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Milé kolegyně a kolegové, vážení členové svazu,
nikdy jsem nepomyslel, že budu žít v tak bláznivé době. 

Člověk skutečně neví, jestli se ocitl na houpačce a  jede 
nahoru a dolů, zdá se mu nějaký hodně špatný sen anebo 
se najednou dostal do nějakého podivného Matrixu. Mys-
lím, že ani všechna stará proroctví, která předpovídala, co 
všechno český národ potká, ani zdaleka nevystihla situaci, 
která panuje všude kolem nás.

Nemá smysl zde zmiňovat, co se vše od počátku tohoto 
roku v této zemi, a nakonec na celém světě událo, všichni 
to dobře víme a vnímáme. Zmatení politici, mnohdy trap-
ná opozice, široké spektrum lidí od totálních ignorantů po 
naprosté vystrašence. A světýlko na konci tunelu se nějak 
zatím nechce objevit.

Jak se tedy vypořádat s  tímto marasmem? Přežít, mini-
malizovat ztráty, snažit se, pokud možno ochránit zaměst-
nance, zajistit náhradní práci, nerezignovat na všechno? 
Pravděpodobně co každá firma a každé výrobní družstvo, 
to jiný příběh. Já bych rád využil této příležitosti a  po-
vyprávěl vám aktuální příběh Druchemy.

Již během února bylo poměrně zřejmé, že cosi přichází, 
byť následnou realitu tehdy nepředpokládali ani ti největší 
pesimisté. Přesto jsme však v Druchemě začínali přemýšlet 
o  přehodnocení původně uvažovaných investic, zavedení 
některých úsporných opatření a doplnění výrobního pro-
gramu o  přípravky s  čistícím a  dezinfekčním účinkem, 
které naše vývojové oddělení mělo takříkajíc v šuplíku.

Rozhodnutí české vlády z  poloviny března týkající se 
zavedení masivní výroby dezinfekce Anti-COVID přišlo 
jako blesk z nebe. Bezplatné poskytnutí odborných testací 
společně s neprodleným vyřízením nutných celních povo-
lení bylo do té doby naprosto nepředstavitelným krokem 
a  všechny skutečně překvapilo. Druchema měla to štěstí, 
že tato povolení získala jako první, společně s pěti dalšími 
výrobci, již v polovině března 2020.

Nikdy nezapomenu na sobotní podvečer, kdy zazvonil te-
lefon a státní autorita mi sdělila, že Druchema byla vybrá-
na jako jeden z výrobců této dezinfekce a že během večera 
a noci je třeba vyřídit veškeré předepsané náležitosti, které 
jsou s tím spojeny. Telefonát končil tím, že je třeba začít ko-
nat okamžitě a veškeré státní orgány, které se k tomu musí 
vyjádřit, již 24 hodin pracují.

Tímto telefonátem nastal kolotoč, který trval zhruba 
měsíc a  o  kterém budou všichni zaměstnanci Druchemy 
pravděpodobně vyprávět i svým vnoučatům.

Ukázalo se, že nějaké vyplňování formulářů a celonoční 
komunikace s úřady byla vlastně pouze odpočinková čin-
nost, hlavní problémy však přišly teprve vzápětí. Museli 
jsme doslova v  řádu hodin zásadním způsobem přeorga-
nizovat fungování celého družstva, upravit plány výroby, 
přestavět výrobní linky, výrobu a  distribuci personálně 
zajistit a současně vytvořit strategii, aby Druchema začala 
fungovat v nepřetržitém provozu. 

Pro představu vynaloženého úsilí mohu uvést několik 
čísel. Původní idea počítala s  tím, že se v první fázi bude 
vyrábět zhruba 50 tis. litrů dezinfekce týdně s  možným 
navýšením na 100 tis. litrů. V realitě však již za pouhých 
několik dnů se této stotisícové metě velmi rychle přiblížila 
výroba denní.

Navíc vyvstal problém, na který již 30 let po revoluci 
nejsme zvyklí – nic nebylo k  dostání. U  dodavatelů zača- 

ly chybět jakékoliv obaly 
a uzávěry, tiskány nestíhaly 
vyrábět etikety, mnozí pře-
kupníci začali nabízet mno-
honásobně, někdy i  10krát, 
navýšené ceny oproti pů-
vodnímu normálu. 

Společně s  naší mateř-
skou společností Unikont 
jsme vytvořili krizový 
štáb, který se několikrát 
denně scházel a  který ře-
šil nejpalčivější problémy. 
Společným úsilím jsme však dokázali navýšit kapacitu 
výroby, zásobovat ji potřebným materiálem a obaly a sou-
časně zajistit potřebný odbyt.

Spektrum odběratelů bylo opravdu široké – státní orgá-
ny, městské části a obecní úřady, úklidové firmy, nemocni-
ce, soukromý sektor atd. Tam všude používali Anti-COVID 
s označením výrobce Druchema.

V  této době nebyl opravdu čas na zkoumání nějakých 
přesných statistik a  sledování konkurence. Výroba a  do-
dávky této důležité dezinfekce k  odběratelům měly na-
prostou prioritu. Až na sklonku léta tohoto roku jsme se 
dozvěděli, že se Druchema zařadila mezi největší výrobce 
Anti-COVIDU v České republice a za své úsilí obdrží oce-
nění Hrdina boje s  koronavirem. Toto ocenění společně 
s dopisem prezidenta republiky nám bylo předáno na slav-
nostním setkání v Obecním domě v září 2020.

Jaké jsme si z tohoto období vzali zjištění? 
V  první řadě to, že žádné problémy nejsou nepřekona-

telné a i z prvního pohledu nereálné cíle jsou dosažitelné, 
pokud se vše vezme správným směrem. Lidé i firma potom 
skutečně překonají sami sebe a  jsou schopni zvítězit i  za 
velmi nepříznivých podmínek.

Nesmírně pozitivní, ale nepřekvapivý, je fakt, že se lidé 
v případě krize stále dokáží nesmírně semknout, táhnout 
za jeden provaz a nehledí na pracovní dobu, námahu nebo 
třeba volno o víkendu.  

A v neposlední řadě i skutečnost, že Druchema, bez ohle-
du na situaci všude kolem nás a nejistou budoucnost, vyšla 
z této kampaně nesmírně posílená.

Přirozeně boj nekončí a  je třeba myslet na budoucnost. 
Druchema využila velkorysé nabídky na možnost použití 
odborných testací do vlastního produktu a  již uvedla na 
trh svou vlastní dezinfekci pod názvem GOLEM AC19. 

Navíc říká se, že v jednotě je síla. Chemickou divizi naší 
mateřské společnosti Unikont v květnu 2020 rozšířilo che-
mické výrobní družstvo Styl. 

Druchema společně se Stylem začala okamžitě praco-
vat na společné prodejní a nákupní strategii a na využití 
všech možných synergických efektů, ze kterých tato dvě 
chemická a svou činností velmi podobná družstva mohou 
profitovat.

Co bych nám všem chtěl popřát na závěr? No především 
hodně a hodně zdraví, pevné nervy, jasnou mysl a důvěru 
v sebe sama a své kolegy a ve schopnosti našich družstev. 

A ještě jedno velké přání, i když by se to ode mě jako od 
výrobce GOLEM AC19 mohlo zdát nelogické. 

Ať ty všechny možné dezinfekce jsou v budoucnu potřeba 
co možná nejméně.

Ing. Jiří Daněk
předseda
Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby, Praha
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JUDr. Rostislav Dvořák
předseda SČMVD

„Máš-li protivníka, kterého se chceš zbavit, měj ho 
stále před očima. Při každé příležitosti o  něm mluv 
nepravdu a  obracej všechny jeho činy v  nepravost, 
prohlašuj jeho slitovnost za lež a  jeho šlechetnost za 
proradnost, jeho přátelství za předstírané. Je-li silný, 
podněcuj, koho můžeš proti němu, spolčuj se s jeho ne-
přáteli a vytvoř s nimi jednotu. Pokud je s někým spol-
čen on, rozděl je a vnes lež mezi ně a lid a hleď, aby mezi 
sebou vedli války.“  Waltari Mika, Egypťan Sinuhed.

Těch několik vět z  knihy Mika Waltariho se mně 
někdy vybaví, když sleduji zpravodajství ČT nebo ně-
která jednání politiků. 

V  březnu a  dubnu tohoto roku jsme téměř všichni 
s napětím sledovali, jak se podaří vládě a odborníkům 
vypořádat s nastupující první vlnou koronaviru. Ani 
strach z velké neznámé nezmírnil v prvních týdnech 
kritiku ve sdělovacích prostředcích a opozice zaujala 
postoj vyčkávání. Vláda a krizový štáb situaci zvládly 
velmi dobře, ale bez ohledu na to, že v  zemích oko-
lo nás vlády postupovaly podstatně pomaleji a hůře 
než ta naše, byl zahájen účelový atak na cokoli, co se 
v nové, neznámé a těžké situaci nepovedlo na sto pro-
cent. Ti, kteří očekávali, že se politici alespoň v této 
složité době sjednotí a  vzájemně podpoří ve společ-
ném postupu proti pandemii, byl opět zklamán. Hle-
dání jakýchkoliv chyb plnilo zpravodajství ČT a také 
část opozice po zjištění „pomíjející“ hrozby zásobova-
la veřejnost informacemi, co všechno by byla udělala 
lépe. Přiznám se, že jsem obdivoval předsedu vlády 
a  zejména ministra Vojtěcha a  všechny, kdo dnem 
i nocí organizovali a realizovali tolik potřebnou po-
moc, že to přízemní a nesolidní jednání vůbec ustáli. 

V  červnu se kritika přenesla do oblasti hodno-
cení adekvátnosti přijatých opatření a  začal velmi 
rychle gradovat tlak na široké rozvolnění bariér, 
které byly vládou proti viru postaveny. Chápal jsem 
potřebu uvolnění ekonomiky, ale věcí hodnou kri-
tiky se staly kupodivu i  roušky, které nás v  první 
vlně doslova podržely nad vodou. Denně jsme v  ČT 
slyšeli, kdo dokáže v Evropě uvolňovat restriktivní 
opatření rychleji než naše „neschopná“ česká vláda. 
V povědomí části veřejnosti se tak dokonce i rouška 
stala nechtěným prostředkem omezování svobody 
a  demokracie. Řada lidí zpochybňovala doporučení 
vyhýbat se zahraničnímu turistickému ruchu a ces-
tovní kanceláře se předháněly v dohánění ztracené-
ho obratu. Davy lidí bez roušek naplnily rekreační 
oblasti a  na Staroměstské náměstí se začaly vracet 
italština, angličtina, polština i ruština. Velmi rychle 

se vytrácela obezřetnost, občanská disciplína a vzá-
jemná tolerance.

Dnes už víme, že to byla hrubá chyba a roušky 
a  omezení širších kontaktů lidí, zejména v  nepro-
duktivní sféře, měly mezi opatřeními zůstat. Říká se, 
že po válce je každý kaprál generálem a my takových 
neodpovědných kaprálů máme v politice přehršel.

Vrcholem všeho se však stal měsíc září a  začátek 
října. Stejní redaktoři ČT, stejní novináři a stejní po-
litici, kteří volali v červnu po urychlení uvolňování 
restrikcí a kritizovali vládu za pomalost, změnili ré-
toriku spoléhajíce se, jak už tolikrát, na špatnou pa-
měť národa. Proč vláda uvolnila opatření v takovém 
rozsahu? Proč neponechala povinnost nosit roušky 
jako v  některých jiných státech? Proč Vojtěch nemá 
zpracovány dlouhodobé plány? Je únosné, aby si pre-
miér dělal reklamu tiskovkami a Hamáček červenou 
mikinou? … Prostě český politický Kocourkov.

V  závěru však musím říct, že vláda se skutečně 
dopustila vážné chyby. Podlehla tlaku sdělovacích 
prostředků, tlaku opozice a možná i tlaku blížících se 
voleb, a přestala vnímat riziko. Do jaké míry je však 
možné v  České republice takové tlaky ignorovat, si 
domysleme každý sám. Virus tady je a  už napořád 
s námi bude. Naše vláda to ví a ze všech sil s ním bojuje.  
Zaslouží si a potřebuje naši podporu a zejména podporu 
sdělovacích prostředků i opozice, jde totiž o globální, 
nikoli politický problém. Virus není rudý, modrý ani 
oranžový, je nám všem nebezpečný a je třeba se v boji 
proti němu sjednotit.

Jde o celosvětový problém, který je nový a pro naši 
a všechny ostatní země je neznámý, nebezpečný a ohro-
žuje naše životy a  ekonomiku. Je proto hanba, že se 
stává prostředkem k politickým šarvátkám. To ovšem  
vládu ani jejího premiéra neomlouvá, protože ten, kdo 
nese odpovědnost, nesmí tlaku hlupáků podléhat.

Foto: archiv SČMVD

Hloupost a intriky skryté za principy demokracie
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Sociální sféra v koronavirové době

Rozhovor s Janou Maláčovou,  
ministryní práce a sociálních věcí 

Předseda představenstva Svazu českých a  morav-
ských výrobních družstev informoval představen-
stvo, že jste byla v  tomto roce významnou oporou 
invalidů pracujících v našich firmách při projedná-
vání příspěvku pro jejich zaměstnavatele. Příspěvek 
souvisí s růstem minimální mzdy. Jaký je váš názor 
na zavedení systémového kroku, který by tento pří-
spěvek řešil například koeficientem přepočtu jeho 
výše k růstu minimální mzdy? Odstranily by se růz-
né neodborné zásahy a dohady a zaměstnanost inva-
lidů by se tím stabilizovala.

Ano, to je problém, kterým jsme se zabývali. Pře-
devším bych slovo invalida nahradila spojením „lidé 
s nižším pracovním potenciálem“. Pokud se tedy jedná 
o jejich zaměstnavatele, kteří působí v rámci chráně-
ného trhu, je jasné, že produktivita práce těchto za-
městnanců ve většině případů neodpovídá minimální 
mzdě, a proto je existence některých z nich závislá na 
příspěvku poskytovaném Úřadem práce, konkrétně 
podle § 78a zákona o zaměstnanosti. Zvýšení minimál-
ní mzdy bez adekvátního zvýšení státní podpory by 
mělo na některé zaměstnavatele zcela určitě negativní 
dopad a v konečném důsledku by to mohlo vést ke sní-
žení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením.

