění delegátů, které za-
stupuje širokou členskou základnu a 15 regionálně 
či odborně zaměřených klubů, jako šestý prezident 
ČMA.
 
Asociace si zvolila také devítičlenné prezídium, 

v  němž se objevilo hned několik nových tváří jako je 
Adam Liška, předseda ČMA ELITE klubu Moravsko-
slezského kraje a výrobní ředitel a prokurista Bekaert 
Petrovice, Vadim Petrov, člen Rady pro televizní a roz-
hlasové vysílání a  aktivní ambasador ČMA, Tomáš 
Macků, ředitel vnějších vztahů výzkumné agentury IP-
SOS či Olga Girstlová, jednatelka společnosti Flexibuild 
Technology a GrowBUSINESS.

Významnou změnou je generační obměna vedení 
asociace, mladší a  střední generace představuje nyní 
v prezídiu většinu. Mladší manažeři se v letošním roce 
objevili i na pozicích předsedů klubů, tedy v ČMA ELI-
TE klubu Moravskoslezského kraje, Klubu Morava ČMA 
a Klubu předškolního vzdělávání. 

Rozšíření členské základny, oslovení a získání mlad-
ších členů do řad asociace, je jednou z  priorit prezi-
denta ČMA Petra Kazíka. „Česká manažerská asociace 
má co nabídnout mladší generaci manažerů, úspěšné 
osobnosti, transfer zkušeností, networking. Mezi 
současnými členy vidím chuť mnoha z nich aktivněji 
se zapojit do činnosti klubů i celé asociace. Příkladem 
je klub na Severní Moravě, který během čtyř měsíců 

získal čtyřicet členů. Kluby jsou pro nás klíčové,“ uve-
dl prezident ČMA. 

KDO JE ING. PETR KAZÍK, PH.D.
Valnou část svého profesního života vykonával ma-

nažerské funkce v obchodu, marketingu a TOP man-
agementu. Pracoval jako konzultant, lektor a kouč ve 
více než dvou stech významných společnostech. Zalo-
žil vzdělávací a poradenskou společnost AHRA. Působí 
jako vysokoškolský pedagog, v  letech 2007-2019 na 
Fakultě sociálních studií a Lékařské fakultě Ostravské 
univerzity, nyní na Pedagogické fakultě UK. Systema-
ticky se věnuje hodnocení kvality a rozvoji excelence. 
Dlouhodobě se zabývá rozvojem lektorských doved-
ností. Proškolil na 500 lektorů, napsal dvě odborné 
knihy. V  ČMA aktivně působí řadu let, je předsedou 
Hodnotitelské komise soutěže České manažerské aso-
ciace MANAŽER ROKU, členem Rady expertů ČMA, 
místopředsedou ELITE klubu MSK ČMA. 

Text: PhDr. Milan Mostýn
Foto: archiv ČMA

Petr Kazík – prezident majitel vzdělávací a poradenské společnost AHRA

Adam Liška - viceprezident výrobní ředitel a prokurista Bekaert Petrovice, předseda ČMA ELITE  
klubu Moravskoslezského kraje

Vilém Vrba - viceprezident managing partner ve společnosti skilled.cz, předseda Klubu mladých  
manažerů

Olga Girstlová - viceprezidentka jednatelka společnosti Flexibuild Technology a GrowBUSINESS
Ivo Gajdoš - viceprezident výkonný ředitel ČMA, předseda Pražského klubu ČMA
Tomáš Macků ředitel vnějších vztahů výzkumné agentury IPSOS
Olga Kupec majitelka společnosti Abydos
Vadim Petrov člen Rady pro televizní a rozhlasové vysílání, ambasador ČMA
Stanislav Moura řídící společník advokátní kanceláře Moural Staňa & Partneři

ČLENOVÉ PREZIDIA ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE
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ČMA křtila knihu Návrat k prosperitě
Česká manažerská asociace pokřtila svou knihu 
Návrat k  prosperitě, která je unikátním soubo-
rem textů čtyř desítek renomovaných autorů. 
Kniha reaguje na aktuální důsledky koronaviro-
vé pandemie, ale hlavně, autoři v  ní představují 
návrhy na cesty dosažení prosperity naší země 
v turbulentně měnícím se světě.
 

Křest proběhl v  Českém insti-
tutu informatiky, robotiky a  ky-
bernetiky ČVUT v  Praze, jehož 
vědecký ředitel prof. Vladimír 
Mařík je jedním z  autorů, a  to za 
přítomnosti dalších přispěvatelů 
a  desítek členů asociace a  hostů.  
„Oslovili jsme přední manažerské 
a  podnikatelské osobnosti, aby 
představili svou reflexi na to, co 
se děje, jaký svět je teď, jaký bude 
a  co tvoří potenciál k  tomu, aby 

byl lepší,“ uvedl při setkání Vadim Petrov, předseda 
Redakční rady, také autor.

Křtu se zúčastnili další tvůrci knihy, členové ČMA, 
Tomáš Vala, generální ředitel společnosti SIKO, Olga 
Kupec, majitelka společnosti Abydos, Adam Liška, vý-
robní ředitel a  prokurista Bekaert  Petrovice, Tomáš 
Macků, ředitel vnějších vztahů výzkumné agentury 
IPSOS a  bývalí prezidenti ČMA Pavel Kafka a  Peter 
Choulík, výkonný ředitel ČMA Ivo Gajdoš a  mluvčí 
asociace Milan Mostýn.

Česká manažerská asociace, stavovská organizace, 
zastupující v České republice manažery, podnikatele 
a  lídry, vydala knihu v  souvislosti s  30. výročím od 

svého založení. Křest knihy Návrat k prosperitě pod-
pořila laskavě společnost Aramark, člen ČMA, jedna 
z největších a nejdynamičtějších společností v ČR po-
skytujících stravovací služby. Akci podpořila i dlou-
hodobě s ČMA spolupracující Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje. 

