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slovo úvodem

JUDr. Rostislav Dvořák
předseda SČMVD
Vážení členové a pracovníci výrobních družstev.
Vážené dámy a pánové.
V úvodním článku lednového čísla časopisu bych
měl stručné zhodnotit minulý rok a předložit zejména výhled úkolů a záměrů pro rok následující. Dovolte mně však udělat výjimku, protože uplynulý rok byl
skutečně rokem výjimečným.
Za více jak čtyřicet let praxe jsem zažil ledacos. Odstraňoval jsem s dobrovolníky následky povodní, řešili jsme blackout, když během dvanácti hodin klesla
teplota o 30 °C a doslova všechno zamrzlo, pomáhal
jsem vyřezávat polomy po vichřicích, snažili jsme se
pomoci lidem při ochraně před spadem z Černobylu,
organizoval jsem zastupitelnost ve výrobě při „silných“ chřipkových epidemiích, sledoval jsem dopady
BSE, prasečího moru a ptačí chřipky, s obavami jsem
vnímal nástup SARS a s ulehčením jeho ústup…
To, co nás a celý svět provází od začátku minulého
roku, však ještě nezažil nikdo z nás, snad jenom pár
pamětníků španělské chřipky, kteří mezi námi ještě
jsou. S pandemií Covid-19 jsme doslova žili, žijeme
a sledujeme její dopady u nás doma, ve svém okolí,
na pracovištích, v rodinách a ve všech sdělovacích
prostředcích po celém světě. Jde o velmi nebezpečnou
velkou neznámou, proti které ani přísná opatření nepřinesla očekávané efekty.
Chci dnes vyjádřit naději, ale také přesvědčení, že aplikace vakcíny, která je postupně zahajována po celém
světě, tu nebezpečnou vlnu zastaví a zůstane nám po ní
důležitá zkušenost, a to že v současném světě budeme
muset počítat s negativními dopady, které s sebou nesou nové globální vlivy, jako je například volná migrace.
Vážení čtenáři, přes negativní dopady pandemie
hodnotíme hospodaření velké většiny našich členských družstev v roce 2020 pozitivně i přesto, že
dobrých výsledků nebylo dosaženo ve všech odvětvích. Nejsilnější negativní dopady provázely odvětví
služeb, ale také těch výrobních družstev, která své
produkty realizují sice na českém trhu, ale jejich zákazníky jsou v převážné většině zahraniční turisté.
Velké výkyvy řešily firmy navázané na automobilový
průmysl a firmy pracující ve mzdě.
Také náš svaz provázela řada negativních dopadů, se kterými jsme se, stejně jako vy, vypořádali
za pochodu. Jedním ze zásadních zdrojů finančních
výnosů svazu jsou pronájmy kancelářských a provozních prostor. Přišli jsme o desítky nájemníků, kteří
nezvládli ekonomické ztráty a k zajištění stabilizace
jsme nájemníkům, kteří nesli dopad vyhlášeného
nouzového stavu, poskytli dohodnuté a vládou stanovené ústupky a slevy z nájemného.

Svaz celý rok průběžně informoval družstva o postupech v době pandemie a podpůrných programech
vlády ČR a pomáhal jim s jejich realizací. Nejvíce se
osvědčil program kurzarbeit. Řada členských družstev se flexibilně zapojila do výroby ochranných
prostředků, které pomohly jak zdravotnictví a státní
sféře, tak i pracovníkům v našich firmách.
Vedle státní podpory představenstvo svazu rozhodlo poskytnout jako podporu členským družstvům ze
zdrojů svazu a bez zbytečného odkladu nejen bezúročné půjčky, ale v červnu byl mezi družstva rozdělen zisk roku 2019 formou podílů jako rychlá finanční
podpora. Řada družstev využila rovněž úrokové
moratorium na úvěry, které jim svaz poskytl z Fondu dlouhodobého úvěru. Šlo o významné částky ze
strany svazu, které jsme na druhé straně v maximální možné míře redukovali úsporami v jiných nákladových položkách, abychom tak částečně vyrovnali
ztráty ve výnosech. Poprvé v historii svazu jsme zorganizovali Valné shromáždění formou per rollam
a také jednání volených orgánů byla v obdobích, kdy
to pravidla nedovolila, zajištěna formou per rollam
a video-konferencí. Představenstvo svým rozhodnutím upravilo na základě objektivních skutečností
rozpočet svazu stanovením úspor v nákladech a snížením výnosů z nájmů a potvrdilo záměr splnit i přes
záporné vlivy v hospodaření hospodářský výsledek
za rok 2020 v původně plánované výši. Prostě nebyl
to lehký rok.
Vážení družstevníci. Budu velmi rád, pokud nám
vývoj pandemie dovolí, abychom vám detailní informace o hospodaření svazu v roce 2020 mohli předložit
na regionálních poradách v dubnu 2021 a na červnovém Valném shromáždění SČMVD presenční formou.
Představenstvo, Kontrolní komise a pracovníci
Svazu českých a moravských výrobních družstev se
ve složitých podmínkách uplynulého roku snažili odvést pro členská družstva a české hospodářství dobrou práci a podařilo se jim to. Je pro mě čest, že vám
mohu jejich jménem poděkovat za zvládnutí těžkého
roku 2020 a popřát vám všem do nového roku 2021
hodně úspěchů a zejména pevné zdraví.