To, o čem jednáme, a co je patrně i předmětem vaše-
ho dotazu, se týká tzv. automatické valorizace maxi-
mální částky tohoto příspěvku ve vazbě na zvyšování 
minimální mzdy. Ta by podle nás mohla být řešením 
a  jsme připraveni o  ní vést další odbornou diskuzi. 
A  co by automatická valorizace příspěvku mohla 
přinést? Především úsporu administrativní zátěže, 
odbouralo by se tím to každoroční handrkování o ja-
kékoliv zvýšení minimální mzdy. A i zaměstnavatelé 
myslím ocení, když budou s předstihem vědět, na čem 
jsou. Umožní jim to alespoň s částečným předstihem 
plánovat ekonomické procesy související s  růstem 
mzdových nákladů. Na co je ale také třeba brát zřetel, 
je fakt, že příspěvek je nárokovým, tedy mandator-
ním, výdajem a  s  jeho automatickým navyšováním 
rostou také nároky na státní rozpočet bez možnosti 
ovlivnění tohoto růstu státní správou.

Jaké předpokládáte procento nezaměstnanosti v ČR 
v roce 2021?

To je složitá otázka, neumíme věštit z  křišťálové 
koule, vývoj nezaměstnanosti záleží na spoustě věcí. 
Například na tom, jak se bude vyvíjet epidemie ko-

ronaviru. Děláme samozřejmě maximum pro to, aby-
chom lidi nenechali takříkajíc ve štychu – aby nepřišli 
o  práci a  nezůstali bez příjmů. Proto jsme také přišli 
s  programem Antivirus, díky kterému se podařilo 
zachránit 800 tisíc pracovních míst. A chceme být při-
praveni na zvládání jakékoliv případné krize, která by 
mohla přijít v budoucnu. V této souvislosti jsme také 
navrhli zavést do českého prostředí tzv. Kurzarbeit.

Pokud bychom se podívali na aktuální čísla, pak u nás 
zůstala nezaměstnanost v září na 3,8 procentech, počet 
uchazečů o zaměstnání mírně klesl. A v rámci meziná-
rodního srovnání podle Eurostatu se Česká republika 
stále drží dlouhodobě pod průměrem EU. Vlastně jsme 
v tomto směru stále evropští premianti. V srpnu jsme 
měli podle dostupných dat z  tohoto registru nejnižší 
míru nezaměstnanosti v celé EU. Nevím, jak to cítíte 
vy, ale mě to přijde docela povzbudivé. 

Jaká zásadní opatření v sociální politice připravuje-
te pro následující období? 

Tak těch je celá řada a  na jejich podrobnější rozbor 
asi v tomto rozhovoru nemáme prostor. Ale pokusím 
se uvést alespoň jejich základní přehled. Je to návrh 
zákona o náhradním výživném, připravujeme zvýšení 
přídavku na dítě, pak jsou zde novelizace zákona o dět-
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ských skupinách (jeslích), zákona o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením zákona o sociálně-
-právní ochraně dětí a také další návrhy týkající se ze-
fektivnění lékařské posudkové služby a v neposlední 
řadě novela zákona o  sociálních službách obsahující 
také návrh na zvýšení příspěvku na péči. 

www.mpsv.cz

ak
tu

al
it

a

Připravujete nějaká opatření ke snížení účasti na 
sociální podpoře osob, které si ji nezaslouží?

Ano, tohle bylo velké téma řady jednání. Došli jsme 
k  názoru, že bychom se měli zaměřit především na 
úpravu dávek určených na bydlení. Cílem je elimi-
novat možnost zneužívání, resp. nadužívání, těchto 
dávek těmi, kteří nejsou nijak věkově, zdravotně nebo 
jinak limitovaní, že by jim to znemožnilo pracovat. 
Naopak se snažíme vycházet vstříc zranitelným sku-
pinám osob. Pro ně má už Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí připravené úpravy, které by je měly ochránit. 
Nyní je předmětem politického jednání, jakým způso-
bem budou předloženy do legislativního procesu.

Rozhovor připravila Jana Henychová
Foto: archiv MPSV
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Jak uvedl vedoucí obchodního útvaru Josef Habart, 
setkání s  ministryní Janou Maláčovou probíhalo 
v  přátelskému duchu. Diskutovalo se o  programu  
Antivirus, o sociálním podniku, o podpoře zaměstná-
vání  zdravotně postižených spoluobčanů a  účastníci 
setkání probírali také záměry a  přání do budoucna. 
„Velice mě fascinovala lidskost paní ministryně, kterou 
prokázala při návštěvě jednoho z našich provozů. Kaž-
dému pracovníkovi podala ruku, zeptala se, jak se mu 
u nás pracuje a jak je dlouho v našem družstvu,“ uvedl 
Josef Habart. Společně s ministryní družstvo navštívil 
také tehdejší senátor Ing. Karel Kratochvíle, ředitel 

Zleva: Ing. Karel Kratochvíle (ex senátor), Jana Maláčová 
(ministryně práce a soc. věcí ČR), Milan Hanus (předseda VD 
OTAVA Písek) a Josef Habart (vedoucí obchodního útvaru)

Z návštěvy ministryně MPSV Jany Maláčové  
ve výrobním družstvu OTAVA Písek 28. 7. 2020

Zemského hřebčince v  Písku. Mimo jiné velmi ocenil 
počet zaměstnanců v  Otavě - 350 zdravotně postiže-
ných pracovníků z celkového počtu 500.



p
ro

p
ag

ac
e,

 v
ýs

ta
vy

, 
ve

le
tr

h
y

8  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  11/2020

Slezská tvorba na veletrhu  
FOR DECOR & HOME

Slezská tvorba se nezalekla epidemické situace v Praze a stejně jako v minulých letech zúčastnila 
se i letos kontraktačního veletrhu FOR DECOR & HOME, který se konal ve dnech 10. – 12. září na 
výstavišti PVA EXPO Praha. 

Aktuální kolekce skleněných vánočních ozdob z její 
produkce prezentovaná na veletrhu se skládá hned 
z  několika částí. Jednou z  nich jsou retro ozdoby. 
K  nápadu vyrábět ozdoby podle oblíbených starých 
vzorů přivedli výrobce sami zákazníci. Přicházeli 
totiž stále častěji s  požadavkem, zda by bylo možné 
podle starých námětů vyrobit ozdoby nové a tím do-
plnit chybějící kusy v  jejich sbírkách. V družstvu se 
na základě této skutečnosti rozhodli vytvořit retro 
kolekci, která se stala součástí nabídky pro všechny 
zákazníky, nejen zakázkovou prací pro konkrétního 
zájemce. Jistě si i  vy dříve narození při prohlížení 
fotografií z akce připomenete ozdoby svého dětství.

Další zajímavou novinkou je dětská kolekce v  bílé 
barvě, tzv. skořápce, která je v  letošním roce velmi 
populární. Kresba na koulích znázorňuje oblíbené 
postavičky z pohádek pro děti. 

Družstvo si zakládá na ruční práci, na šikovnosti 
svých zaměstnanců, kteří ozdoby foukají a  deko-
rují ručně. Mezi stánky obchodních firem neměl na 
veletrhu stánek Slezské tvorby v  tomto směru kon-
kurenci. Zástupci družstva byli se svou účastí spo-
kojeni, setkali se se svými stálými zákazníky a jejich 
kolekce oslovila i řadu nových. Dle slov předsedkyně 

družstva Hany Rybkové probíhá výroba v  letošním 
roce již od samého počátku ledna. Díky poptávce ze 
strany zákazníků ji nebylo nutné vůbec přerušovat. 
Významnou roli v odbytu sehrává i podniková pro-
dejna v  sídle družstva v  Opavě s  celoročním provo-
zem, která se stala oblíbenou zastávkou pro všechny 
milovníky tradiční řemeslné výroby. Značný zájem je 
i o exkurze přímo do výroby a kreativní dílnu.

V případě, že se vám ozdoby ze Slezské tvorby líbí 
a do Opavy to máte daleko, můžete si je objednat na  
e-shopu družstva www.slezska-tvorba.cz/eshop. Dal-
ší variantou je navštívit předvánoční prodejní akce 
v Praze, na kterých družstvo plánuje účast. Jedná se 
o Stříbrné vánoční dny na výstavišti v Praze-Let-
ňanech a prodejní akci v budově SČMVD v Praze na 
Václavském náměstí, budou-li se moci vzhledem k re-
striktivním opatřením konat. 

Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková
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www.slezska-tvorba.cz
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FOR INTERIOR
Veletrh nábytku, interiérů a  bytových doplňků FOR INTERIOR se uskutečnil ve dnech  
1.–4. října v  PVA EXPO PRAHA v  Letňanech. Veletrh představil výrobce, designéry 
a profesionály ze světa nábytku. Návštěvníci měli mimo jiné možnost poradit se s odborníky 
při rekonstrukci interiéru, při volbě osvětlení, výběru vhodného nábytku do všech místností 
nebo obkladových materiálů a  mnoha dalších. K  vidění byly také unikátní technologie, 
moderní design a kvalitní produkty. Na veletrhu FOR INTERIOR vystavoval Klastr českých 
nábytkářů, ve kterém se nacházely expozice tří výrobních družstev. Dřevotvar družstvo, 
Jablonné nad Orlicí pak vystavoval své výrobky také samostatně.

KLASTR ČESKÝCH NÁBYTKÁŘŮ
V  expozici Klastru českých nábytkářů, družstvo 

(Hala 2, č. st. 03) své výrobky vystavovalo pět členů. 
Po celou dobu konání veletrhu poskytovali odborníci 
z  Klastru bezplatné odborné poradenství zaměřené 
na výběr kvalitního nábytku.

DRUPOL, výrobní družstvo, Praha na českém trhu 
působí již přes 80 let. Na veletrhu FOR INTERIOR 
družstvo představilo ikonu českého designu, lampič-

ku tzv. bruselského stylu TALAMPA (č. 21616), která 
je určena pro milovníky strohého designu a účelnos-
ti. Dalším představovaným produktem společnosti 
DRUPOL výrobní družstvo byl přenosný stojan na 
odkládání holí. 

Pro návštěvníky, kteří plánují rekonstrukci koupel-
ny nebo neví, jaký nábytek do koupelny pořídit, při-
pravilo družstvo Dřevojas, výrobní družstvo, Svitavy, 
tradiční výrobce českého koupelnového nábytku, 
expozici plnou zajímavých novinek. Jednalo se přede-
vším o kolekci MODULE v přírodním dekoru Organic 
a minimalistické umyvadlové desky, které vládnou 
současným trendům. Ty si návštěvníci mohli prohléd-
nout v dekoru Tobacco. 
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Dřevotvar družstvo na FOR INTERIOR 2020

Další tradiční český výrobce nábytku Dřevotvar 
družstvo, Jablonné nad Orlicí, se v  rámci expozice 
zaměřil na prezentaci prostoru pro setkávání rodiny 
a přátel – velký jídelní stůl, který by měl být středo-
bodem každého domova. Konkrétně se jednalo o 
dýhovaný nábytek řady PORTE - jídelní stůl PORTE 
11, trojmodulovou knihovnu PORTE PLUS a židle Z6, 
vše v moření odstínu Calvados. Rozkládací varianta 
jídelního stolu řady PORTE umožňuje délku stolu až 
300 cm. 

Na stánku Klastru českých nábytkářů byly dále pre-
zentovány výsledky vědecko-výzkumných projektů 
KČN - Výzkum, vývoj a inovace v nábytkářském prů-
myslu, které řeší KČN v rámci Operačního programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. K vi-
dění byly také expozice dalších firem KČN. 

Věříme, že návštěvníci expozice Klastru českých 
nábytkářů, družstvo měli možnost načerpat spoustu 
inspirace. Jménem předsedkyně klastru Ing. Lucie 
Haraslínové, Ph.D. děkujeme všem návštěvníkům, 
kteří se nenechali odradit současnou situací a  těší-
me se na další osobní setkání v  rámci jarního vele-
trhu FOR INTERIOR, který je plánovaný v  termínu  
25. – 28. března 2021.

Zdroj: Klastr českých nábyt-
kářů
(-jh-)

Kromě expozice ve stánku Klastru českých nábyt-
kářů mělo družstvo Dřevotvar také samostatnou 
expozici. Tu bylo možno vidět v hale 2 ve stánku H23. 

Ústředním motivem expozice byl jídelní rozkládací 
stůl ONTUR 35 a nábytkový program ONTUR jako ta-
kový. Ten se vyznačuje moderní kombinací bílé barvy 
a masivního dubu. Kromě jídelního rozkládacího stolu 
ONTUR 35, který funguje bez jakéhokoliv kování, byly 
z ONTUR řady v expozici zastoupeny závěsné skříně, 
komody na nožičkách i  na dřevěném soklu, police, 
židle, dubový masivní jídelní stůl a  konferenční sto-
lek. V expozici byla vystavena také předsíňová stěna 
VENTUM 1L.

Zdroj: Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí
(-jh-)

www.furniturecluster.cz

www.drevotvar.cz

Dřevojas Svitavy Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí
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FOR GASTRO & FOR HOTEL
Plastové nádobí z družstva 
TVAR Pardubice – vaše správná volba

I přes současnou nelehkou situaci se TVAR výrobní 
družstvo Pardubice rozhodlo vystavovat na prestiž-
ním mezinárodním veletrhu FOR GASTRO & FOR 
HOTEL 2020. Akce se konala v  termínu 1. – 3. října  
na výstavišti PVA EXPO Praha - Letňany za přísných 
hygienických opatření. 