Text: PhDr. Milan Mostýn
Foto: archiv ČMA

O ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACI
Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovní-

ků – manažerů, podnikatelů a lídrů vzniklo v roce 
1990, letos si připomíná 30 let své existence. Jejím po-
sláním je působit na rozvíjení odborných schopnos-
tí manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské 
výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, 
kultury vztahů a  odpovědného postoje manažerů 
vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA 
na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných 
klubech. Je vyhlašovatelem a  organizátorem sou-
těže MANAŽER ROKU. Je spoluzakladatelem České 
podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD). 
Je členem asociace CEC European managers, která 
sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.
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Křest knihy Image a firemní identita
Krásné prostory agentury McCan se 30. června 
staly místem křtu 2. vydání knihy Image a firemní 
identita, která vyšla u vydavatelství Grada. Jejími 
autory jsou Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš a Jan Binar. 
Knížku pokřtili Doc. RNDr. Pavla Binarová, CSc., 
prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., a  Daniel Jesenský, 
Ph.D., MSc, MBA. Příjemným podvečerem provázel 
Karel Voříšek.
 
Jde o  nové vydání základní české knihy o  image, 

které je kompletně aktualizované a doplněné o nové 
trendy a  příklady budování, změn i  analýzy image 
a  firemní identity z  české i  zahraniční praxe. Publi-
kace se věnuje jednotlivým složkám firemní identity 
a  jejich vazbám, komponentám a vlastnostem image 
i  významu emocí pro jeho budování. Dozvíte se 
o možnostech využití kvantitativních, kvalitativních 
i  specifických metod k  analýze image. Doplněna je 
také poslední kapitola nazvaná Nekonečný příběh, 
věnovaná (ne)vytváření corporate identity naší země 
včetně v současné době velmi diskutované problema-
tiky krátkého názvu pro ČR a jeho výhod pro marke-
ting.

Recenzent publikace prof. Dušan Pavlů mimo jiné 
napsal: „Je třeba pochvalně ocenit druhé vydání ta-
kové publikace, která na položené otázky přináší 
kvalifikované, vědecky podložené odpovědi a  činí 

tak srozumitelným, populárně vědeckým jazykem. 
Nastoluje problémy a hledá relevantní odpovědi, kte-
ré jsou ilustrovány řadou příkladů z běžného života 
i ukázkami z reality globalizovaného světa.“ 

Sedm obsáhlých kapitol se postupně věnuje firemní 
identitě – jejímu zásadnímu významu v komerčním, 
ale i sociálně ekonomickém a kulturním světě, v ná-
rodním i globálním rámci. Kniha, která je mimo jiné 
skvělou pomůckou pro studenty marketingových 
oborů, je k  dostání v  eshopu vydavatelství Grada 
a také již v široké škále knihkupectví. 

Zdroj: ČMS
(-jh-)
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Ke změnám, které přinesla s účinností od 1. července 
2020 novela zákona o  obchodních korporacích, patří 
také nová právní úprava vztahující se ke zvýšení a sní-
žení základního členského vkladu v  družstvu. Jedná 
se o právní úpravu, která se dotýká každého družstva, 
neboť v  pojetí podle zákona spočívá členství v  druž-
stvu vždy také v majetkové účasti jeho člena alespoň 
ve výši základního členského vkladu.

Základní členský vklad je peněžním vyjádřením 
hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu 
družstva. Předmětem tohoto vkladu mohou být pení-
ze, anebo také, připouští-li to stanovy družstva, jiná 
penězi ocenitelná věc. Zákon vyžaduje, aby výše zá-
kladního členského vkladu byla určena ve stanovách, 
a aby tato výše byla pro všechny členy družstva stejná. 
Souhrn všech základních členských vkladů tvoří spolu 
s případnými dalšími členskými vklady členů základní 
kapitál družstva.

Právní předpisy neurčují, jak má být základní členský 
vklad vysoký. Při rozhodování o jeho výši v souvislosti 
se schvalováním stanov je třeba vycházet především 
z toho, jak vysoký má být vzhledem k potřebám druž-
stva a  k  počtu jeho členů základní kapitál družstva. 
Přitom je nutné přihlížet také k  předpokládanému 
budoucímu vývoji počtu členů družstva a ke změnám 
výše základního kapitálu, k nimž může v jeho průběhu 
docházet jak v  důsledku vyplácení vypořádacích po-
dílů při zániku členství, tak i  vzhledem k  základním 
členským vkladům nově přijímaných členů. Převzetí 
vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu 
osobou ucházející se o  přijetí za člena družstva je ze 
zákona jednou z podmínek pro vznik členství. Stano-
vami určená výše základního členského vkladu proto 
zároveň nesmí představovat překážku pro převzetí 
uvedené vkladové povinnosti těmi z uchazečů o člen-
ství, které by družstvo za své členy rádo přijalo.

Vznikne-li potřeba výši základního kapitálu druž-
stva změnit, lze toho dosáhnout zvýšením anebo sní-
žením základního členského vkladu. Družstvo však 
přitom musí dodržet podmínky a  postup stanovený 
zákonem o  obchodních korporacích. Od ustanovení 
tohoto zákona upravujících zvýšení i  snížení základ-
ního členského vkladu se družstvo nesmí nijak odchý-
lit. Rozhodnutí o  změně výše základního členského 
vkladu je vždy rozhodnutím, v jehož důsledku dochází 
ke změně stanov. Přísluší vždy pouze členské schůzi 
a jeho přijetí musí být osvědčeno notářským zápisem 
stejně jako každé jiné rozhodnutí, jímž se mění stano-

vy družstva. Údaj o výši základního členského vkladu 
se zapisuje v  rámci zápisu družstva do obchodního 
rejstříku. Zákon o obchodních korporacích nově sta-
noví, že účinky zvýšení nebo snížení základního člen-
ského vkladu nastávají vždy teprve okamžikem, kdy 
je nová výše základního členského vkladu zapsána do 
obchodního rejstříku.