www.scmvd.cz
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Nadějný rok před námi?
Ještě v únoru to vypadalo, že
epidemie, o které se tehdy začínalo psát, je asi tak vzdálená
jako ty předchozí, jejichž názvy
si jen matně vybavujeme. Předpokládalo se, že rostoucí počty
nakažených novým covidem se
budou týkat jen asijských zemí,

jako tomu bylo v roce 2002, kdy
se poprvé SARS objevil, nebo o 10
let později v případě MERS-CoV,
a že naše ekonomika pojede dál,
možná jen ve zpomaleném rytmu. Díky globálnímu cestování
se však nová nákaza rozšířila
takřka všude po světě a ušetřena

nebyla ani Česká republika. Nebývalou uzávěrou, které se začalo
„hezky česky“ říkat lockdown,
si od té doby prošla hned třikrát.
Poprvé, když v polovině března
došlo k uzavření velké části služeb včetně obchodů, k němuž se
následně přidala i významná část
průmyslu. Podruhé na podzim,
kdy se ukázalo, že letní oslavy
konce covidu byly přece jen velmi předčasné. A nakonec potřetí,
když po unáhleném rozvolnění na
začátku prosince začala pandemie
opět nabírat na síle. Po dřívějším
uvolnění tak zcela nepřekvapivě
přišlo i dřívější utažení a naděje ve
smyslu „rozvolníme a uvidíme“ se
tak evidentně nenaplnily.
Restrikce s cílem potlačení pandemie si vybraly daň v podobě rekordního ekonomického propadu.
Ve druhém čtvrtletí, kdy stál i automobilový průmysl, se naše hospodářství propadlo skoro o 11 %.
Ve třetím se podařilo část výpadků dorovnat a ekonomika se vrátila k růstu, nicméně ve čtvrtém
však už nejspíš opět padala. Na
rozdíl od jara však nebyl podzimní
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Rok 2020 byl ve firmách jednoznačně ve znamení hledání
rezerv. Pod tlakem vysychajícího
cash-flow začaly podniky šetřit
na provozních výdajích i na investicích. Omezily i nábory nových
zaměstnanců a v podstatě vyčkávaly, zda se situace brzy nevrátí
do dřívějších kolejí. Ti, kteří podnikali v úspěšnějších oborech, dokázali nepříznivou situaci obrátit
v příležitost. Proto jsme viděli neuvěřitelnou expanzi e-commerce
ve všech jejích podobách, boom
kurýrních služeb, a nový impuls
dostaly i IT firmy, které napomáhaly se zaváděním do té doby příliš nevyužívané práce na dálku.
České firmy znovu potvrdily, že
jsou nejenom mistry (v dobrém
smyslu slova) v nanotechnologiích, v řešení krizových situací
a vůbec v improvizaci, které byly
nutné při fungování v omezených,
a navíc i často se měnících podmínkách.
Dopad korona-krize na ekonomiku byl nepochybně výraznější,

než v případě světové finanční
krize po roce 2008. Přesto při pohledu na vývoj nezaměstnanosti
nebo celkovou finanční situaci
domácností nebyl dosavadní vývoj
zatím až tak dramatický, jak vypadal ještě na jaře. V řadě parametrů
byl zatím dokonce i příznivější - ve
srovnání s řadou zemí na západ od
našich hranic. Výrazně tomu napomohly i všechny tři programy
Antivirus, které v době psaní článku stále ještě (!) suplují tolik žádoucí úpravu kurzarbeitu. O něm
se sice již řadu měsíců diskutuje,
ale schválen stále ještě bohužel

takže se řadu nutných legislativních změn nejspíš nepodaří dotáhnout do konce.

nebyl. V každém případě aktuální
vlna pandemie se v prosinci teprve
rozjížděla, a tak úplnou bilanci je
stále ještě brzy.

jde stárnutí populace, udržitelnost
veřejných rozpočtů nebo kvalitu
našeho školství. Ty a řada dalších
zatím marně čekají na zásadní
reformu, která by pomohla ČR konečně posunout do 21. století.