TVAR výrobní družstvo Pardubice, tradiční český 
výrobce plastového zboží, který letos slaví 75. výročí 
od svého založení, připravil pro návštěvníky veletr-
hu atraktivní nabídku  oblíbeného plastového nádobí 
a také obalů ve velmi přijatelných cenových relacích. 
Výrobky jsou zhotoveny ze zdravotně nezávadného 
materiálu, který je recyklovatelný a tudíž šetrný k ži-
votnímu prostředí.  Jejich předností je vysoká užitná 
hodnota a  opatřeny potisky plní i  důležitou funkci 
propagační. Výroba je realizována v souladu s poža-
davky ČSN EN ISO 9001.  Novinkou v sortimentu družstva je opakovaně po-

užitelný kelímek na kávu o objemu 400 ml, který tak 
vhodně doplnil kelímek o  objemu 250 ml, který byl 
představen zákazníkům v  loňském roce. Dále byly 
prezentovány opakovaně použitelné kelímky 300 ml 
a 500 ml Popcup s mnoha variantami potisků techno-
logií IML v moderním designovém provedení vhod-
né na festivaly, koncerty, vinobraní, pro pivovary, 
sportovní akce atd. Pozornosti návštěvníků se těšily 
i nové dětské motivy potisků IML aplikované na ke-
límky 250 ml a v tom samém provedení i na svačino-
vých boxech, které byly nabízeny rovněž s  novými 
snovými potisky.

I  přes to, že účast vystavovatelů i  odborných ná-
vštěvníků byla z  pochopitelných důvodů menší než 
v  minulých letech, podařilo se družstvu získat zají-
mavé obchodní kontakty. Nejvíce potencionálních 
zákazníků navštívilo výstavu ve čtvrtek, v pátek pak 
převažovali hlavně žáci a studenti ze škol, sobota byla 
co do návštěvnosti nejslabší, což bylo jistě způsobeno 
obavami návštěvníků z pandemie Covid-19. Přestože 
byl letošní 10. ročník veletrhu v důsledku pandemie 
značně oslaben, splnila naše účast svůj účel, protože 
osobnímu setkání se v  obchodním styku nic nevy-
rovná.

Text: Ing. Milada Cyrusová, Markéta Koubová
Foto: Markéta Koubová, Miroslav Baťa

www.tvar.cz

Stánek družstva TVAR: Miroslav Baťa, Markéta Koubová 
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www.vyvoj.cz     www.dita.cz     www.czechtop100.cz 

Celkem čtyři členská výrobní družstva získala 
ocenění Hrdina boje s koronavirem v rámci projek-
tu Obdivované firmy ČR roku 2020. V minulém čísle 
našeho časopisu jsme informovali o dvou držitelích 
tohoto ocenění – byly to firmy Moděva oděvní druž-
stvo, Konice, a  Druchema, družstvo pro chemickou 
výrobu a služby, Praha. Pojďme si v tomto čísle při-
pomenout ocenění, která získala družstva Vývoj, 
oděvní družstvo v  Třešti a  Dita výrobní družstvo 
invalidů, Tábor. Předání ocenění se uskutečnilo 
v pondělí 21. září od 16 hodin v prostorách Obecního 
domu v Praze.

V rámci slavnostního odpoledne promluvil předse-
da sdružení CZECH TOP 100 Ing. Jan Struž. Cílem akce 
bylo poděkování za aktivity, kterými firmy přispěly 
k řešení aktuálních problémů v souvislosti s pande-
mií Covid-19. Firmy současně obdržely děkovný dopis 
prezidenta České republiky Miloše Zemana, který 
nad projektem „Hrdina boje s koronavirem“ převzal 
záštitu. Zástupci firem měli možnost vyfotografovat 
se před deskou cti.

VÝVOJ, ODĚVNÍ DRUŽSTVO V TŘEŠTI
Družstvo Vývoj zahájilo hned v začátku pandemie 

Covid-19 výrobu ochranných roušek a  ochranných 
oděvů pro zdravotnictví. „Celkem jsme našili 120 
tisíc roušek z  různých materiálů podle požadavků 
zákazníků. Prvotní dodávky směřovaly na krajský 
úřad, do Senátu, na místní samosprávu a  následně 

i pro další zákazníky. Zhotovili 
jsme dále devět tisíc jednorá-
zových ochranných obleků pro 
Krajský úřad Vysočina a některé 
charitativní organizace,“ uvedl 

Ocenění Hrdina boje s koronavirem
obchodní manažer Vývoje a místopředseda družstva 
Ing. Vítězslav Šalanda.

DITA, VÝROBNÍ DRUŽSTVO INVALIDŮ, 
TÁBOR

Jednou z  firem, které získaly ocenění Hrdina boje 
s koronavirem, se stalo i družstvo Dita Tábor. Taktéž 

hned v začátku pandemie Covid-19 družstvo zareago-
valo operativně na vzniklou situaci a zahájilo výrobu 
ochranných roušek. Roušky 
z  Dity byly mimo jiné určeny 
pro hasičský sbor a  další vý-
znamné instituce.

Text: Jana Henychová
Foto: archiv družstev  

Vývoj a Dita
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Jaký sortiment v současné době družstvo KDS vyrábí? 
Náš nožířský sortiment je velmi široký. Vyrábí-
me nejen různé typů nožů, nůžek, ale i  výrobků na 
manikúru a  pedikúru či zahradnické náčiní. Další 
významnou položkou našeho sortimentu jsou řezné 
díly do masostrojků a kuchyňských robotů.

Družstvo slaví letos 70 let existence – jaký ze součas-
ných výrobků vyrábíte coby nejstarší výrobek? 
Po celou dobu existence družstva vyrábíme selský 
zavírací nůž, tzv. „rebčák“, který je pojmenovaný po 
jednom ze zakladatelů družstva, významném sedl-
čanském nožíři Vilému Rebcovi.

Josef Špaček
předseda představenstva

KDS Sedlčany slaví 70 let od založení

O  jaké výrobky zá-
kazníci projevují nej-
větší zájem?
Největší zájem je 
o  naše klasické ku-
chyňské nože a náčiní 
(řada Optima), řez-
nické nože s  modrou 
rukojetí, ale i  o  výše 
zmíněné řezné díly 
do masostrojků a  ku-
chyňských robotů. Pozadu nezůstávají ani nůžky pro 
domácnost či na manikúru.

Kromě nožířského sortimentu pro řezníky vyrábíte 
také již dlouhou řadu let širokou nabídku nožů a sou-
prav pro domácnost. Zejména v minulých letech ne-
byl snad nikdo, kdo by neměl doma nějaký nůž z KDS. 
Jaké výrobky jsou v současné době nejvíce žádané? 
Záleží na období. Nyní, téměř před Vánoci a v době za-
bijaček, si zákazníci nejvíce žádají nožířské soupravy 
a dárkové sady, ale také ty dražší, kvalitnější kousky. 
Na jaře se zase lépe prodávají zahradnické nůžky. 
V jarní době, kdy jsme byli nuceni být všichni zavření 
doma, jsme zase vyprodali všechny holičské nůžky. 

Letos slaví sedlčanské družstvo KDS již 70 let činnosti. Je tradičním výrobcem kvalitních nožů, 
nůžek a  náčiní všeho druhu. Díky své tradici a  dlouholetým zkušenostem v  oblasti výroby 
nožířského zboží je družstvo schopno zajistit tu nejvyšší požadovanou kvalitu, která jistě 
uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka. 

ROZHOVOR
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V létě se projevuje touha po dobrodružství, takže se 
ve skladech zapráší po rybářských a trampských no-
žích.

Spolupracujete například s  nějakou cizí značkou 
v oblasti dodávání řezných dílů?
Ano, spolupracujeme s českým výrobcem masomlýn-
ků značky PORKERT, který do mlýnků přidává prá-
vě naše „složení“ (deska a  nůž, neboli tzv. „křížek“). 
Dříve jsme však spolupracovali i se zahraničními vý-
robci kuchyňských robotů značek jako např. Zelmer, 
Kenwood či Bosch. Ale ti přesunuli své výroby do 
Asie, takže i tam si nechají vyrábět samotné složení.

Vyrábíte pouze vlastní výrobky, nebo jste schopni 
zhotovit výrobek i podle zadání zákazníka?
Samozřejmě, máme vlastní nástrojárnu a zakázkovou 
dílnu, kde jsme schopni vyrobit většinu nestandard-
ních nožířských výrobků, ať už pro potravinářský 
průmysl či jiná odvětví hospodářství. Díky našim 
dlouholetým zkušenostem jsme vždy ochotni pomoct 
najít nejvhodnější řešení tak, aby byl konečný pro-
dukt kvalitní a zároveň cenově dostupný.

Jak je na tom KDS s konkurencí? Ovlivňuje vás zásad-
ně dovoz levných výrobků ze zahraničí, nebo zákaz-
níci stále preferují kvalitu a dostupnou cenu vašich 
výrobků?
V dnešní době, kdy většina již vystřízlivěla z pobláz-
nění po zahraničních výrobcích s  vábivými cenov-
kami, se situace lepší a  vrací do normálního stavu. 
Je zde opět výrazná poptávka po kvalitním, českém 
produktu od prověřeného výrobce. Za to jsme samo-
zřejmě rádi a snažíme se této příležitosti maximálně 
využívat.

Je zásadní rozdíl mezi požadavky na výrobek českým 
a  zahraničním zákazníkem? Co preferuje český zá-
kazník a co zahraniční? 
Zásadní rozdíl zde není, jde spíš o  drobné nuance. 
Zahraniční zákazník většinou více lpí na různých 
certifikátech kvality a prohlášeních o zemi původu, 
kdežto tuzemští zákazníci jsou více orientováni na 

cenu a až potom je zajímá kvalita materiálu a celkové 
provedení výrobků.

Jaké nejnovější výrobky v současné době nabízíte?
Letos jsme uvedli na trh novou řeznickou sekeru, 
která určitě zaujme profesionály v  oboru řeznictví 
a masného průmyslu. Dále máme nově v nabídce řez-
né desky do masostrojků, tzv. ledvinky (velké otvory 
v desce mají tvar ledvinky a tyto desky slouží na vý-
robu klobás – mletí větších kusů masa). Taktéž se sna-
žíme všechny řezné díly nově vyrábět i z nerezového 
materiálu (doposud byla většina z uhlíkaté oceli).

Jak pociťujete dopady pandemie Covid-19? 
Musím přiznat, že jarní období bylo nejhorší za posled-
ních deset let. To, že bylo vše zavřené, ovlivnilo prodej 
opravdu výrazným způsobem a tržby klesly měsíčně 
až o polovinu (březen až květen). Dnes jsme ale zpět na 
původních číslech z  roku 2019, tak doufáme, že se to 
nepokazí. Každopádně se trošku obáváme, co Covid-19 
v  budoucnu provede se segmentem HoReCa (hotely, 
restaurace, kavárny), který je zasažen nejvíce a záro-
veň hraje významnou roli v našem prodeji.

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor připravila Jana Henychová



Nožířství na Sedlčansku má dlouhou tradici, první zmínky pochá-
zejí již z konce 16. století, z dob Jakuba Krčína z Jelčan. Z 18. 
století pak pocházejí záznamy o kovářském rodu Rebců v místních 
cechovních knihách a od roku 1850 pak již můžeme mluvit 
o Rebcově nožířství. Po 2. světové válce v něm pracovalo přes 20 
zaměstnanců a bylo vyhlášené mistrovskou kvalitou svých výrobků.

Aby mohla nožířská výroba v Sedlčanech pokračovat i v době 
zestátňování podniků na přelomu čtyřicátých a padesátých let, 
bylo pro majitele i zaměstnance nejschůdnější cestou založení 
výrobního družstva.

Proto se 27. prosince 1950 o 13. hodině ve zdejší restauraci 
„U Karla IV.“ sešla ustavující valná hromada 27 zakládajících členů 
Oblastního lidového kovodružstva. Základem družstva se staly 
fi rmy Vilém Rebec, výroba nožů v Sedlčanech, a Vladimír Říha, 
nožířství Benešov, jejichž výrobní programy a zásoby materiálu 
družstvo převzalo. Tak vzniklo k 1. 1. 1951 KDS.

Družstvo rychle vytvářelo a upravovalo výrobní program, takže 
mělo v roce 1958 již 400 zaměstnanců a vyrábělo 100 milionů 
kusů holicích čepelek a podnik opouštělo 120 typů výrobků.

Z důvodu úbytku kvalifi kovaných nožířů zřídilo KDS v roce 1955 
i vlastní odborné učiliště pro 170 žáků.

Po dvaceti letech své existence fi rma zaměstnávala již 570 
pracovníků a původní výroba nožů stoupla stonásobně na celé dva 
miliony kusů a družstvo se nebývale rozvíjelo. V té době již mělo 
sedlčanské družstvo vlastní síť prodejen a zásobovalo domácí trh 
z 80 % kuchyňskými noži a téměř ze 100 % ostatním nožířským 
zbožím.

V roce 1989 zaměstnávalo již 620 zaměstnanců a stalo se tak 
jednou z nejvýznamnějších fi rem v regionu. V té době se také vý-
razně zvýšila výroba nůžek a manikúrního náčiní – např. záděrko-
vých nůžek se vyrobilo ročně půl druhého milionu kusů.

Sedlčanské nožířské družstvo dnes reprezentuje již tradiční 
a zkušenou společnost známou v České republice i v mnoha 
evropských a světových zemích pod značkou KDS. Těžiště 
výroby družstva dnes spočívá hlavně v sortimentu kuchyňských 
a řeznických nožů, kuchyňského a řeznického náčiní, nůžek pro 
domácnost a řezných dílů do masostrojků a kuchyňských robotů. 
Kromě výroby družstvo zajišťuje i komplexní servis (opravy 
a broušení) veškerých opotřebovaných nožířských výrobků.

Založeno 27. 12. 1950

Nechvíle Prokop

Říha Vladimír ml.

Krechler Františekv

Dostál František

Říha Vladimír st.

Bouma Antonín

Rebec Miroslav

Zamrazil Antonín

Novotný Jiří

Říha Jiří

Nechvíle Vojtěch

Bouma Oldřich

Nechvílová Marie

Lupáček Miloslav

Zakladatelé KDS

Muzeum Sedlcany 70 let KDS prezentace FINAL.indd   1 10.09.2020   11:50:55
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Když se ve Znojmě řekne autoservis, u drtivé většiny motoristů jako ozvěna zazní Autodružstvo! 
A není divu. Autodružstvo Znojmo už je tady s námi 50 let. Začalo fungovat 15. října roku 1970 
jako pobočka Horáckého autodružstva Třebíč v roce 1970 a orientovalo se především na opravy 
tehdy i dnes na našich silnicích dominujících vozů Škoda a také Moskvič. V roce 1992 se pak 
osamostatnilo.

slouží znojemským motoristům  
již půl století

Hlavní činností Autodružstva Znojmo nadále zůsta-
lo opravárenství s  dlouholetou tradicí a  také prodej 
nových vozů. Pro tento účel byl v  roce 1993 vystavěn 
nový prodejní autosalon specializovaný na prodej 
vozů značky ŠKODA. Za příkladný přístup v  progra-
mu LEX bylo znojemské Autodružstvo dvakrát vyhlá-
šeno jako druhé nejlepší v republice.