V  závislosti na sledovaném účelu umožňuje zákon 
o obchodních korporacích dva rozdílné způsoby zvýšení 
základního členského vkladu. Prvním z nich je zvýšení 
základního členského vkladu doplatky členů. Dru-
hým z těchto způsobů je zvýšení základního členského 
vkladu z  jiných vlastních zdrojů družstva. V  případě 
uplatnění prvního z uvedených způsobů se zvyšuje jak 
základní kapitál, tak i  hodnota majetku družstva. Do-
chází-li ke zvýšení základního členského vkladu z vlast-
ních zdrojů družstva, základní kapitál se zvyšuje, avšak 
hodnota majetku družstva se nemění, neboť k tomuto 
zvýšení dochází na úkor jednoho či více jeho vlastních 
zdrojů, které byly použity k tomuto zvýšení. Dopad to-
hoto zvýšení je proto především účetní, avšak pokud je 
v družstvu prováděn výpočet vypořádacího podílu při 
zániku členství způsobem podle zákona o  obchodních 
korporacích, anebo jiným obdobným způsobem podle 
stanov přihlížejícím k výši základního členského vkla-
du, má jeho zvýšení vliv na výši budoucího plnění, které 
družstvo poskytne členu při zániku jeho členství. Tato 
okolnost pak příznivě ovlivňuje také cenu družstevního 
podílu člena, dochází-li k jeho převodu.

Doplatek představuje částku v penězích, o kterou se 
základní členský vklad každému členu zvyšuje a sou-
časně hodnotu předmětu vkladu, který je člen povinen 
vložit do základního kapitálu družstva nad stávající 
výši svého základního členského vkladu. Předmětem 
tohoto vkladu mohou být buď peníze, nebo jiná penězi 
ocenitelná věc. Vzhledem k tomu, že výše základního 
členského vkladu musí být podle zákona pro všech-
ny členy stejná, musí být pro všechny členy určen ve 
stejné výši i tento doplatek. Vkladová povinnost k do-
platku vzniká na základě rozhodnutí o zvýšení základ-
ního členského vkladu doplatky členů. Nesouhlasí-li 
člen s tímto rozhodnutím, jehož důsledkem je změna 
stanov, může z  družstva vystoupit. Jestliže člen při 
splnění podmínky, že na členské schůzi pro zvýšení 
základního členského vkladu nehlasoval, uvede tento 
důvod v oznámení o vystoupení z družstva a oznáme-
ní mu doručí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo přijato 
usnesení, kterým se stanovy co do jimi určené výše 
základního členského vkladu mění, členství tohoto 

Zvýšení nebo snížení základního  
členského vkladu v družstvu po změně  
zákona o obchodních korporacích
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kovystupujícího člena podle zákona zaniká uplynutím 
kalendářního měsíce, v němž oznámení o vystoupení 
družstvu doručil. Při dodržení tohoto postupu není 
uvedená změna stanov pro vystupujícího člena účinná 
a vkladová povinnost k doplatku mu proto nevznikne.

Členská schůze může rozhodnout o zvýšení základ-
ního členského vkladu doplatky členů, jen pokud to 
stanovy družstva určují. V opačném případě musí být 
nejdříve přijato rozhodnutí o změně stanov, kterým se 
členské schůzi rozhodovat o zvýšení základního člen-
ského vkladu doplatkem člena umožní, a  teprve po 
uplynutí alespoň 90 dnů od tohoto rozhodnutí o změ-
ně stanov může členská schůze o zvýšení základního 
členského vkladu rozhodnout. Současně platí, že zá-
kladní členský vklad lze takto zvýšit pouze jednou za 
tři roky a nejvýše na trojnásobek stávající výše. K při-
jetí usnesení členské schůze o  změně stanov umož-
ňující zvýšení základního členského vkladu doplatky 
členů i k rozhodnutí o zvýšení základního členského 
vkladu tímto způsobem zákon o obchodních korpora-
cích nově vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin všech 
členů družstva. Nově zákon stanoví také obsahové ná-
ležitosti usnesení členské schůze o zvýšení základního 
členského vkladu doplatky členů.

Rozhodnout o  zvýšení základního členského vkladu 
z vlastních zdrojů družstva může členská schůze, i když 
to stanovy družstva neurčují. Podmínkou je, že roz-
hoduje na základě účetní závěrky ověřené auditorem 
s výrokem bez výhrad. Ke zvýšení základního členského 
vkladu nelze použít rezervní fond, pokud se v družstvu 
zřizuje, ani jiné fondy vytvořené k jiným účelům, anebo 
jiné vlastní zdroje, které jsou účelově vázány a  jejichž 
účel družstvo není oprávněno měnit. Souhrn částek, 
o něž se základní kapitál družstva tímto způsobem zvy-
šuje, nesmí být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi vlast-
ním kapitálem představujícím všechny vlastní zdroje 
družstva a  součtem dosavadního základního kapitálu 
a jiných vlastních zdrojů, které nelze k tomuto zvýšení 
použít, přičemž částka, o niž se základní členský vklad 
každého člena takto zvyšuje, musí být stejná.