Koronavirus SARS-CoV-2 zcela přepsal výhled na letošní rok
a bude ovlivňovat i vývoj naší
ekonomiky v roce nadcházejícím.
Vracející se pandemie nechává
ve hře opětovný návrat restrikcí
a bude ohrožovat křehké oživení
hospodářství v první polovině
roku. I nadále bude zásadní vývoj
v zahraničí, zejména v Německu,
které je našim hlavním obchodním partnerem, a které shodou
okolností čeká ještě tvrdší lockdown, než který jsme zažili zde.
Rok 2021 bude i volebním rokem,

Nedořešená tak může opět zůstat
úprava stavebního řízení, ve kterém je ČR ve světovém srovnání na
chvostu, a zásadní pokroky nelze
asi čekat ani pokud jde o zlepšení
podmínek pro podnikání nebo
rozšíření e-governmentu. Koronavirus tak bude minimálně do
doby plošné (a snad i úspěšné) vakcinace stále poutat hlavní pozornost. Naše dlouhodobé problémy
však samy od sebe nezmizí, ať už

aktualita

pandemií přímo zasažen průmysl.
Mohl tak dál pokračovat v růstu
taženém nejenom starými nedokončenými zakázkami, ale i těmi
novými, které začaly po letní přestávce, s výjimkou strojírenství,
opět rychle přibývat. Ztráty oborů
spojených s cestovním ruchem, ať
už jde o hotely, restaurace, cestovní kanceláře, leteckou dopravu,
se ani nepodařilo v létě výrazněji
zmírnit a už se objevily další. Čísla
za říjen, v jehož druhé polovině
začínal druhý lockdown, ukazují více než padesátiprocentní
propad tržeb hotelů a restaurací,
pětasedmdesáti procentní pokles
výnosů letecké dopravy a devadesátiprocentní u cestovních kanceláří. K propadu tržeb obchodů sice
z pohledu velkých čísel nedošlo,
avšak jen díky přesunu zákazníků do super a hypermarketů i na
internet, který vykompenzoval
efekt uzavření menších a malých
specializovaných obchodů. A to
byl vlastně teprve jen začátek druhé vlny.

Navzdory všem negativním
zprávám, které se na nás valí denně ze všech stran, si vám dovolím
popřát vše nejlepší v novém roce,
především zdraví a také úspěch
v podnikání i soukromém životě.
Na setkání v roce 2021 se těší Petr
Dufek.

Text: Ing. Petr Dufek
Foto: archiv autora

1/2021

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

5

rubrika manažerů družstev

Vyhlášení výsledků soutěže
ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 2020
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 2020 se uskutečnilo 27. listopadu. Výsledky byly zveřejněny v České televizi, v Hospodářských novinách a Lidových novinách.
Následující družstva nominovaná Svazem českých a moravských výrobních družstev byla oceněna v kategorii ZAMĚSTNANOST & VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ: DITA výrobní družstvo invalidů,
Dřevojas, výrobní družstvo, Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí, KOOPERATIVA, výrobně
obchodní družstvo Uhlířské Janovice, KOVO KONICE, výrobní družstvo, KOVOPLAST, výrobní
družstvo a Mechanika Prostějov, výrobní družstvo.
V důsledku pandemie COVID-19
se letos nekonalo slavnostní vyhlášení výsledků v rámci GALA
večera na Pražském hradě - předání diplomů se uskuteční až v situaci, kdy bude možné slavnostní

večer na Pražském hradě uspořádat.
Ocenění uděluje společnost Comenius v rámci anketní soutěže Českých 100 Nejlepších již od roku
1996. Podstatou vyhodnocení sou-

těže je součet nominací na vyplněných a do Comenia navrácených
dotaznících, kterých ve spolupráci
s Hospodářskou komorou České republiky každý rok organizátor soutěže rozesílá v počtu 25 tisíc kusů.