V roce 1995 v Autodružstvu přešli na evidenci skla-
du a  zakázek pomocí počítačové sítě – jednalo se 
o přechod ze dne na den a pro mnohé zaměstnance to 
byla změna dost zásadní a museli se rychle naučit zá-
kladní ovládání počítače. Tato počítačová síť se rychle 
rozrostla a  v  dnešní době se přes satelitní zařízení 
uskutečňují veškerá spojení s firmou Škoda i ŠkoFIN, 
tj. veškeré objednávky, prodeje i leasingové smlouvy. 

V  roce 2005 došlo k rozšíření služeb o kontrolu, mon-
táž a servis klimatizací. V témže roce se Autodružstvo 

zařadilo mezi pět nejlepších prodejců nových vozů. 
Za tyto výsledky bylo ve Skotsku zástupcům firmy 
předáno velmi cenné vyznamenání. Tento úspěch byl 
ještě překonán v  roce 2008, kdy bylo Autodružstvo 
dokonce mezi třemi nejlepšími a  pro ocenění si jelo 
tentokrát do Švýcarska. 

V Autodružstvu se dosud vystřídalo celkem 120 za-
městnanců, maximálně zde současně pracovalo asi 
40 zaměstnanců, z  toho bylo jenom klempířů 12 a  5 
lakýrníků.

V počátcích disponovali ve znojemském Autodruž-
stvu pro vlastní potřeby jedním jediným automobi-
lem Škoda 1203, dne čítá jeho flotila 45 vozů a dalších 
95 v  dceřiné společnosti pro potřeby zákazníků na-
příklad jako náhradní vozidla. Jen na těchto počtech 
je vidět, jakým rozvojem Autodružstvo Znojmo za 
půlstoletí své existence prošlo. 
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Současný majitel a  předseda Autodružstva Znojmo 
František Molík, ač původem z oboru elektro, neza-
pře svoji lásku k automobilům, která je vidět na kaž-
dém jeho slově. Proto také využil příležitosti, kterou 
mu život připravil a  v  čele téměř čtyřicetičlenného 
kolektivu neustále vylepšuje image Autodružstva 
a hlavně jeho služby zákazníkům. 

Jak jste se od elektra dostal k vlastnictví Autodruž-
stva?
Víte, já jsem už od dětství miloval automobily a vždy 
jsem se o ně zajímal. Měl jsem rád vůni benzínu a zvuk 
motorů. Když jsem pak ve svém oboru vydělal nějaké 
prostředky a naskytla se příležitost koupit Autodruž-
stvo Znojmo, neváhal jsem. 

Bylo to složité, když jste nebyl tzv. z oboru?
Já bych chtěl všem tehdejším družstevníkům podě-
kovat, že mi to umožnili. Také jsem jim tehdy slíbil, 
že budu pokračovat v  jejich cestě a  budu se snažit 
dále pracovat na rozvoji Autodružstva a jeho služeb 
zákazníkům, a to se nám, myslím, spolu s ředitelem 
Antonínem Havlíkem a všemi našimi zaměstnanci, 
daří.

Když Autodružstvo ve Znojmě vzniklo, v  podstatě 
zde nemělo konkurenci. Dnes to bude asi hodně jiné...
Samozřejmě, konkurence je dnes úplně jiná. To se 
nedá srovnávat. Ale my přirozeně děláme vše proto, 
abychom si udrželi pozici jedničky ve Znojmě a nejen 
tady, ale abychom jí byli i v rámci jižní Moravy.

Máte sídlo na Vídeňské ulici, což symbolicky nazna-
čuje polohu blízko rakouských hranic. Je to pro vás 
v něčem specifické?
Na jednu stranu je to nevýhoda, protože z přirozené 
spádovosti potenciálních kupců máme polovinu ob-
lasti za hranicemi. Na druhou stranu k nám do servi-
su jezdí i zákazníci z Rakouska. 

Abyste mohli nabízet kvalitní služby, musíte mít 
kvalitní zaměstnance. Hodně firem si v této souvis-
losti v poslední době stěžuje. Jak je to u vás?
My si dobře uvědomujeme, jak velkou devízou jsou 
kvalitní zaměstnanci a my takové máme. Například 
pan Rudolf Dvořák zde pracuje od založení Autodruž-
stva dosud. Na druhou stranu se snažíme i doplňovat 
náš tým o kvalitní mladé lidi. Spolupracujeme hlavně 
se SOU Přímětická a také s učilištěm na Uhelné ulici. 
Jejich žáci u  nás mají praxi. Samozřejmě ne všichni 
jsou na tom stejně, ale každý rok se najde aspoň jeden 

kvalitní, který u nás může zůstat. Já si velmi považuji 
našich zaměstnanců a v naší léty prověřené a stabilní 
společnosti rádi dáváme příležitost mladým nadšen-
cům se stejným zájmem a zapálením pro automobily 
jako tady máme my.

Autodružstvo má 50 let. Jaké chystáte oslavy?
Měli jsme v  plánu uspořádat den otevřených dve-
ří, pro bývalé družstevníky a  významné partnery 

20SKO07-SKODA-AUTO-Zimni-Servisni-Akce-Servis_A4-03om.indd   1 14.08.2020   13:45:46

249 Kč

AUTODRUŽSTVO ZNOJMO
Vídeňská třída 2573/43
669 02 Znojmo
Tel.: 515 225 472
www.autodruzstvo-znojmo.cz

František Molík: Splnil jsem si dětský sen
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a naše zákazníky uspořádat večer v divadle podobně 
jako při otevření po rekonstrukci Autosalonu Škoda. 
Bohužel situace s  Covidem-19 nám to neumožnila, 
tak bych chtěl všem, jak družstevníkům, tak našim 
zákazníkům poděkovat aspoň touto formou za těch  
50 let společné cesty. 

Dlouholetý ředitel Autodružstva Znojmo Antonín 
Havlík může nejlépe porovnávat vkus zákazníků. Na 
jedné věci se ale za ta léta podle něj nic nezměnilo: 
„Český řidič stále preferuje Škodovky. V  poslední 
době se ale dá říct, že když se vrací, vybírají si zpravi-
dla auto o kategorii výš. Kdo jezdil v Citigo, chce Fabii, 
rozhlíží se po Rapidu nebo po Scale,“ říká muž, který 
je už desetiletí tváří Autodružstva. 

Celý svůj profesní život spojil s  autodružstvem me-
chanik Rudolf Dvořák. Nastoupil do něj hned po 
vyučení a zůstal tam dodnes. „Nastoupil jsem do Ho-
ráckého autodružstva v roce 1968, bylo to ještě v Tře-
bíči. Když pak vznikla pobočka ve Znojmě přešel jsem 
do ní a jsem tu dosud,“ říká Rudolf Dvořák. Za tu dobu 
se auta samozřejmě v mnohém proměnila. „Dříve to 
bylo více o  ruční práci a  byla také poruchovější. Za 
ta léta jsem musel absolvovat řadu kursů a  školení. 
Dnes je to hlavně o počítači, který se připojí na vůz 
a diagnostika hledá chyby,“ říká muž, který je živým 
inventářem znojemského Autodružstva od jeho sa-
motného počátku. 

A co dalších 50 let?
Výzvou do budoucnosti je například E-mobilita. Sa-
mozřejmě my budeme dál sledovat nejnovější trendy 
tak, aby u nás klienti vždy nacházeli špičkovou tech-
niku, prostředí i zacházení.

1951
V Rokytnici nad Rokytnou skupina i ve světě zná-

mých sítařů zakládá družstvo Sitona (později též 
Sitokov), tehdy se ještě opravdu zabývá především 
výrobou sít neboli řešet. 

1959
Sitona je spolu s DUP Pelhřimov a Vysočinou Žďár 

začleněna do nově vzniklého Horáckého autodruž-
stva Třebíč. Zatím je ještě hlavní činností kovovýro-

Jak šel čas Autodružstva:
Od řešet po automobily

ba a výrobky ze dřeva, v Palečkově mlýně v Třebíči už 
se ale staví první autoopravna. Následně se Horácké 
autodružstvo rozšiřuje do dalších míst, do Velkého 
Meziříčí, Jemnice a Říčan u Brna. 

1970
Na řadu přichází také Znojmo. 15. 10. 1970 je ote-

vřena provozovna Horáckého autodružstva ve 
Znojmě na Vídeňské ulici (tehdy Dukelských bojovní- 
ků). 

Antonín Havlík: Lidé stále preferují škodovky

Rudolf Dvořák: Začínal jsem ještě v Třebíči
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www.autodruzstvo-znojmo.cz 

1989
Horácké autodružstvo je kompletně dobudované 

a  stabilizované. Specializuje se na opravy značek 
Škoda, Moskvič, Wartburg, Trabant, Fiat a Opel. Pů-
sobí v pěti okresech tehdejšího jihomoravského kraje 
a má 14 provozoven. Má celkem 430 členů.

1992
Dochází k  transformaci Horáckého autodružstva 

na pět samostatných subjektů. Jsou jimi: Horácké 
kovodružstvo Třebíč, Horácké autodružstvo Třebíč, 
Horácké autodružstvo Velké Meziříčí, Autodružstvo 
Říčany u  Brna a  Autodružstvo Znojmo. To získává 
právní subjektivitu dne 24. srpna 1992. Hlavní čin-
ností Autodružstva Znojmo se vedle autoopraváren-
ství stává také prodej nových vozů Škoda. 

1993
Výstavba Autosalonu Škoda. 

1995
Autodružstvo Znojmo přechází z papírové evidence 

skladu a zakázek na počítačovou síť. 

1997
Uskutečňuje se velká rekonstrukce kotelny i celého 

topného systému.

2000
Autodružstvo získává certifikát kvality ISO 90002 

a také osvědčení o šetrnosti k životnímu prostředí.

2013
Majitelem Autodružstva se stává František Molík, 

který kupuje podíly tehdejších družstevníků. Usku-
tečňuje se obsáhlá přestavba, po níž Autodružstvo 
rozšiřuje své portfolio o prodej vozů Renault a Dacia.

2015
Další rekonstrukce prostor v  souvislosti s  rebran-

dingem značky Škoda. 

2016
Autodružstvo se zařazuje do systému Škoda plus, 

tedy prodeje zánovních prověřených vozů. 

2019
Probíhá komplexní rekonstrukce, při níž Autodruž-

stvo vylepšuje koeficient energetické náročnosti bu-
dov na B. 

2020
Autodružstvo Znojmo slaví 50 let své existence.

Zdroj: Znojemský TÝDEN, www.znoj-tyden.cz 
Foto: archiv Autodružstvo Znojmo

(-jh-)

Společně rozhýbeme vaše podnikání
Renault MASTER

Nabídka platí od 1. 10. 2020 do 21. 10. 2020. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Uvedená výše zvýhodnění 290 000 Kč platí 
pro vozidlo Renault MASTER L4H3P5 2,3 dCi 165k RWD. Renault MASTER: spotřeba 5,8–8,9 l/100 km, emise CO2 154–225 g/km. Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 
jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Více než 250 variant
Neomezené množství přestaveb
Zvýhodnění až 290 000 Kč

Renault doporučuje 

www.autodruzstvo-znojmo.cz
Tel.: +420 515 221 920, info@adznojmo.cz
AUTODRUŽSTVO ZNOJMO, Vídeňská třída 2573/43, 669 02  Znojmo
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Kulatý stůl  
„Spotřební družstvo Včela“

Družstevní Asociace ČR a  jí zřizované Muzeum 
družstevnictví zorganizovaly 16. září další z řady 
kulatých stolů věnovaných historii českého druž-
stevnictví. Ačkoliv by se z názvu akce mohlo zdát, 
že byla tematicky úzce zaměřena na historický 
vývoj spotřebního družstva Včela, zazněly v rámci 
bohatého programu i příspěvky k jiným oblastem 
družstevnictví.

Stěžejní příspěvek celého kulatého stolu, zaměře-
ný na vznik, vývoj a zánik družstva Včela, přednesl 
PhDr. Jan Slavíček, Ph.D. z Historického ústavu Aka-
demie věd ČR. V  následujících vystoupeních byly 
přednášejícími z  Právnické fakulty UK, Ústavu pro 
studium totalitních režimů nebo Studijní a  vědecké 
knihovny Plzeňského kraje představeny ekonomic-
ké názory významného meziválečného propagátora 
družstevnictví Františka Modráčka, mentální hori-
zonty sympatizantů KSČ ve vztahu k družstevnictví 
i  vývoj Západočeského konzumního družstva v  le-
tech 1918–1938. Se závěrečným příspěvkem vystoupil 
bývalý ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, 
CSc., který se zabýval ekonomickou a  politickou 
transformací a jejím vztahem k družstvům.

Text a foto: Mgr. Rodan Svoboda

21 

11/2020  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

Muzeum družstevnictví bylo založeno v  roce 
1980 a  patří mezi malá a  úzce specializovaná 
pražská muzea. Stálou muzejní expozici tvoří  
300 exponátů, např. archivní dokumenty, fotogra-
fie, tiskoviny, brožury a  hmotné exponáty, které 
názorně představují vývoj družstevnictví v České 
republice v kontextu politických, hospodářských, 
sociálních i kulturních dějin. Významnou součást 
a  dokumentační zázemí muzea tvoří knihovna, 
která schraňuje tři tisíce dokumentů a  publikací 
s tematikou družstevnictví.

Přednášející: Ing. Jan Mládek, CSc.

Přednášející: PhDr. Jan Slavíček, Ph.D.
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Stanislav Husník 
oslavil 60 let svojí činnosti  
ve výrobním družstevnictví. 
Blahopřejeme!