Snížením základního členského vkladu může být 
sledováno především vrácení části tohoto vkladu 
každému z  členů anebo také použití části hodnoty 
základního kapitálu, o  kterou se v  důsledku snížení 
základních členských vkladů členů základní kapitál 
družstva sníží, na úhradu ztráty v hospodaření druž-
stva. V  prvém z  těchto případů se o  členům vrácené 
části jejich základního členského vkladu hodnota 
majetku družstva snižuje. Při snížení základního 
členského vkladu za účelem úhrady ztráty se hodno-
ta majetku družstva naopak nemění, neboť zjištěná 
ztráta se jen účetně sníží o souhrn částek, o které byl 
členům snížen jejich základní členský vklad. Základní 
členský vklad lze snížit, i  když tato možnost není ve 
stanovách družstva uvedena. K přijetí usnesení člen-

ské schůze o snížení základního členského vkladu zá-
kon o obchodních korporacích nově vyžaduje souhlas 
alespoň dvou třetin členů, kteří jsou na ní přítomni. 
Nově zákon rovněž určuje obsahové náležitosti tohoto 
usnesení tak, aby z něj bylo patrné, o jakou částku se 
základní členský vklad snižuje, a  jak bude naloženo 
s  celkovou částkou, o  niž se snižuje v  důsledku toho 
základní kapitál družstva.

Změnou zákona o obchodních korporacích došlo také 
k  doplnění a  k  upřesnění jeho ustanovení o  ochraně 
věřitelů při snížení základního členského vkladu. Tato 
ustanovení se však nepoužijí, jde-li o snížení základní-
ho členského vkladu za účelem úhrady ztráty. Ztrátu 
nejméně ve výši odpovídající souhrnu částek, o něž se 
základní členský vklad všem členům za účelem úhrady 
ztráty snižuje, musí družstvo v tomto případě proká-
zat při podání návrhu na zápis nové výše základního 
členského vkladu do obchodního rejstříku.

Uvedená ustanovení o ochraně věřitelů vyžadují, aby 
rozhodnutí členské schůze o snížení základního člen-
ského vkladu a jeho výši bylo zveřejněno do 15 dnů od 
přijetí dvakrát po sobě s  časovým odstupem 30 dnů, 
a  aby všichni známí věřitelé družstva, jejichž pohle-
dávky vůči družstvu vznikly před jeho přijetím, byli 
zároveň vyzváni k  přihlášení těchto pohledávek ve 
lhůtě 90 dnů po posledním zveřejnění uvedeného roz-
hodnutí. Nedohodne-li se družstvo ohledně včas při-
hlášených pohledávek s věřiteli jinak, je povinno tyto 
pohledávky uspokojit, anebo poskytnout věřitelům na 
základě dohody s nimi jejich přiměřené zajištění. Tuto 
povinnost družstvo podle zákona nemá, nezhorší-li 
se snížením základního členského vkladu dobytnost 
pohledávek za družstvem, tedy má-li na jejich úhra-
du dostatek svých vlastních zdrojů. Pokud k  dohodě 
družstva s  věřitelem ohledně způsobu zajištění včas 
přihlášené a  neuhrazené pohledávky nedojde, musí 
rozhodnout o jejím přiměřeném zajištění soud. Při po-
dání návrhu na zápis nové výše základního členského 
vkladu do obchodního rejstříku družstvo musí splně-
ní všech uvedených povinností zákonem stanoveným 
způsobem prokázat, anebo musí předložit prohlášení 
o  tom, že nemá věřitele, kteří mají podle zmíněných 
ustanovení zákona právo na zajištění či uspokojení 
pohledávek.

S  částkami, o  které se snižuje 
členům podle rozhodnutí člen-
ské schůze jejich základní člen-
ský vklad, může družstvo naložit 
způsobem určeným v tomto roz-
hodnutí až poté, co se snížení 
základního členského vkladu 
zapíše do obchodního rejstříku.

Text: JUDr. Miroslav Machala

15 

8/2020  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ



so
ci

ál
n

í o
d

p
o

vě
d

n
o

st

16  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  8/2020



z 
B

ru
se

lu

17 

8/2020  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

Proč Evropská komise navrhuje nový balíček zákonů o digitálních službách? Právní rá-
mec pro digitální služby se od přijetí směrnice o elektronickém obchodu v roce 2000 ne-
změnil. Od té doby je tato směrnice základním kamenem pro regulaci digitálních služeb 
v Evropské unii.

Tvoření digitální budoucnosti 
Evropy

Svět online a  každodenní používání digitálních 
prostředků se však každý den mění. Za posledních  
20 let bylo vyvinuto mnoho nových způsobů komuni-
kace, nakupování nebo přístupu k informacím online 
a  nadále se tyto způsoby neustále vyvíjejí. Online 
platformy přinesly významné výhody pro spotřebi-
tele a  inovace, jakož i širokou účinnost na vnitřním 
trhu Evropské unie. Ulehčují přeshraniční obchodo-
vání v rámci Evropské unie i mimo ni a otevírají zcela 
nové obchodní příležitosti řadě evropských podniků 
a obchodníků tím, že usnadňují jejich přístup na nové 
trhy.

Ačkoliv nové služby, technologie a obchodní modely 
přinesly v  každodenním životě evropských občanů 
mnoho příležitostí, vytvořily také nová rizika pro 
občany a společnost obecně a vystavily je nové škále 
nezákonného obsahu, obchodování a činností.

Mnoho online obchodů se navíc potýkalo s problé-
my spojenými s  platformovou ekonomikou pokud 
jde o konkurenceschopnost, spravedlnost a možnost 
vstupu na trh. Velké online platformy jsou schopné 
řídit stále důležitější platformové ekosystémy v  di-
gitální ekonomice. Obvykle se vyznačují schopností 
propojit mnoho podniků s  mnoha spotřebiteli pro-
střednictvím svých služeb, což jim zase umožňuje vy-
užít jejich výhod, jako je například přístup k velkému 
množství dat. Evropský jednotný trh proto vyžaduje 
moderní právní rámec, který zajistí bezpečnost uži-
vatelů online a umožní růst inovativních digitálních 
podniků při současném dodržování základních zásad, 
na nichž je založen současný právní rámec směrnice 
o elektronickém obchodu.