Základní charakteristiky
oceněných výrobních družstev
DITA výrobní družstvo invalidů, Tábor
předsedkyně družstva: Alena Dušková

DITA výrobní družstvo invalidů existuje na českém trhu už více než 60 let. Dosahuje velmi
dobrých výsledků a zařadilo se po bok nejdůležitějších českých firem s různorodými výrobky
hojně žádanými nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Dita Tábor VDI exportuje 40 procent své
produkce do zemí Evropské unie a ostatních států. Jeho výroba ve čtyřech divizích, mezi něž patří kovovýroba, výroba textilu, výroba plastů a specializované montáže, se pomocí neustálých
inovací stále rozvíjí a zdokonaluje.
www.dita.cz

Dřevojas, výrobní družstvo, Svitavy
předseda družstva: Ing. Zdeněk Blažek

Dřevojas, výrobní družstvo je významným českým výrobcem a dodavatelem koupelnového
a hotelového nábytku a nábytku na zakázku pro český a evropský trh. Jedná se o ryze českou
společnost s dlouholetou tradicí. Rychlé a spolehlivé dodávky, ověřená kvalita, vysoká flexibilita, individuální přístup ke každému zákazníkovi patří k hlavním přednostem družstva, kterému se i ve vysoce konkurenčním prostředí daří prosadit se svými výrobky na trhu a dosahovat
dobrých hospodářských výsledků a významného podílu exportu z celkových tržeb.
www.drevojas.cz
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předseda družstva: Ing. Martin Beran

Dřevotvar družstvo je prosperující a moderní dynamickou firmou, která prodává své výrobky do celého světa. Úspěchy družstva jsou založeny na kvalitě produktů a seriózním jednání.
Dřevotvar družstvo je nejen výrobce kvalitního nábytku a nábytkových dílců, ale i dřevěného
kuchyňského náčiní, kde patří mezi největší producenty v Evropě. Družstvo dosahuje stabilně
dobrých hospodářských výsledků.
www.drevotvar.cz

KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice
předseda družstva: Ing. Miloslav Meloun

rubrika manažerů družstev

Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí

KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice je firma s dlouholetou historií a tradicí zaměřující se na stavební kovovýrobu, zemědělskou kovovýrobu a sklářskou výrobu. Hlavními činnostmi ve stavební kovovýrobě jsou výroba ocelových zárubní ZAKO, požárních uzávěrů
a ocelových stožárů. Ve sklářské výrobě se specializuje na tvarování plochého skla a dekorování
skla. Družstvo se velmi dobře prosazuje nejen na domácím trhu, ale i na trzích zahraničních.
www.kooperativa-vod.cz

KOVO KONICE, výrobní družstvo

předsedkyně družstva: Jaroslava Poláková
Výrobky výrobního družstva KOVO KONICE mají nejen dlouholetou tradici, ale hlavně vysokou
kvalitu. Činnost družstva se soustředí především do oblasti výroby ponorných elektromotorů,
oprav čerpadel kalových a ponorných, výroby mechanických vah a zámečnické výroby na zakázku. Družstvu se daří prosazovat jak na tuzemském trhu, tak trzích zahraničních.

www.kovokonice.cz

KOVOPLAST, výrobní družstvo, Hluk
předseda družstva: Ing. Bc. René Skrášek

KOVOPLAST, výrobní družstvo se zabývá výrobou kovových a plastových dílů pro automobilový, stavební, spotřební, zdravotnický, elektrotechnický a strojírenský průmysl. Vlastní konstrukce a nástrojárna umožňuje vývoj a odzkoušení lisovacího nástroje nebo vstřikovací formy
tak, aby umožňovaly další plynulou výrobu kvalitních kovových i plastových dílů. Výrobní
družstvo KOVOPLAST se stalo spolehlivým a osvědčeným výrobním partnerem s dobrými cenami, kvalitou a vstřícností vyhovět zákazníkovi v jeho náročných požadavcích.
www.kovoplastvd.cz

Mechanika Prostějov, výrobní družstvo
předseda: Ing. Jindřich Zdráhal

Mechanika Prostějov, výrobní družstvo je moderní obchodní a výrobní společností s pevnou pozicí na českém
trhu v oblasti dodávek pro stavebnictví. Řadí se mezi špičkové výrobce oken a prosklených fasád, realizuje
velké projekty komerčních a administrativních budov, zároveň však je schopno vyhovět i individuálním požadavkům. Družstvo také podniká v oblasti prodeje a servisu automobilů, náhradních dílů a příslušenství.
www.mechanikapv.cz
Autor: Ing. Věra Řeháčková
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MANAŽER ROKU 2019
Mezi nejlepšími českými manažery se v soutěži
MANAŽER ROKU 2019 na předních pozicích umístili zástupci výrobních družstev Ing. Josef Klíma
a Ing. Halka Marethová. Česká manažerská asociace (ČMA) vyhlásila výsledky již 27. ročníku prestižní manažerské soutěže ve čtvrtek 3. prosince 2020.
Vzhledem k pandemii covid-19 bylo vyhlášení opakovaně odloženo, uskutečnilo se až v samém závěru
roku, tentokrát však bez tradičního slavnostního
předávání ocenění na pražském Žofíně.