Pane předsedo, mohl byste našim čtenářům zmínit 
vaše začátky v družstvu?
V družstvu jsem začal pracovat v roce 1960. Po absol-
vování průmyslové školy chemické, jsem nastoupil 
do neratovického závodu, který v té době patřil druž-
stvu Druchema. Pracoval jsem zde nějakou dobu jako 
mistr. Poté jsem šel na vojnu a mezitím došlo k tomu, 
že tento neratovický závod Druchema prodala druž-
stvu Styl. Když jsem přišel z vojny, nastoupil jsem do 
pražské pobočky v Holešovicích, kde jsem setrval 10 
let. Pak jsem pracoval ještě v  závodě ve Strašnicích. 
Následně jsem po dohodě obou družstev přešel z Dru-
chemy do družstva Styl a ocitl se opětovně v Nerato-
vicích. Od té doby pracuji v  našem družstvu doteď. 
Celkem se tedy završilo 60 let práce v  těchto dvou 
družstvech.

Je to opravdu úctyhodné. Můžete nastínit, když jste 
začínal téměř od píky, jaký je váš průchod hierarchií, 
strukturou družstva?
Byla to pro mě velmi zajímavá cesta. 

Pokud byste měl zmapovat vaši dlouholetou činnost 
v družstvu, které období byste považoval za nejvíce 
důležité?

Pan Stanislav Husník začal pracovat v neratovickém 
chemickém závodě v roce 1960. Jeho šéfování tradiční 
české chemické firmě Styl od roku 1976 předcházela 
dlouholetá poctivá práce v družstvu, kde se z pozice 
běžného zaměstnance postupně vypracoval svou pílí 
až do pozice předsedy družstva. A to je ta slavnostní 
chvíle, která si žádá položit panu Husníkovi několik 
otázek a zmapovat tak jeho profesní cestu…

Abych upřesnil svá předchozí slova, poté, co jsem pře-
šel do Prahy, jsem nastoupil do vývojové laboratoře, 
a tam jsem pracoval asi čtyři roky. Poté se laboratoř 
přestěhovala z Holešovic do Strašnic, do tehdejšího zá-
vodu Druchemy, který Druchema koupila od tehdej-
šího komunálního podniku Chemická výroba Praha. 
Ve strašnickém závodě jsem nějakou dobu pracoval, 
a protože pozdější předseda Druchemy pan Martínek 
pracoval v té době jako mistr v holešovickém závodě 
a nebyl tam zcela spokojen, a  já zas nebyl zcela spo-
kojen na působišti svém, došlo k dohodě a vyměnili 
jsme si pracovní pozice. Pan Martínek přešel do vý-
vojové laboratoře a já jsem přešel na pozici mistra do 
holešovického závodu. Tam jsem pracoval asi do roku 
1970, po celou dobu v pozici mistra. Poté jsem byl pře-
veden na ústředí Druchemy na Václavské náměstí 
na zcela novou pracovní pozici. Tehdy firmy začaly 
zřizovat pracovní funkci „technik pro racionalizaci 
práce a  výroby“. Sice nikdo pořádně nevěděl, co si 
pod tím pojmem představit, nicméně funkce musela 
být zřízena. Tedy ji zřídila i Druchema a na to místo 
posadili mě. Sice jsem měl zkušenosti z předchozích 
dvou pracovních pozic, ale dostal jsem se pracovně 
do jiné oblasti. Měl jsem obrovské štěstí. Protože pří-
mo proti mně v kanceláři seděl p. dr. Zítko, tehdejší 
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Stanislav Husník
předseda družstva

ROZHOVOR
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Vedle mě seděl vedoucí plánování a proti mně cenař-
ka. A já jsem jako mladý kluk seděl mezi nimi, práce 
s racionalizací jsem neměl zas až tak moc, takže jsem 
mohl sledovat jejich práci a učit se od nich. Sice jsem 
tam skutečně jakýsi racionalizační projekt, týkající 
se převedení výroby z jedné provozovny na druhou, 
skutečně i vyvinul, ale hlavně to pro mě byla obrov-
ská zkušenost co do získání vědomostí. Pak nastala 
situace, že vedoucí plánování nečekaně onemocněl. 
Vedení firmy si mi zavolalo, oznámilo mi, že tu práci 
nemá kdo dělat, nikdo jiný, kdo by to dělat mohl, ve 
firmě není a je potřeba, abych to dělal já. Zkušenosti 
jsem s touto pozicí neměl, ale byla to pro mě obrovská 
výzva naučit se zase něco nového, a tím, že jsem něja-
kou dobu mohl poslouchat lidi, které jsem jmenoval, 
při práci, a  tito spolupracovníci byli rozhodujícími 

pozicemi pro informace do plánování, nabídku jsem 
přijal. Tehdy jsem vypracoval roční plán Druchemy 
a byl to tedy pro mě velký výkon – také jsem se při 
jeho vytváření naučil spoustě věcí.

Později došlo k tomu, že ekonom Druchemy odešel 
dělat předsedu do družstva Styl a nabídl mi, zda ne-
chci odejít s  ním. Byla to pro mě další výzva, takže 
jsem šel. Nejdříve jsem dělal ve Stylu technologa, poz-
ději odešel vedoucí obchodního útvaru, takže jsem po 
něm funkci převzal. Pak jsem přešel na pozici eko-
noma družstva. Měl jsem možnost přejít si všechny 
záležitosti firmy od věcí chemických, na které jsem 
měl vzdělání, po funkce ekonomické a  organizační. 
Takže jsem se poměrně slušně připravil na další ka-
riéru v družstvu.

Pokud byste měl zmapovat vaši dlouholetou činnost 
v družstvu, které období byste považoval za nejvíce 
důležité? A co považujete za nejvýznamnější mezní-
ky ve vaší předsednické dráze ve Stylu?
V roce 1976 jsem nastoupil na pozici předsedy druž-
stva. Když jsem přišel do Stylu, družstvo v  té době 
nebylo vysloveně chemickým družstvem – bylo che-
micko-plastikářské, přičemž větší část výroby byla 

spíše plastikářská. Vyráběli se zde například knof-
líky a  výroba různých předmětů z  plastu. Chemie 
byla soustředěna pouze v neratovickém závodě, kde 
jsem původně začal pracovat. Ale protože mi chemie 
byla vždy pracovně nejbližší, v  momentě, kdy jsem 
mohl začít chod družstva ovlivňovat, jsem ho začal 
směrovat více k chemické výrobě. V té době jsem měl 
poměrně dobré kontakty – například jsem se znal 
s panem profesorem Barešem z Vysoké školy chemic-
ko-technologické nebo s panem doktorem Fikerem ze 
státního zdravotního ústavu. Oba byli v té době velice 
uznávaní odborníci a osobně jsem se s nimi přátelil. 
Díky nim jsem měl možnost po odborné stránce růst 
a  prosazovat věci jiným směrem – takže jsem Styl 
začal orientovat více do chemické výroby. V té době 
jsem byl již spoluautorem několika patentů na výrob-
ky. V  některých případech šlo o nové chemické vý-
robky, kde jsem jejich zavádění inicioval, jindy jsem 
se nepřímo podílel na samotném vývoji výrobků. Za 
první důležitou věc v mé pozici předsedy považuji to, 
že v momentě, kdy jsem měl k tomu příležitost, snažil 
jsem se nakormidlovat Směr od smíšené chemicko-
-plastikářské výroby do hlavního směru, kterým 
byla chemie.

Ještě bych zmínil období do roku 1989, kdy družstva 
neměla možnost až tak rozhodovat o své náplni čin-
nosti. V té době měla družstva povinnost dělat služby 
pro obyvatelstvo. No a protože zrovna v našem oboru 
bylo těžké vůbec nějaké služby dělat, nakontaktovali 
jsme kadeřníky, vyráběli jsme jeden kadeřnický pří-
pravek. Při vzájemné komunikaci jsem se nakonec 
stal předsedou Sdružení kadeřnických družstev. 
Středočeská Hygie se sloučila se Stylem a  my jsme 
najednou měli asi 60 nových zaměstnanců s profese-
mi jako kadeřnice, kosmetička atd. V této době byly 
tyto profese velmi žádané. Začali jsme se tedy i v této 
profesi angažovat. Povedlo se mi zorganizovat zřízení 
kadeřnického salonu v pražském hotelu Forum a po-
sléze v  hotelu Diplomat. Vyráběli jsme šampony na 
vlasy, odbarvovače a další prostředky pro kadeřníky. 
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Takže to byl další směr činností, který se i podařilo 
ve Stylu nastartovat. Současně vedle toho jsme roz-
víjeli naši další výrobu. V této době jsme na českém 
trhu patřili k opravdu dobrým podnikům, a to nejen 
v rámci družstev, ale v rámci celé branže. Mezi tehdej-
ší tukový průmysl, potažmo národní podniky, patřila 
veškerá kosmetika, výroba mýdel, čisticích prostřed-
ků, atd. Hodně jsme spolupracovali a převzali jsme od 
nich výrobu šamponů na vlasy a další výrobky, při-
cházeli jsme s novými a novými výrobky, které v té 
době patřily ke špičce našeho trhu. Namátkou zmíním 
například intimní gel Feminex, který v  té době byl 
na našem trhu z našich výrobků první a následoval 
krátce po prvně dovezeném konkurenčním výrobku 
ze zahraničí. Takových výrobků bylo více, měli jsme 
dost nových výrobků, které se dost vymykaly z teh-
dejší české produkce, a to jak svým složením, tak po 
stránce designu. Měli jsme kvalitní výrobky a na trhu 
velice dobré jméno.  

A jak to bylo po roce 1989, došlo k výrazným změnám?
Po roce 1989 nastala situace, že národ chtěl zahranič-
ní výrobky a o české nejevil příliš zájem, takže s tím 
vznikly menší problémy. Výrobu kosmetiky jsme v té 
době tedy dost utlumili – konkurence byla velká. 
Nicméně dařilo se nám stále v  čisticích prostřed-
cích, protože jsme již od dřívějších let tyto přípravy 
vyráběli. Mimo jiné to byl třeba závěs na WC mísu 
s čisticími a desinfekčními účinky, tehdy se výrobek 
prodával pod názvem WC kuličky. Výroba probíhala 
jednoduchou technologií a  já jsem měl potřebu to 
změnit. Ještě před rokem 1989 jsem komunikoval se 
zahraničními výrobci. Měli jak před rokem 1989, tak 
následně, velký zájem o spolupráci. Byli k nám velice 
otevření a byli též ochotni nás seznámit s věcmi kolem 
výroby, takže jsem načerpal spoustu znalostí a přišel 
jsem s myšlenkou, že tyto výrobky budeme vyrábět 

technologií, která byla v té době obvyklá u západních 
zemí, avšak u  nás byla v  té době neznámá. Jedná se 
v  podstatě o  technologii, kterou vyrábíme dodnes, 
a která v celém světě převažuje. Protože stroje na vý-
robu byly poměrně drahé, museli jsme udělat nějaký 
mezikrok. A protože podobná technologie se používá 
i na výrobu mýdla, zakoupili jsme nejprve malou vý-
robní linku, na které jsme začali vyrábět mýdlo. Za-
čali jsme vyrábět konkrétně hotelová mýdla a našimi 
zákazníky se staly hotely Forum a  Diplomat, které 
jsem již zmínil. Tím jsme si získali velmi dobré jméno 
a současně i zkušenosti s novou technologií. Později 
jsme zakoupili další větší linku a na této technologii 
jsme postavili naši – do současné doby úspěšnou vý-
robu WC závěsů, WC bloků a  později i  pissoirových 
kostek.

 
Takže jste se tedy opětovně rozjeli do úspěšné výro-
by jako před rokem 1989?
Ano. Jak jsem již zmínil, před rokem 1989 se jednalo 
o vysloveně dobré období. Poté v 90. letech nastal tro-
chu útlum v oblasti výroby kosmetických přípravků. 
Nicméně krátce na to jsme se opětovně dostali na-
horu, tržby se zdvojnásobily a družstvo se stalo opět 
úspěšným. Podstatným spouštědlem pro pozitivní 
změny byla celá řada nově vyráběných výrobků, 
úspěšných i  v  porovnání se zahraniční konkurencí. 
Toto další úspěšné období trvalo až do roku 2010. 

Za vašeho vedení družstvo drželo dlouhá leta kvalitu 
poctivého českého výrobku a současně i dostupných 

Po šedesáti letech práce v  družstvech Druchema 
a Styl pan Stanislav Husník z družstva Styl, osob-
nost českého výrobního družstevnictví, odchází 
těšit se zaslouženému odpočinku po celoživotní 
odpovědné práci. Přejeme mu v  jeho nadcháze-
jících krocích hodně štěstí, zdraví a děkujeme za 
skvělou reprezentaci výrobního družstevnictví.
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Od května 2020 družstvo STYL rozšířilo chemickou 
divizi společnosti Unikont Holding s.r.o., kam již ně-
kolik let patří i Druchema, družstvo pro chemickou 
výrobu a služby. Po více než 50 letech tak obě družstva 
obnovují své společné historické kořeny a otevírá se jim 
velmi široké spektrum vzájemné spolupráce. Obě druž-
stva realizují společnou nákupní a prodejní strategii 
a využívají synergických efektů, které tato spolupráce 
přináší. Cílem je výrazné vzájemné posílení pozic na 
českém i zahraničním trhu, finanční stabilita a zajiš-
tění příznivých podmínek pro další expanzi a rozvoj.