Nový balíček zákona o  digitálních službách, který 
připravuje Evropská komise, by měl modernizovat 
stávající právní rámec pro digitální služby prostřed-
nictvím dvou hlavních pilířů:

- jednak  Evropská komise navrhne jasná pravidla 
vymezující odpovědnost digitálních služeb za řešení 
rizik, jimž čelí jejich uživatelé a v souvislosti s ochra-
nou jejich práv. Právní povinnosti by zajistily moder-
ní systém spolupráce při dohledu nad platformami 
a rovněž by garantovaly účinné vymáhání.

- dále by balíček zákona o digitálních službách na-
vrhl pravidla ex ante, která by se vztahovala na velké 
online platformy působící jako gatekeepers, která 
nyní stanoví pravidla hry pro své uživatele a  jejich 
konkurenty. Iniciativa by měla zajistit, aby se tyto 
platformy chovaly spravedlivě a aby stávající konku-
renti a nové subjekty mohli čelit výzvám a aby měli 
spotřebitelé co největší výběr a  jednotný trh zůstal 
konkurenceschopný a otevřený inovacím.

V  rámci aktivního konzultačního procesu zahájila 
Evropská komise veřejnou konzultaci na podporu 
této analýzy. Všichni evropští a  mimoevropští ob-
čané a  organizace jsou vítáni, aby k  této konzultaci 
přispěli. Konzultace bude otevřena do 8. září 2020.

Zdroj: https://ec.europa.eu/commission
(-vr-)

ec.europa.eu
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Komise představuje Evropskou 
agendu dovedností pro udržitelnou 
konkurenceschopnost, sociální 
spravedlnost a odolnost
Komise nedávno představila Evropskou agendu 

dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, 
sociální spravedlnost a  odolnost. Agenda vytyčuje 
ambiciózní kvantitativní cíle na příštích pět let, pokud 
jde o prohlubování dovedností (zlepšování stávajících 
dovedností) a změnu kvalifikace (vzdělávání v nových 
dovednostech). Agenda obsahuje 12 opatření zaměře-
ných na dovednosti pro pracovní místa, a to pomocí 
partnerské spolupráce s  členskými státy, podniky 
a  sociálními partnery v  kontextu změn, zajišťování 
podmínek k tomu, aby se lidé mohli zapojovat do celo-
životního učení, a využití rozpočtu EU jako katalyzá-
toru pro uvolnění veřejných a soukromých investic do 
dovedností. Cílem je zajistit, aby se právo na odbornou 
přípravu a celoživotní učení, zakotvené v evropském 
pilíři sociálních práv, stalo realitou v celé Evropě – od 

měst až po odlehlé a venkovské oblasti – a mohlo tak 
přinést prospěch všem. Komise staví dovednosti do 
středu politického programu EU a v zájmu udržitelné-
ho oživení po koronavirové pandemii pomáhá nasmě-
rovat investice do lidí a  jejich dovedností. Podniky 
potřebují pracovníky, kteří mají dovednosti nezbytné 
pro zvládnutí zelené a  digitální transformace, a  lidé 
potřebují možnost získat takové vzdělání a odbornou 
přípravu, aby se jim v životě dařilo dobře.

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu 
evropského způsobu života, uvedl: „Bezprecedent-
ní krize si žádá bezprecedentní reakci – takovou, 
která nám poslouží nyní i během mnoha dalších let. 
Evropská komise dnes vyzývá členské státy EU, aby 
investovaly do dovedností. Miliardové finanční pro-
středky EU, které byly navrženy v  rámci Plánu ev-
ropské hospodářské obnovy, a  budoucí dlouhodobý 
rozpočet EU k tomu poskytují jedinečnou příležitost. 
Víme již, že dovednosti jsou základem toho, aby lidé 

i  celé ekonomiky mohli prosperovat. Teď musíme 
spojit síly a zahájit revoluci v oblasti dovedností, při 
níž nikdo nebude opomenut.“

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas 
Schmit k tomu dodal: „Umožnit získávání dovedností 
patří k našim hlavním reakcím vedoucím k oživení. 
Abychom se připravili na zelenou a  digitální trans-
formaci, je zásadní poskytnout našim pracujícím 
možnost vytvořit si soubor nezbytných dovedností. 
Díky agendě budou moci všichni využívat nových 
příležitostí na rychle se měnícím pracovním trhu.“

DOVEDNOSTI PRO PRACOVNÍ MÍSTA 
V ZELENÉ A DIGITÁLNÍ EKONOMICE

Zelená a  digitální transformace, provázená demo-
grafickými trendy, proměňuje způsob, jakým žije-
me, pracujeme a  komunikujeme. Je potřeba zajistit, 
aby lidé disponovali takovými dovednostmi, aby se 
jim dařilo dobře. Pandemie koronaviru tyto změny 
urychlila a  řadu lidí v  Evropě vystavila novým vý-
zvám, pokud jde o jejich povolání. V období po krizi se 
budou mnozí Evropané muset změnit kvalifikaci na 
novou oblast dovedností nebo si stávající dovednos-
ti zdokonalit, aby se přizpůsobili změněnému trhu 
práce. Cílem agendy dovedností je zvýšit relevanci 
dovedností v  EU pro posílení udržitelné konkuren-
ceschopnosti, zajištění sociální spravedlnosti a vybu-
dování naší odolnosti. Navrhuje se 12 opatření:

  1. pakt pro dovednosti,
  2. zlepšení poznatků o dovednostech,
  3.  podpora EU pro strategická vnitrostátní opatření 

k prohlubování dovedností,
  4.  návrh doporučení Rady o  odborném vzdělávání 

a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, 
sociální spravedlnost a odolnost,

  5.  zavedení iniciativy „Evropské univerzity“ a  pro-
hloubení dovedností vědců,

  6.  dovednosti na podporu zelené a  digitální trans-
formace,

  7.  zvýšení počtu absolventů v oblasti přírodních věd, 
technologií, inženýrství a matematiky a podpora 
podnikatelských a průřezových dovedností,

  8. dovednosti pro život,
   9.  iniciativa týkající se individuálních vzdělávacích 

účtů,
10. evropský přístup k mikrokreditům,
11. nová platforma Europass,
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www.evropska-unie.cz 

12.  zlepšení podpůrného rámce pro uvolnění investic 
členských států a soukromých investic do oblasti 
dovedností.