STYL, DRUŽSTVO PRO CHEMICKOU 
VÝROBU, PRAHA
Družstvo STYL bylo založeno v roce 1950. Chemickou 
výrobou se zabývá již od roku 1962. První WC závěsy 
začal STYL vyrábět v roce 1969 jako první výrobce 
v tehdejším Československu. Po roce 1990 se činnost 
firmy zaměřila výhradně na oblast bytové chemie 
a  kosmetických prostředků a  v  současné době je 
základem sortimentu široká nabídka přípravků pro 
WC hygienu. STYL je největším českým výrobcem 
WC závěsů, WC bloků a pisoárových dezodoračních 
tablet a vyvinul celou řadu vlastních receptur, které 
představují vysoký standard kvality v tomto oboru. 
Současně je jedním z předních výrobců WC gelů, te-
kutých WC přípravků a prostředků bytové chemie, 
například na rez a vodní kámen, na čištění koberců, 
kuchyní, koupelen, sprchových koutů, atd. Za řadu 
let svého působení si firma vybudovala pevnou po-
zici na českém a  slovenském trhu, významná část 
výroby je určena pro vyspělé evropské trhy a  ex-
port do zámoří. Podnikatelské aktivity družstva 
STYL jsou zacíleny do tří tržních segmentů – do 
obchodních řetězců v ČR i zahraničí, velkoobchodů 
a do oblasti služeb (úklidové firmy, gastro, průmy-
sl). Výrobky STYLu jsou vyvíjeny s  přihlédnutím 
k  potřebám ochrany osob a  životního prostředí, 
platným legislativním požadavkům (REACH, ES-
-nařízení o detergentech, atd.) a jsou vyráběny pod 
stálou kontrolou v  průběhu každé fáze výrobního 
procesu.

cen… Co byste poradil ostatním družstvům, pokud 
by se chtěli vydat stejnou cestou?
Měl jsem v době, kdy se firmě dařilo, vždy skvělý tým 
spolupracovníků, který jsem si navíc sestavil sám. Byli 
jsme spolupracovníci, osobní přátelé, úžasná parta 
lidí. Základem našeho úspěchu bylo, že jsem na to ne-
byl sám, byla u nás dobrá dělba práce. Já jsem vymýšlel 
směry, strategii, pomáhal jsem s  vývojem výrobků. 
Ale kolem mě bylo dost lidí, kteří dovedli věci dotáh-
nout do konce a díky tomu jsme měli na trhu úspěch. 
A jedna z takových strategií zejména v devadesátých 
letech byla, že jsme, jak jsem již uvedl, sledovali za-
hraniční trh a v momentě, kdy se objevil nějaký nový 
výrobek, který bychom zvládli vyrobit, jsme se snažili 
co nejrychleji s  ním přijít na trh. Povedlo se nám to 
velice úspěšně kolem roku 2000 – ve světě se objevila 
novinka – WC gel. Měl jsem velice dobré kontakty na 
odbornou komunitu v České republice i v zahraničí, 
vyměňovali jsme si sebou velice intenzívně informa-
ce, radili jsme si navzájem… A tak se nám podařilo bě-
hem několika měsíců tento výrobek uvést na trh pod 
naší vlastní značkou. Byl to fantastický úspěch a sou-
časně to znamenalo fantastický úspěch i po prodejní 
stránce.  Zahraniční trh přišel s novinkou gelem, a po 
nějakých čtyřech, pěti měsících ho uvedl na trh i čes-
ký Styl. Měli jsme výrobek ve srovnatelném provede-
ní kvalitou výrobku i designem obalu  jako zahraniční 
dodavatelé, ale samozřejmě, jak jste naznačil ve Vaší 
otázce, cenově to bylo jinde. Tehdy jsme měli slogan 
„Evropská kvalita za českou cenu“, a  snažili jsme se 
to udržet. Tedy strategie byla sledovat, co se děje na 
zahraničním trhu a co nejrychleji uvést na trh nový 
vlastní výrobek. Nebyli jsme první, na to jsme tak 
silní nebyli, ale měli jsme strategii být druzí na trhu, 

avšak první uvést výrobek na český trh, a to se nám 
dařilo. Měli jsme úspěchy a  družstvo si vedlo velice 
dobře.

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor připravil Mgr. Daniel Hartl a Jana Henychová.
Foto: Mgr. Daniel Hartl, Jana Henychová
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Dovoluji si na úvod konstatovat, že čím lépe je na 
tom firma v oblasti vztahů se svými (i potencionální-
mi) zaměstnanci, tím lépe odolá možným budoucím 
krizím. Klíčovým faktorem pro firmy, které budou 
bojovat či již bojují o  záchranu, je a  bude cash-flow. 
Proto je nyní třeba škrtat některé náklady, protože 
nelze rychle zvýšit prodeje. Rovněž se vyplácí nevy-
dávat zbožná přání, někdy i sny za realitu a uvědomit 
si, že to „horší“ může teprve přijít. Přesto mají firmy 
poměrně velký prostor, aby našly to, co jim bude 
fungovat. Bez odvahy, rychlosti, schopnosti zvládat 
strach, umět pracovat s  nejistotou, iracionalitou, 
majitelů a manažerů výrobních družstev to však ne-
půjde. Stejně tak jako bez nápadů, originálních řešení 
a  chuti dělat změny. Proto bude teď důležité jakési 
podnikové (strategické) vylaďování.

To, co teď prožíváme, přináší určitou revoluci, změ-
ny budou trvalé a zdá se, že pravděpodobně teprve na 
začátku. Určitá připravenost firmy v  dnešní složité 
době obecně existuje, jestliže stávající operace v pod-
niku jsou v souladu s cíli směřujícími na trajektorii 
vzestupu. Vyladění lidského kapitálu za tímto účelem 
je úkol pro top management firem a  je ho postupně 

dosahováno tehdy, když cíle všech zaměstnanců (je-
jich motivace, kvalifikace atd.) jsou postupně vylaďo-
vány se strategií v době postkrizové, tedy s objektivní 
potřebou výrobního družstva. Jejich využití záleží 
mj. na promyšleném skládání jednotlivých týmů, na 
kultivaci lidí, aby zvládali odlišné role v týmu. To je 
nesporně jedna z nejvýznamnějších kompetencí top 
manažerů v současné nelehké době. Zde jsou obecně 
stále ohromné rezervy. K tomuto tématu se můžeme, 
bude-li zájem, vrátit podrobněji. 

Lze i  říci, že část firem si málo uvědomuje, že se 
podnik blíží k  dosažení jakýchsi bodů zvratu či je 
již dosáhlo. Každopádně správné řešení otázky, kdy 
bylo, nebo v  nejbližší době bude tohoto inflexního 
bodu dosaženo, tedy, kdy je nutno aktualizovat ně-
který strategický cíl, některou součást vize atp., je 
klíčové. Toto je dnes jedním z nejsložitějších problé-
mů managementu. Správné rozhodnutí vede na tra-
jektorii vzestupu, špatné pak na trajektorii sestupu. 
Mezi zdroje informací o vzniku a průběhu změn patří 
různé signály. Podle ochoty managementu se zabývat 
vedle silných i slabými signály, se dá odvodit, jestli je 
či není vedení na úrovni doby. 
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věcí, ale rozvíjení lidí, vědí, že uznání povzbuzuje 
k lepší práci, proto také při delegování úkolů přiklá-
dají emoční inteligenci svých podřízených větší váhu, 
která je mnohdy důležitější v řízení lidí, než samotné 
IQ. Co je zajímavé, je to, že u velké části manažerů, při 
bližším seznámení lze nalézt to, že se učí nejen z minu-
losti, ale ti nejlepší z chyb druhých. Při nutnosti učinit 
rozhodnutí začínají od zamýšleného konce - definují 
tedy konečný výsledek a pak vypracovávají kroky po-
třebné k jeho dosažení. Dá se i říci, že očekávají neoče-
kávané - vytvářejí, testují a prověřují, řekněme, jakési 
hypotézy a  alternativní řešení. Vyvarovávají se do-
mněnek a předsudků při hodnocení tím, že neignorují 
fakta, která jsou v rozporu s inovovanou podnikovou 
vizí, s kritérii, cíli a současnými potřebami výrobní-
ho družstva. Než učiní významné rozhodnutí, tak je 
vždy důkladně prodiskutují s někým, kdo s tím prav-
děpodobně nebude souhlasit. Každé rozhodnutí má 
nějaký důsledek a oni velice pečlivě váží, jaký by mohl 
být a  jak jej kdo zvládne. Tomu se dnes, v  době hůře 
předvidatelných událostí, říká „promýšlet rozhodnu-
tí“. Navíc dosavadní dodavatelské řetězce se ukazují 
jako nestabilní a svět spěje k lokálnosti, jinými slovy 
k deglobalizaci, tedy regionalizaci. To je veliká šance 
pro výrobní družstva. Toto předpověděl před mnoha 
lety nejcitovanější český ekonom prof. Milan Zelený 
z Fordham University New York, UTB Zlín.

Dnes žijeme v  době neuvěřitelných nových forem. 
Forma nám vlivem marketingu začíná vítězit nad ob-
sahem, ke škodě věci. Forma, tj. rychlost, ostrost, ba-
revnost, zvuk, dostupnost, výmluvnost, oděv, vzhled 
atp. – to jsou jen balicí papíry, obaly obsahů, které 
hledáme a kterých si lze vážit. Je třeba říci, že i forma 
je důležitá a má svoji roli. Ale dnes je řada marketérů, 
s výřečností handlíře, a ti mohou „prodat“ i prázdný 
a  ponižující obsah jako objevný dar, pak forma, bo-
hužel, supluje hodnotu obsahu. Dříve či později, ale 
obsah musí zvítězit nad formou - v životě, podnikání, 
politice, atp. 

Žijeme v době velmi efektivních forem a obalů, pře-
hlušujících naše vnímání hodnoty obsahů. Není to 
šťastný věk, a není to dobrá doba. Řešení není složité, 
ani náročné, stačí si jen uvědomit, že hodnota obsahu 
určuje hodnotu obalu, a ne naopak. Platí, že máte-li 
špatný a levný obsah, a zabalíte jej do zlatem vyšíva-
né tkaniny - pak stále zbývá jen ta špatnost, ale už ve 
zlatě. Kvalitní ekonomika maximalizuje, ne minima-
lizuje, přidanou hodnotu, tak jak se to dosud leckde 
dělo. Lež v perfektní formě stále zůstává lží.

Navíc se zdá, že namísto cílevědomé práce se maká, 
namísto obsahu se preferuje a financuje forma, a v ČR 
k  tomu dnes žijeme ze dne na den. Chybí představa 
budoucnosti, vidina autonomní ekonomiky, politiky 
a  kultury, odrážející hledání a  tvorbu obsahu nové 

společnosti, odpovídající té závratné akceleraci změ-
ny v technologii, kvalitě a zaměření národního úsilí 
ve výzvách okolního světa.

O úspěchu či neúspěchu rozhoduje to, jakým způso-
bem vývoj systému civilizace poznáme, porozumíme 
mu, a přizpůsobíme se mu. Jsou zde jakési zákonitosti, 
které formují osudy lidských společenství (M. Bárta): 

-  Každá civilizace se vyvíjí nelineárně, tedy ve sko-
cích. Děje se to v době, kdy jednotlivé podsystémy 
akumulují potenciál k  rychlým a  komplexním 
změnám, 

-  Civilizace rostou a upadají skrze vnitřní společen-
ské procesy a  vnější dynamiku přírodního pro-
středí, např. klimatická změna, 

-  Pro vývoj společností platí Herakleitův princip 
(to, co vás dostane na vrchol, nakonec způsobí váš 
kolaps), 

-  Pokud systém dlouhodobě spotřebuje více energie, 
než sám vyprodukuje, nakonec zkolabuje, 

-  Každou civilizaci charakterizuje obecně sdílený 
svět hodnot, symbolů, dohod a norem chování, což 
tvoří kohezi systému, 

-  Každá civilizace upadá v  okamžiku, kdy zaniká 
společenská smlouva vyplývající z  obecně sdíle-
ných norem a hodnot. 

Největší problémy společnosti se rodí v dobrých ča-
sech. Jinými slovy si systém zakládá na zranitelnost, 
když vypadá robustně. Proto odvrácení hrozby a její 
obrácení ve velkou příležitost záleží zcela na nás. 
Musí to též dojít politikům. Na rozdíl od přírodních 
věd, u  lidských společenství v  případě kolapsu, jde 
jen o rychlou ztrátu složitosti a jakési „zlevnění“ pro-
vozu. Římský filosof a politik  Seneca již před dvěma 
tisíci lety říkal „čím je stát zkaženější, tím více má 
zákonů - Res publica corrupta, plurimae leges“. Dovo-
luji si podotknout, že čím je více zákonů, tím je menší 
úcta k nim. To je dnešní situace, cui bono? 

Navíc se v odborných kruzích říká, že některé z těch 
platných, např. stavební zákon, je nejhorší v civilizo-
vaném světě. V České republice je spousta chytrých 
lidí, kteří, zdá se, pod politickým vedením, nechtějí 
měnit zaběhnuté pořádky. Není to pak tím, že mar-
ketingové řízení státu leckdy vytváří jen iluze? Iluze, 
ale není to, že jsme, v  porovnání výkonnosti státní 
správy, na 99. místě ve světovém srovnání. Je až ne-
uvěřitelné, proč v  zemi J.A. Komenského naprosto 
pokulhává výuka kritického myšlení (viz VD č. 3 a 5/ 
2020). Z  toho pak může pramenit 
neschopnost dotahovat projekty do 
konce, což nemusí být nutně selhání 
jedince, ale celého systému.     

Text: PhDr. Ing. Jaroslav Šubrt, MBA
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V  roce 2020 byly přijaty dva zákony, kterými se 
mění zákon o  obchodních korporacích. S  účinností 
od 1. července 2020 došlo k jeho změnám zákonem č. 
163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony. Novela zákona družstvům přines-
la zejména novou právní úpravu týkající se zvyšování 
a snižování základního členského vkladu, nepeněži-
tého vkladu, vyloučení člena z  družstva a  způsobu 
svolávání členské schůze. Umožnila družstvům ome-
zit vlastní úpravou ve stanovách počet členů, které 
může na členské schůzi zastupovat stejný zmocněnec 
současně, a dala jim také možnost ve stanovách určit, 
že člena může na členské schůzi zastupovat pouze 
jiný člen.

Další změny tohoto zákona nastávají s  účinností 
od 1. ledna 2021, a  to na základě zákona č. 33/2020 
Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o  obchod-
ních společnostech a  družstvech (zákon o  obchod-
ních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., 
a další související zákony. Z hlediska právní úpravy 
družstva jsou významné změny provedené touto no-
velou zákona obsaženy především v jeho společných 
ustanoveních týkajících se všech obchodních kor-
porací. Jedná se zvláště o  ustanovení o  rozdělování 
zisku a jiných vlastních zdrojů, o vyplácení podílů na 
zisku a  jiných vlastních zdrojích i záloh na podíl na 
zisku, o zastupování člena voleného orgánu, je-li jím 
právnická osoba, dále o  odstoupení z  funkce člena 
voleného orgánu, a  také o vyloučení člena statutár-
ního orgánu z  výkonu funkce rozhodnutím soudu 
i zvláštních povinnostech člena statutárního orgánu 
při úpadku obchodní korporace.

S účinností od 1. ledna 2021 dochází druhou z uvede-
ných novel také k dalším změnám zákona o obchod-
ních korporacích, a  to ve zvláštních ustanoveních 
tohoto zákona, která se týkají družstva. Jedná se zde 
převážně o dílčí textové úpravy, jimiž se doplňuje či 
upřesňuje dosavadní znění zákona.

Patří sem ustanovení o  členské žalobě. Ze zákona 
má každý člen právo domáhat se za družstvo náhra-
dy újmy proti členovi voleného orgánu nebo splně-
ní povinnosti z  dohody o  vypořádání takové újmy, 
a  to i  v  řízení o  výkon rozhodnutí. Toto ustanovení 
o  členské žalobě se doplňuje tak, že přestane-li být 
člen členem družstva, zastupuje družstvo po zániku 
členství právní nástupce tohoto člena. Zaniká-li čle-
nu jeho členství v  družstvu bez právního nástupce, 

tedy jinak než převodem či přechodem družstevního 
podílu, zastupuje tento dosavadní člen družstvo i na-
dále, má-li na vydání rozhodnutí soudu právní zájem. 
Jestliže na vydání tohoto rozhodnutí právní zájem 
nemá, soud řízení zastaví, pokud ve lhůtě 3 měsíců od 
vyvěšení rozhodnutí soudu na úřední desce soudu, 
v  němž soud členy družstva poučí, že mohou druž-
stvo v  řízení zastoupit, družstvo nezastoupí podle 
svého rozhodnutí jiný jeho člen.

Další ze změn se týká ustanovení o právu člena na 
podíl na zisku. Člen má podle zákona právo na po-
díl na zisku, pokud tak určí stanovy s  tím, že zisk 
se rozdělí na podíly členů způsobem určeným sta-
novami. Není-li ve stanovách tento způsob uveden, 
určí se podíl člena na zisku podle zákona, a to podle 
poměru členem splněné vkladové povinnosti k člen-
skému vkladu ke splacenému základnímu kapitálu 
družstva; u člena jehož členství trvalo v rozhodném 
roce jen část účetního období, se podíl na zisku po-
měrně zkrátí. Změna těchto ustanovení o právu čle-
na na podíl na zisku spočívá v doplnění jejich textu 
tak, že co stanoví zákon o podílu člena na zisku, to 
platí také o podílu člena na jiných vlastních zdrojích 
družstva.

V  zákoně se upřesňují také ustanovení o  zániku 
členství v  družstvu, dochází-li k  němu při úpadku 
člena během insolvenčního řízení, anebo v  souvis-
losti s výkonem rozhodnutí nebo exekucí na majetek 
člena. Z  výčtu způsobů zániku členství v  družstvu 
uvedeného v  zákoně se pro nadbytečnost současně 
vypouští ustanovení, že členství v  družstvu zaniká 
rovněž zánikem družstva bez právního nástupce. 
Dochází i k upřesnění ustanovení o obnově členství, 
ke které může dojít při splnění podmínek stanove-
ných zákonem o  obchodních korporacích poté, kdy 
členství v družstvu zaniklo vzhledem k úpadku člena 
v  průběhu insolvenčního řízení, anebo při výkonu 
rozhodnutí či exekuci postihující majetek člena.

Mění se i  ustanovení zákona o  rozhodování per 
rollam, která se uplatní v družstvech, jejichž stanovy 
tento způsob rozhodování o  záležitostech patřících 
do působnosti členské schůze připouští. Nově se 
přitom určuje, že vyžaduje-li zákon, aby přijetí roz-
hodnutí členské schůze bylo osvědčeno notářským 
zápisem, musí mít formu notářského zápisu také ná-
vrh rozhodnutí per rollam zaslaný členům tím, kdo 
je v daném případě oprávněn členskou schůzi svolat, 
a  současně se stanoví, že členům musí být zaslána 

Změny zákona o obchodních  
korporacích v ustanoveních  
o družstvu nabývající účinnosti  
dnem 1. ledna 2021

28  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  11/2020



p
rá

vn
í o

ké
n

koV  souvislosti s  novou úpravou pravidel pro rozdě-
lování jiných vlastních zdrojů, obsaženou ve spo-
lečných ustanoveních zákona, týkajících se všech 
obchodních korporací, se v jeho zvláštních ustanove-
ních o družstvu doplňují úkoly představenstva a kon-
trolní komise. Určuje se, že představenstvo předkládá 
členské schůzi v  souladu se stanovami také návrh 
na rozdělení jiných vlastních zdrojů, a  že kontrolní 
komise dává k  tomuto návrhu pro jednání členské 
schůze své písemné stanovisko. Zákon také nově sta-
noví povinnost představenstva zpřístupnit členům 
účetní závěrku družstva alespoň 15 dnů přede dnem 
konání členské schůze v sídle družstva nebo v jiném 
místě určeném v pozvánce na členskou schůzi. Jde-li 
o družstvo, v němž se představenstvo nezřizuje, patří 
uvedené úkoly představenstva k  úkolům předsedy 
družstva.

Nově se v zákoně vymezuje zákaz konkurence člena 
představenstva. Stejně jako dosud, člen představen-
stva nesmí podnikat v  předmětu činnosti družstva, 
a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředková-
vat obchody družstva pro jiného, a nesmí být členem 
statutárního orgánu jiné právnické osoby se shod-
ným předmětem činnosti nebo osobou v  obdobném 
postavení, ledaže se jedná o  koncern, společenství 
vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou 
pouze jiná družstva. K  takto stanoveném zákazu 
konkurence se v zákoně doplňuje ustanovení, podle 
něhož se člen představenstva také nesmí účastnit na 
podnikání jiné obchodní korporace jako společník 
s  neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba 
jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem 
činnosti. Podle dosavadní úpravy v  zákoně mohly 
stanovy, pokud jde o zákaz konkurence, určit jen dal-
ší omezení. Nově zákon umožňuje ve stanovách upra-
vit zákaz konkurence odchylně, tedy nejen zakázat 
členu představenstva i něco jiného, ale také některé 
z činností, které jsou členovi představenstva zakázá-
ny, naopak povolit. Pro úplnost je třeba uvést, že nové 
znění ustanovení zákona o zákazu konkurence člena 
představenstva, se podle jiného jeho ustanovení po-
užije obdobně i  pro člena kontrolní komise, a  jde-li 
o družstvo, v němž se představenstvo nezřizuje, také 
pro předsedu družstva.

Ustanovení stanov družstva, která odporují donu-
cujícím ustanovením zákona o obchodních korpora-
cích v jeho novém znění, pozbydou nabytím účinnosti 
uvedených změn dnem 1. ledna 
2021 závaznosti. Pro přizpůso-
bení stanov nové právní úpravě 
je dána družstvům lhůta jedno-
ho roku.

Text: JUDr. Miroslav Machala

kopie tohoto notářského zápisu. Ve vyjádření člena 
musí být uveden obsah návrhu rozhodnutí členské 
schůze, jehož se vyjádření týká a  podpis člena na 
vyjádření musí být v  tomto případě úředně ověřen. 
V  jiných případech rozhodovaní per rollam zákon 
nevyžaduje podpis člena úředně ověřit. Současně se 
v ustanoveních o rozhodování per rollam upřesňuje, 
že rozhodnutí členské schůze je přijato dnem, v němž 
bylo doručeno vyjádření posledního člena k návrhu, 
nebo marným uplynutím posledního dne lhůty sta-
novené pro doručení vyjádření členů, bylo-li dosaže-
no počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

Dochází také k upřesnění a k doplnění ustanovení 
zákona, jímž se vymezuje působnost členské schůze. 
V rámci toho se určuje, že v případech stanovených 
zákonem členská schůze schvaluje i mezitímní účet-
ní závěrku. Současně se do její působnosti doplňuje 
rozhodování o  rozdělení jiných vlastních zdrojů 
a dále schvalování smlouvy o tiché společnosti a ji-
ných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku 
nebo jiných vlastních zdrojích družstva. Upřesňuje 
se také ustanovení vymezující působnost členské 
schůze při rozhodování o  nakládání s  majetkem 
družstva, a to tak, že schvaluje převod nebo zastavení 
závodu nebo takové části jmění, která by znamenala 
podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání 
nebo činnosti družstva. Pro případ zrušení družstva 
s  likvidací se působnost členské schůze upřesňuje 
rovněž ustanovením, že schvaluje konečnou zprávu 
o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního 
zůstatku.

Doplňuje se a  upřesňuje se také ustanovení záko-
na obsahující výčet případů, ve kterých musí být 
její usnesení osvědčeno notářským zápisem. Podle 
nového znění zákona je toto osvědčení vyžadováno, 
jedná-li se o změnu stanov nebo o rozhodnutí, jehož 
důsledkem je změna stanov, zrušení družstva s likvi-
dací, přeměnu družstva, a dále také o schválení pře-
vodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, 
která by znamenala podstatnou změnu skutečného 
předmětu podnikání nebo činnosti družstva.

V zákoně dále dochází k doplnění ustanovení o dů-
vodech, pro které člen nemůže na členské schůzi 
vykonávat hlasovací právo, a to o jiný důležitý důvod 
určený ve stanovách. Tím zákon družstvu současně 
nově umožňuje, aby takový důvod ve svých stanovách 
určilo, a aby jej pak při hlasování na členské schůzi 
uplatňovalo. Další změna v zákoně spočívá v tom, že 
dosavadní omezení výkonu hlasovacího práva čle-
na na členské schůzi se nadále nevztahuje na toho, 
kdo jedná ve shodě se členem, který je v prodlení se 
splněním vkladové povinnosti k  členskému vkladu, 
a  který nemůže z  tohoto důvodu na členské schůzi 
své hlasovací právo vykonávat. Nově se také stanoví, 
že omezení výkonu hlasovacího práva osob jednají-
cích ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací 
právo, jež vyplývá ze zákona, neplatí v případě, že ve 
shodě jednají všichni členové družstva.
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Evropská komise koncem září zveřejnila vůbec první celounijní zprávu o právním státu. 
Zpráva zahrnuje příspěvky z každého členského státu a popisuje jak pozitivní, tak ne-
gativní vývoj v celé EU. Ukazuje, že mnoho členských států dosáhlo vysokého standardu 
právního státu, ale významné výzvy v oblasti právního státu v EU existují. Zabývá se 
rovněž významným vývojem vyplývajícím z mimořádných opatření přijatých členskými 
státy v důsledku koronavirové krize. Ve zprávě se popisují čtyři hlavní pilíře se silným 
dopadem na právní stát: vnitrostátní systémy soudnictví, protikorupční rámce, plu-
ralita a svoboda sdělovacích prostředků a další institucionální otázky týkající se brzd 
a protivah, které jsou zásadní pro efektivní systém demokratické správy věcí veřejných.

Právní stát – první výroční zpráva  
o stavu právního státu  
v celé Evropské unii

Cílem zprávy je rozšířit stávající soubor nástrojů EU 
o nový preventivní nástroj a zahájit inkluzivní deba-
tu a nastolit kulturu právního státu v rámci celé EU. 
Mělo by to pomoci všem členským státům prověřit, 
jak lze problémy řešit, jak se mohou navzájem poučit 
ze svých zkušeností a ukázat, jak lze právní stát dále 
posilovat při plném respektování vnitrostátních tra-
dic a ústavních systémů.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Ley-
enová prohlásila: „Právní stát a naše sdílené hodnoty 
představují základ našich společností. Jsou součástí 
naší společné identity jakožto Evropanů. Právní stát 
chrání obyvatele před vládou mocných. Přestože 
máme v EU velmi vysoké standardy právního státu, 
potýkáme se v dané oblasti rovněž s rozličnými pro-
blémy. Evropská komise bude i nadále ve spolupráci 
s  vnitrostátními orgány hledat řešení, jež by lidem 
zaručila práva a svobody v každodenním životě.“

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost 
Věra Jourová uvedla: „Dnes zaplňujeme důleži-
tou mezeru v  našem souboru nástrojů na podporu 
právního státu. Tato nová zpráva poprvé analyzuje 
všechny členské státy stejným způsobem s  cílem 
identifikovat trendy v  oblasti právního státu a  po-
moci zabránit vzniku závažných problémů. Každý 
občan si zaslouží, aby měl přístup k  nezávislému 
soudci, mohl těžit ze svobody a plurality sdělovacích 
prostředků a aby věřil, že jeho základní práva jsou 
dodržována. Pouze tehdy si můžeme říkat skutečná 
Unie demokracií.“ 

Komisař pro spravedlnost a  spotřebitele Didier 
Reynders prohlásil: „Nová zpráva o právním státu je 
počátkem otevřeného a pravidelného dialogu se vše-

mi členskými státy, což je způsob, jak můžeme sdílet 
osvědčené postupy a  předcházet problémům, než se 
stanou zakořeněnými. Cílem je vytvořit opravdovou 
kulturu právního státu v  rámci celé Evropské unie 
a nastolit skutečnou diskuzi na vnitrostátní a unijní 
úrovni.“

Vzhledem k  tomu, že pandemie stále probíhá, pla-
tí v řadě členských států stále nouzové režimy nebo 
mimořádná opatření. Zpráva poukazuje na některé 
otázky, které vyvstaly ve vnitrostátních diskusích 
a  právní a  politické reakci na krizi. Například změ-
na nebo pozastavení obvyklých vnitrostátních brzd 
a  protivah může pro právní stát znamenat zvláštní 
komplikace. Současně existuje několik dobrých pří-
kladů, kdy rozhodnutí vnitrostátních soudů nebo za-
pojení veřejných ochránců práv mělo pozitivní dopad 
na přijatá mimořádná opatření. Komise bude situaci 
v oblasti mimořádných opatření nadále monitorovat, 
dokud tato opatření nebudou zrušena.

Zpráva o  právním státu bude podkladem pro širší 
diskusi o  právním státu na evropské a  vnitrostátní 
úrovni. Komise se těší na spolupráci s  Evropským 
parlamentem a  Radou v  otázkách právního státu 
a domnívá se, že tato zpráva poskytuje solidní základ 
pro další interinstitucionální činnost. Komise rov-
něž vyzývá vnitrostátní parlamenty a  vnitrostátní 
orgány, aby tuto zprávu, včetně kapitol týkajících se 
jejich země, projednaly a hledaly vzájemnou podporu 
k podnícení reformního úsilí a k přijetí evropské so-
lidarity. Mělo by rovněž dojít k zapojení příslušných 
vnitrostátních a unijních zúčastněných stran.