Více podrobností k  jednotlivým 12 stěžejním opat-
řením obsahuje doprovodný dokument „Otázky a od-
povědi“.

Prvním realizovaným opatřením agendy doved-
ností je spuštěná nová platforma Europass. Platforma 
poskytuje ve 29 jazycích návod, jak napsat životopis, 
dále individuální návrhy na vhodná pracovní místa 
a příležitosti k učení a přináší informace o trendech 
v  oblasti dovedností. Komise rovněž přijala návrh 
doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě, 
který předložila.

AMBICIÓZNÍ CÍLE
V rámci své nové odvážné politiky v oblasti doved-

ností stanovila Komise na příštích 5 let ambiciózní 
cíle. Vycházejí ze stávajících ukazatelů, které umožní 

každoročně monitorovat pokrok prostřednictvím 
evropského semestru. Protože v  této fázi neexistují 
kvantitativní ukazatele týkající se zelených doved-
ností, Komise vytvoří nové.

To znamená, že do roku 2025 by se mělo uskutečnit 
540 milionů školicích aktivit pro dospělé, z  toho 60 
milionů pro dospělé s nízkou kvalifikací a 40 milionů 
pro nezaměstnané. Počet dospělých se základními 
digitálními dovednostmi by se měl zvýšit na 230 mi-
lionů.

UVOLNĚNÍ INVESTIC DO DOVEDNOSTÍ 
LIDÍ

K  provádění opatření a  splnění cílů stanovených 
v agendě dovedností bude EU potřebovat dodatečné 
veřejné a soukromé investice do dovedností v odha-
dované výši asi 48 miliard EUR ročně. Návrh Komise 
týkající se nástroje Next Generation EU poskytuje 
značné prostředky v rámci významné rozpočtové ini-
ciativy k řešení hospodářských a sociálních důsledků 
krize.

Prostředky EU se mohou stát katalyzátorem inves-
tic do dovedností lidí. V  rámci plánu EU na podporu 
oživení jsou navrženy bezprecedentní finanční zdroje 
na podporu udržitelného oživení – a investice do do-
vedností by měly být jádrem tohoto úsilí. K získávání 
lepších nebo nových dovedností může v  období let 
2021–2027 pomoci mobilizování nástrojů EU, jako je Ev-
ropský sociální fond plus s navrhovaným rozpočtem 
86 miliard EUR, Erasmus s navrhovaným rozpočtem 
26 miliard EUR a složka programu InvestEU zaměře-
ná na sociální investice a dovednosti s navrhovaným 
rozpočtem 3,6 miliardy EUR. Nový program Digitální 
Evropa s  navrhovaným rozpočtem 9,2 miliardy EUR 
bude investovat do rozvoje pokročilých digitálních do-
vedností pro ovládání technologií. Bohaté příležitosti 
k  finanční podpoře iniciativ v  oblasti prohlubování 
dovedností a  změn kvalifikace poskytne členským 
státům také facilita na podporu oživení a odolnosti, jež 
umožní provést vhodné reformy, dotovaná 560 miliar-
dami EUR ve formě grantů a úvěrů.

Přechod na oběhové, digitalizované a  nízkouh-
líkové hospodářství účinně využívající zdroje by 
do roku 2030 mohl vytvořit více než 1 milion pra-
covních míst. Díky umělé inteligenci a  robotice 
vznikne v  příštích 5 letech na celém světě téměř 
60 milionů nových pracovních míst. Jiná pracov-
ní místa se mohou změnit, či dokonce vymizet. 
Pandemie koronaviru zesílila trendy v  oblasti 
dovedností na trhu práce a  zrychlila jak potřebu 
změn, tak možnosti ke změnám. Celoživotní uče-
ní se vzhledem k  rychle se měnícímu trhu práce 
a společnosti musí stát skutečností. Aktuání inici-
ativy vycházejí z evropského pilíře sociálních práv, 
který vyhlásily orgány EU a vedoucí představitelé 
v listopadu 2017, a ze sdělení o silné sociální Evropě 
pro spravedlivou transformaci zveřejněného v led-
nu 2020. 

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

Ukazatele Cíle pro rok 2025 Současná úroveň  
(poslední dostupný rok) Nárůst (v %)

Účast dospělých ve věku 25–64 let na 
vzdělávání za období 12 měsíců 50 % 38 % (2016) + 32 %

Účast dospělých s nízkou kvalifikací ve věku 
25–64 let na vzdělávání za období 12 měsíců 30 % 18 % (2016) + 67 %

Podíl dospělých nezaměstnaných ve věku 
25–64 let s nedávnou zkušeností získanou 
během vzdělávání 

20 % 11 % (2019) + 82 %

Podíl dospělých ve věku 16–74 let, kteří mají 
alespoň základní digitální dovednosti 70 % 56 % (2019) + 25 %
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Růst i v době stagnace
Mechanika Prostějov je družstvem, které se již řadu 

let pohybuje v  prostředí stavebních systémů. Pat-
říme mezi nejvýznamnější dodavatele hliníkových 
konstrukcí v  České republice a  jméno Mechanika je 
v tomto oboru synonymem záruky a kvality pro naše 
zákazníky. Realizujeme velké projekty komerčních 
a  administrativních budov a  zároveň jsme spoleh-
livých dodavatelem pro jednotlivce či domácnosti. 
Kromě hliníkových systémů nabízíme také plastové 
systémy, provětrávané fasády z různých typů materi-
álu, vrata, brány. Mechanika je stabilní společností již 
více než 60 let a za tu dobu prošla různými ekonomic-

kými etapami a  vypořádala 
se s  mnoha výzvami. Také 
v  tomto období všeobecně 
očekávaného ekonomické-
ho poklesu je Mechanika 
připravena zachovat si svou 
stabilitu, zákazníky a  šíř-
ku nabízeného sortimentu. 
I  v  dnešní složité době plné 
nečekaných změn a stagnace 
ekonomiky naše společnost 

přijímá nové zaměstnance jak na dělnické pozice tak 
i technickohospodářské pracovníky.   