Na základě výsledků dialogu o zprávě pro rok 2020 
a  na základě zkušeností získaných v  prvním roce 
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fungování evropského mechanismu právního státu 
zahájí Komise přípravu zprávy pro rok 2021, přičemž 
bude i nadále usilovat o zvýšení odolnosti právního 
státu v našich demokraciích.

První výroční zpráva o  právním státu je jednou 
z  hlavních iniciativ pracovního programu Komise 
na rok 2020 a  součástí uceleného evropského me-
chanismu právního státu oznámeného v  politic-
kých směrech předsedkyně von der Leyenové. Jde 
o  výsledek úzkého dialogu s  vnitrostátními orgány 
a  zúčastněnými stranami, přičemž jsou zahrnuty 
objektivně a nestranně všechny členské státy. Kvali-
tativní posouzení, které Komise provádí, se zaměřuje 
na významný vývoj od ledna 2019 a zajišťuje soudrž-
ný přístup tím, že na všechny členské státy uplatňuje 
stejnou metodiku, přičemž zůstává úměrné vývoji.
Zpráva je součástí nového ročního cyklu právního 
státu – mechanismu právního státu. Tento mecha-
nismus je koncipován jako roční cyklus na podporu 
právního státu a  předcházení vzniku nebo dalšímu 
prohlubování problémů. Zaměřuje se na to, aby se 
zlepšilo chápání problematiky a významného vývoje 

www.evropska-unie.cz

v oblasti právního státu a povědomí o nich. Rovněž 
tak má odhalovat problémy v  oblasti právního stá-
tu a  pomáhat členským státům za podpory Komise 
a  ostatních členských států, jakož i  zúčastněných 
stran včetně Benátské komise při hledání jejich řeše-
ní.

Cílem mechanismu je prevence. Jedná se o  samo-
statný nástroj oddělený od ostatních nástrojů EU na 
podporu právního státu, jenž nenahrazuje mechanis-
my zakotvené ve Smlouvě, kterými EU může reago-
vat na závažnější problémy týkající se právního státu 
v členských státech. Mezi tyto nástroje patří i řízení 
o nesplnění povinnosti a postup na ochranu základ-
ních hodnot Unie podle článku 7 Smlouvy o  Evrop-
ské unii. Liší se rovněž od navrhované rozpočtové 
podmíněnosti, jejímž cílem je ochrana rozpočtu EU 
v  situacích, kdy by finanční zájmy Unie mohly být 
ohroženy v důsledku všeobecných nedostatků v ob-
lasti právního státu v členském státě.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

V dalším čísle naleznete
tipy na družstevní výrobky
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Obleky
pro lékaře

CENA
Odvíjí se od celkového 
objemu poptávky.

MATERIÁL
Neslevujeme z nároků. 
Volíme prvotřídní látky.

STŘIH
Každý kus padne skvěle. 
Ušijeme jej přímo pro vás.

LOGO
Samozřejmost. V případě zájmu 
jím opatříme každý svršek.

Staňte se průkopníkem
elegance a stylovosti.
O vaší profesionalitě není pochyb, 
atraktivní vzhled ji podtrhne a zdůrazní.

Vítězslav Šalanda

Rezervujte si termín a místo setkání:

www.vyvoj.cz
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Všichni už asi tušíme, že nás čeká několik podzim-
ních a zimních měsíců ve větší izolaci, než na jakou 
jsme zvyklí. Tento text je psán v polovině října, kdy 
situace s  koronavirovou pandemií začala vypadat 
vážně, uvidíme, kde budeme v  listopadu, až bude 
toto číslo časopisu na světě.

Jak tedy přečkat mnoho tmavých dní při home offi-
cu, vzdělávání dětí, péči o domácnost anebo náročné 

Jak na dlouhé dny strávené doma?
Předplaťte si Fair & Bio kávu!

směny v  provozech, sociál-
ních anebo zdravotnických 
zařízeních? Odborníci radí 
při tom všem krizovém 
managementu o  sebe pečo-
vat, vždyť co je v  této době 
důležitější, než podporovat 
imunitu. Výživně jíst, cvičit 
a  procházet se na čerstvém vzduchu. A  my z  Fair & 
Bio pražírny dodáváme: dopřát si denně šálek voňavé 
kávy, pokud vám to vaše zdraví dovolí! Chuť a vůně 
přinese radost, kofein energii a samotný rituál pří-
pravy kýžený klid.

Kávu nechť si každý vybere podle svého gusta. 
Milovníci espressa mohou sáhnout po Degustačním 
balíčku Espresso. Vyzkoušíte sadu tří našich aktu-
álních káv z  Latinské Ameriky pro to nejdokona-
lejší espresso. Tmavě pražená zrnka pro přípravu 
espressa classic anebo středně pražená pro espresso 
special. Sadu lze nechat zabalit jako dárek do kartó-
nové krabice vystlané dřevitou vlnou, papírové eko-
-tašky, ručně šitého jutového sáčku Kawak z našich 
kávových pytlů anebo si kávu pořiďte jen tak – bez 
dárkového balení.
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Díky našemu předplatnému se vám už nestane, že 
vám dojde káva, protože jste si ji zapomněli objednat. 
Pravidelný odběr kávy si nastavíte "na míru" podle 
vašich potřeb. Předplatné je vždy pro 6 doručení vý-
hradně přes Zásilkovnu. Z několika možností si vy-
berete, kolik kávy a jak často ji chcete dostávat. Lze 
odebírat ten samý druh anebo je střídat. Nabízíme 
také individuální předplatné na míru. Více informa-
cí na e-mailu: prazirna@fair-bio.cz

JDE TO I BEZ OBALU!
Snažíte se minimalizovat odpad, nebo dokonce 

žijete zero waste? Pro vás přicházíme s  konceptem 
bezobalového předplatného kávy. Jde o  pravidelné 
zasílání zrnek v  opakovaně použitelných dózách. 
Jako u předplatného v sáčcích si vyberete druh kávy 
a  frekvenci doručení a  my vám ji budeme dodávat 
ve vratné dóze. Opět se jedná o 6 doručení výhradně 
přes Zásilkovnu, přes kterou funguje i  jednoduché 
vracení nádob. Podle vašeho výběru můžete odebírat 
tu samou kávu anebo střídat druhy. 

Dóza je vyrobena z tmavého potravinářského plas-
tu, a  je tedy k  přepravě i  skladování kávy naprosto 
vhodná. Pro přepravu je samozřejmě zapečetěná 
proti otevření. Vrácené prázdné dózy před dalším 
použitím vždy důkladně vymyjeme a vydesinfikuje-
me. Není se tedy třeba ničeho obávat.

V  případě jakýchkoliv dotazů k  předplatnému se 
neváhejte ozvat na: prazirna@fair-bio.cz

Veškerý sortiment Fair & Bio pražírny naleznete na 
našem e-shopu: www.fair-bio.cz

Fair & Bio káva je také k mání v kamenném Fair & 
Bio obchodě v pražském Karlíně, Sokolovská 29, Pra-
ha 8. www.obchodfairbio.cz/

Připravila: Markéta Vinkelhoferová, předsedkyně 
představenstva Fair & Bio družstva

Foto: Martin Špelda a Zdenka Dvořáková

Ti, co si rádi připravují kávu doma, si jistě vyberou 
ze zrnek v Degustačním balíčku Alternativní přípra-
va. V sadě tří našich aktuálních káv naleznete světle 
praženou pro filtrovanou kávu anebo přípravu ve 
french pressu (pokud si zrnka budete sami mlít, ne-
zapomeňte, že pro ten nejlepší výsledek je potřeba je 
namlít nahrubo). Zpráva pro fajnšmekry: výběrová 
káva v této sadě je vynikající i do Chemexu, Aeropre-
ssu a  dalších forem alternativních příprav. Středně 
pražená káva je pak ideální pro nápoj z  moka kon-
vičky. Sadu vám rádi zabalíme jako dárek – výběr 
naleznete na našem e-shopu.

Odebíráte naši kávu pravidelně a  nechcete stále 
dokola dělat objednávku? Sáhněte po předplatném!

Předplaťte si na e-shopu www-fair-bio.cz odběr 
Fair & Bio kávy a budete ji pravidelně dostávat ve 
vámi stanovených intervalech. Doprava je v  ceně 
a  předplatné samozřejmě vyjde cenově výhodněji. 
Kávu si můžete nechat zasílat ve vratných dózách, 
nebo ve standardních sáčcích. Předplatným můžete 
také obdarovat své blízké.

www.fair-bio.cz 



ce
st

o
vá

n
í,

 k
u

lt
u

ra
 &

 s
p

o
le

čn
o

st

42  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  11/2020

Jen kousek od Chocně, jen kousek do Pardubic, zá-
roveň nedaleko od Prahy, ale do České Třebové také 
blízko – tudíž blízko vlastně všude? Do Vysokého 
Mýta skutečně není žádná cesta příliš daleká.

Po příjezdu zjistíte, že architektonické poklady v po-
době historických domů najdete takřka na každém 
kroku. Uličky, krámky, kavárničky, náměstí Přemy-
sla Otakara II. – to vše nás na chvíli jakoby unáší do 
jiné doby. A  tomu všemu vévodí kostel sv. Vavřince, 
trojlodní gotický chrám se dvěma charakteristický-
mi vysokými věžemi, který se tyčí k nebi na náměstí 
Otmara Vaňorného. Chrám má nádherně zdobený in-
teriér, nad oltářem se nachází velký obraz Nanebevze-
tí Panny Marie od Petra Brandla – největší Brandlovo 
výtvarné dílo u nás. Za zmínku stojí také dva kostelní 
zvony. Zvon Vavřinec je menší a pochází již z roku 1466. 
Větší, dvoutunový zvon Jiří je naopak velmi mladý – 
byl financován z veřejné sbírky roku 2003.

Když projdeme Litomyšlskou bránou, máme ná-
městí skutečně již nadosah. Tato brána, dnes pravdě-
podobně nejtypičtější symbol města, je historickým 
pozůstatkem původního opevnění a byla zachována 
díky úsilí místních obrozenců, zejména A. V. Šem-
bery. Její dvě věže však během let poničilo několik 
požárů, a tak byly znovu dostavěny v 19. století v no-
vogotickém stylu. Bránu vyzdobil na objednávku 
města Mikoláš Aleš, který na městské straně brány 
vytvořil fresku – zobrazení svatého Jiřího bojujícího 

s drakem. Neboť svatý Jiří je heraldickým symbolem 
Vysokého Mýta.

Odsud vede cesta již přímo na náměstí Přemysla 
Otakara II. Čtvercové náměstí o  úctyhodné rozloze 
dvou hektarů patří k největším v Čechách a je zajíma-
vé nejen svým geometrickým uspořádáním včetně 
vybíhajících ulic, ale především svou známou mo-
zaikou. Barevně vydlážděná postava rytíře na koni 
nepřestává fascinovat. 

Vysoké Mýto ale také žije kulturním životem. Cen-
trem dění je místní M Klub, který jako své motto 
hrdě hlásá výrok zesnulé kytarové legendy Radima 
Hladíka o tom, že se jedná o nejlepší klub v republice. 

Vysoké Mýto nás unáší do starých časů

Tip na výlet
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Album původních písní produkoval  Karel Ma-
řík  (mj. Daniel Landa,  Dan McCafferty), který je 
zároveň autorem hudby u poloviny z nich a k jedné 
napsal spolu s  Oldřichem Krejčovsem i  text. Svoje 
ostatní skladby svěřil básníkovi Josefu Peterkovi. 
„Myslím si, že moje spojení s  producentem Kájou 
Maříkem bylo nás oba opravdu příjemné a  přínos-
né. Jsme stejná krevní skupina a od počátku jsme si 
padli do noty. Doufám, že je to znát i z nového alba. 
Mám z něj dobrý pocit a věřím, že i mým fanouškům 
přinese příjemný zážitek,“ hodnotí vzájemnou spo-
lupráci Helena Vondráčková. 

K  dalším autorům, které zpěvačka oslovila, patří 
Ondřej Soukup, Lešek Wronka, Václav Noid Bárta, 
Vašo Patejdl, Lucia Šoralová a Jakub Lenz (aka Robin 
Mood). Mezi textaři se objevují erudovaní Jan Krůta, 
Gabriela Osvaldová, Tomáš Belko, Petr Šiška a  Miro 
Jurika. K nazpívání dvou duetů přizvala Helena Von-
dráčková Olgu Lounovou a  operní pěvkyni Vandu 
Šípovou. Více informací najdete na oficiálních strán-
kách www.vondrackova.cz. 

Zdroj: Warner Music
Foto: Lenka Hatašová

(-jh-)

Soutěžte o nové album zpěvačky, tanečnice, stepařky a herečky  
Heleny Vondráčkové s názvem „Tvrdohlavá“, které vyšlo začátkem září. 

Soutěžní otázka:
Ve kterém filmu hrála Helena Vondráčková s Luďkem Sobotou? 
Odpovědi zasílejte na adresu redakce@scmvd.cz. Vyhrávají první tři nej-
rychlejší čtenáři, kteří zašlou správnou odpověď.

Ceny do soutěže věnovala společnost Warner Music.

Soutěž
o 3 CD Heleny Vondráčkové

www.vysoke-myto.cz 

Klub nabízí koncerty různých žánrů – a po koncertě 
přijde vhod ještě chvíli posedět a popovídat si s přáte-
li... Místní i přespolní tak donedávna činili například 
v Bar Baru, velmi příjemném podniku se zajímavou 
výzdobou zdí. Žel tyto doby odvál čas: vývěsní štít 
na domě nyní hlásá název jiné restaurace… V  době 
uzávěrky časopisu byly nicméně všechny restaurace 
v souvislosti s vládními opatřeními uzavřeny, takže 
si musíme počkat na lepší časy… A  zatím zvolit jen 
příjemnou procházku…

Vysoké Mýto je místo, které zajisté stojí za to navští-
vit, už jen kvůli příjemné atmosféře, která evokuje 
ducha starých časů. A slogan „Mějte se v Mejtě“, který 
jsme si v létě přečetli na jedné z kulturních akcí, be-
zezbytku platí.

Zdroj: Wikipedia, stránky města
Text a foto: Sylva Kaplanová
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