Nosnou zakázkou pro letošní rok je osmipodlažní 
hotel Backstage v  Praze kde realizujeme kompletní 
opláštění budovy. V rámci přípravných prací pro tuto 
zakázku jsme se museli potýkat s omezeními způso-
benými celkovým opatřeními státu. Avšak i přes tato 
opatření a  mnohdy nemožnost osobních jednání či 

pravidelných schůzek stavebního týmu se nám poda-
řilo zahájit montážní práce dle plánovaných termínů. 
A to vše navzdory skutečnosti, že právě stavebnictví 
spolu s automotivem zažívají největší útlum. 

Dalším krokem k  získání spokojených zákazníků 
a  dosažení ještě větší kvality je zavedení nového sys-
tému plastových profilací Schüco LivIng. Chceme 
touto formou zákazníkovi nabídnout komplexnější 
řešení jeho požadavků a  zároveň si zachovat dobrou 
cenovou úroveň a kvalitu. Jedná se o nový sedmikomo-
rový systém, jehož hlavní výhodou jsou teplotechnické 
vlastnosti, které umožní  splnit požadavky na pasivní 
standard staveb. V  rámci zavedení nového systému 
jsme plánovali prezentaci pro veřejnost s občerstvením 
a doprovodnými akcemi. Ale kvůli opatřením uplynu-
lých měsíců jsme byli nuceni tuto akci zrušit. Plánujeme 
ji uskutečnit v  nejbližší době v  náhradním termínu 
a chystáme se i na některé další, na kterých představí-
me veřejnosti odborné i laické naše výrobky a práci. 

Zákazníkům, kteří mají zájem o naše služby, nabízí-
me zpracování cenové nabídky a technické poraden-
ství. Tým našich obchodních zástupců a manažerů 
projektu jsou zájemcům k dispozici každý pracovní 
den v sídle společnosti.

www.mechanikapv.cz 

Text a foto: Skupina MECHANIKA

KONTAKT:  Ing. Terezie Baňasová 
obchodní ředitelka 
tel: 582 345 611 
e-mail: obchod@mechanikapv.cz.



S našimi plusy
můžete vždy počítat

ŠKODA PLUS

Ilustrativní fotografie

sko_restart mro_a4_plus.indd   1 13.07.20   13:10
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Nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany je tradiční český výrobce, od jehož za-
ložení uběhlo již 70 let. Těžiště jeho výroby spočívá v sortimentu velmi kvalitních 
kuchyňských a řeznických nožů i náčiní. Výrobní program KDS je ale mnohem širší 
a vybere si v něm skutečně každý. Kompletní sortiment si můžete prohlédnout i za-
koupit v e-shopu na www.kds.cz.

KDS Sedlčany
Sedlecká 570
264 01 Sedlčany
Tel: 318 841 911
E-mail: obchod@kds.cz
www.kds.cz

Při grilování, venkovním stolování, 
ale i  doma v  kuchyni určitě oceníte 
soupravu obsahující kuchyňskou vid-
ličku a nůž na porcování masa s čepelí 
dlouhou 18 cm. Oba výrobky pocházejí 
z  řady Trend, vyznačují se odolnými 
nýtovanými střenkami a použitím vy-
soce kvalitní nerezové oceli s přísada-
mi molybdenu a vanadu, které zvyšují 
tvrdost.

SOUPRAVA DUO (2734)

MAGNETICKÝ STOJAN SE SADOU 
KUCHYŇSKÝCH NOŽŮ TREND ROYAL 
(2661)

Praktický zavírací nůž, který se vyrábí v téměř nezmě-
něné podobě více než století, byl nepostradatelným po-
mocníkem našich pradědečků a dědečků. Proto byste ho 
dříve našli ve většině chalup na českém venkově.  Díky 
kompaktním rozměrům a  jednoduché konstrukci má 
velmi široký rozsah použití. Čepel o délce 8 cm je z kva-
litní nerezové oceli, takže dlouho drží ostří.

SELSKÝ KAPESNÍ NŮŽ (3415) 

Originální magnetický stojan z  kvalitního bukového dřeva 
s pěti noži z řady Trend Royal. Praktický a elegantní doplněk 
každé kuchyně.  Nože jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezo-
vé oceli, která zaručuje výborné řezné vlastnosti a trvanlivost 
ostří. Rukojeť z ergonomicky tvarovaného plastu pak zvyšuje 
pohodlí a bezpečnost při práci. 



LETNÍ ONLINE
SLEVA!
eshop.renault.cz

Cena je včetně DPH a platí POUZE při objednání online na eshop.renault.cz. Nabídka platí do 31. 8. 2020. 

Čištění klimatizace již od 719 Kč

| Servis
Pravidla jsou jasná
Vydejte se  
za svěžím  
vzduchem

   renault.czRenault doporučuje    renault.czRenault doporučuje

DISPO Družstvo invalidů
Vrbova 1503/19a, 147 00 Praha 4
Tel.: 261 711 515; e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz; www.autodispo.cz
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Jelení lůj ŽUŽU
Tradiční česká značka Jelení lůj přináší na trh no-

vinku - pomádu na rty s příchutí žužu bonbónů. Znáte 
vůni a chuť žužu? ...tak právě pro vás je určen jedineč-
ný Jelení lůj Žužu. Pro holčičky v designu s moderním 
jednorožcem. Receptura je bez minerálních olejů, 
lehce oslazená s tónující perletí. 

NOVINKA

Detecha ch.v.d.
Nové Město nad Metují
+420 491 477 107
+420 737 218 108

Regeneruje, zvláčňuje a chrání rty před nepříznivý-
mi povětrnostními vlivy. Pokud pro své rty hledáte 
přirozenou ochranu, výrobky značky Jelení lůj jsou 
pro vás tou správnou volbou. Aplikujte na rty dle po-
třeby. Vhodné pro každodenní použití.

www.jeleniluj.cz     www.kosmetikaregina.cz 



HLASUJ
pro Templářské sklepy 

Čejkovice v anketě 

TOP 
VINAŘSKÝ 

CÍL 2020

Čejkovice v anketě 

VINAŘSKÝ 

VYHRAJ
Mercedes-Benz
                třídy V 

Hlasuj ZDE

Lajkuj zde: @templarskesklepy1248 
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Detecha ch.v.d.
Nové Město nad Metují
+420 491 477 107
+420 737 218 108



TO PRAVÉ

letní osvěžení

Další koktejlové tipy najdete na:
@templarskesklepy1248 ~ www.templarske-sklepy.cz

Růžový eskymák
NA KOKTEJL

V hrnci přivedeme vodu do varu, přidáme krystal cukr a mícháme až do rozpuštění, poté necháme 
zcela vychladnout. Naplníme do formy na led (či ledové koule), dolijeme růžovým perlivým 
vínem FRIZZANTE ROSÉ. Zmrazíme, dokud nevznikne silná vrstva krystalů (cca 2 hod.). Poté 
vysypeme z formy a vidličkou rozdrtíme led na krystaly. Pokračujeme v mrazení po dobu 8 až 10 hod., 
dokud nebude konzistence tříště pevná. Zformujeme do malých koulí, ozdobíme okvětními lístky 
růžové růže, máty a vložíme do koktejlových skleniček, dolijeme perlivým FRIZZANTE ROSÉ.

Ingredience: 1,5 šálku vody, 0,5 šálku cukru (krystal), 1 láhev polosladkého perlivého růžového vína 
FRIZZANTE ROSÉ, růžové okvětní lístky růže, koktejlové skleničky, forma na výrobu ledu (tříště)
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TO PRAVÉ

letní osvěžení

Další koktejlové tipy najdete na:
@templarskesklepy1248 ~ www.templarske-sklepy.cz

Růžový eskymák
NA KOKTEJL

V hrnci přivedeme vodu do varu, přidáme krystal cukr a mícháme až do rozpuštění, poté necháme 
zcela vychladnout. Naplníme do formy na led (či ledové koule), dolijeme růžovým perlivým 
vínem FRIZZANTE ROSÉ. Zmrazíme, dokud nevznikne silná vrstva krystalů (cca 2 hod.). Poté 
vysypeme z formy a vidličkou rozdrtíme led na krystaly. Pokračujeme v mrazení po dobu 8 až 10 hod., 
dokud nebude konzistence tříště pevná. Zformujeme do malých koulí, ozdobíme okvětními lístky 
růžové růže, máty a vložíme do koktejlových skleniček, dolijeme perlivým FRIZZANTE ROSÉ.

Ingredience: 1,5 šálku vody, 0,5 šálku cukru (krystal), 1 láhev polosladkého perlivého růžového vína 
FRIZZANTE ROSÉ, růžové okvětní lístky růže, koktejlové skleničky, forma na výrobu ledu (tříště)

Park u zámku v Lešné  
u Valašského Meziříčí

Chcete si užít příjemné odpoledne v přírodě a při-
tom nejste zrovna turista, který zvládne kilometry 
v náročném terénu? Raději byste autem zaparkovali 
v blízkosti nebo jste cyklisté a rádi poznáváte zajíma-
vá místa bez velkých návalů lidí? Pak máte ideální 
možnost navštívit anglický přírodně krajinářský 
park obklopující zámek v Lešné u Valašského Mezi-
říčí.

Odborníky je park hodnocen jako druhý nejcenněj-
ší na území severní Moravy a Slezska. Vyznačuje se 
neobvyklým bohatstvím stromů (velké je zastoupení 
jehličnanů), bohatým keřovým patrem se sbírkou 
azalek a rododendronů a také množstvím druhů 
rostlin kvetoucích v jarním období na lučních poros-
tech. O rozkvět zámeckého parku se v 80. a 90. letech 
19. století zasloužili majitelé panství, císařský komoří 
August hrabě Kinský a jeho syn Filip. Byla zde vy-
sazena řada introdukovaných dřevin (např. turecké 
lísky, cypřišky, katalpa, břestovec, liliovník, paořech, 
nahovětvec a další).

Při pohodlné chůzi po cestičkách křižujících plochu 
parku si můžete prohlédnout řadu zajímavých do-
mácích i cizokrajných stromů a keřů, z nichž některé 
jsou opatřeny informačními tabulkami s názvem pří-
slušné dřeviny. K posezení vás lákají lavičky s popis-
ky, kde si můžete přečíst různé zajímavosti ze života 
v  přírodě. Například - jak se správně seče louka, že 
houby nejsou jen hřiby nebo kdo hnízdí v  okolním 

porostu. Zvlášť působivé je množství různobarevně 
kvetoucích rododendronů a azalek, které můžete ob-
divovat v květnových dnech. Zatím se toto místo ještě 
nestalo takovým turistickým střediskem, abyste se 
museli bát, že se budete procházet v  průvodu ostat-
ních návštěvníků, jako se to teď už často stává na více 
frekventovaných místech.  

Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková
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