Do finále letošního ročníku MANAŽERA ROKU
postoupilo 38 finalistů, ze kterých byli Hodnotitelskou a Národní komisí vybráni vítězové jednotlivých
kategorií, TOP 10 soutěže a celkoví vítězové, Manažer roku a Manažerka roku. Mezi deseti nejlepšími
manažery za rok 2019 se v TOP 10 umístil Ing. Josef
Klíma, předseda ELAP výrobní družstvo, který se
stal rovněž vítězem kategorie Manažer digitálního
věku. Vítězkou kategorie Manažer malého a středního podniku se stala Ing. Halka Marethová, předsedkyně KOVOS družstvo Teplice. Mezi finalisty soutěže
postoupil i Leoš Jiřele, předseda SOLEA CZ výrobní
družstvo.
Umístění v soutěži MANAŽER ROKU je vzhledem
k preciznímu systému objektivního hodnocení uchazečů pro zástupce výrobních družstev velkým úspěchem. Manažeři výrobních družstev jsou v soutěži
dlouhodobě úspěšní, což je dáno jejich výbornými
výsledky v hodnocených oblastech, mezi které patří
ekonomické ukazatele, produktivita práce, přidaná
hodnota, ale i manažerské a charakterové vlastnosti
finalistů. Komise při hodnocení finalistů sledují čtyři
okruhy aktivit – jejich minulost, zlepšování a schopnost motivovat lidi, využití příležitostí a řešení hrozeb
a vytváření udržitelné budoucnosti a benchmarking.
Nejlepším manažerem za rok 2019 byl zvolen Jan Juchelka, generální ředitel a předseda představenstva
Komerční banky. Manažerkou roku se stala Hana
Šmejkalová, místopředsedkyně představenstva East
Bohemian Airport. Komise vedle tradičních oborů
ocenily manažerské osobnosti rovněž v kategorii Vizionář a vyhlásily také vítěze ceny Inovace pro udržitelný rozvoj CBCSD.
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PROFILY OCENĚNÝCH:
ING. JOSEF KLÍMA

předseda ELAP výrobní družstvo
ELAP Světlá Hora vzniklo v roce
1990 a jeho název je zkratkou slov
elektronické
aplikace.
Jednou
z prvních zakázek, kterou družstvo realizovalo, byl vývoj nového
řídicího systému pro lis na vstřikování plastů. V roce 1995 navázal
ELAP užší spolupráci s firmou TOS
Rakovník na vývoji a výrobě řídicích systémů lisů na
vstřikování plastů a od roku 1997 i na výrobě lisů pro
lisování Al slitin pod tlakem, keramiky, gumy atd.
Družstvo realizovalo řadu jednoúčelových zařízení
a výrobních linek v různých oblastech průmyslu.
ELAP za dobu své existence obdržel řadu ocenění
v soutěži Inovace VD, pořádané SČMVD, a byl také
oceněn v prestižní podnikatelské soutěži Českých 100
nejlepších. Od české slévárenské společnosti rovněž
dostal ocenění 1. a 2. stupně v aktivní odborné práci
v Komisi pro lití pod tlakem.
www.elap.eu

ING. HALKA MARETHOVÁ

předsedkyně KOVOS družstvo Teplice
KOVOS Teplice patří k největším
a nejznámějším výrobcům kovového nábytku v České republice
s tradicí od roku 1951. Navrhuje,
vyvíjí a vyrábí kovový nábytek
především pro vybavení šaten,
dílen, kanceláří a provozů. Nosný
výrobní program družstva tvoří
šatní skříně, šatnové lavice, dílenské skříně a stoly,
univerzální skříně, registrační, kartotékové a zásuvkové skříně, odpadkové koše a další speciální výrobky. KOVOS své výrobky dodává jak na tuzemský trh,
tak i do zahraničí. Pravidelně exportuje do 12 zemí
v Evropě, mezi nejsilnější exportní destinace patří
Německo a státy Beneluxu.
www.kovos.cz

předseda SOLEA CZ výrobní družstvo
SOLEA CZ vyrábí 90 procent své
produkce pro zákazníky v automobilovém průmyslu. Posláním
družstva, které zaměstnává přes
70 procent osob se zdravotním postižením, je dát vyniknout jejich
potenciálu a významně přispět
k integraci do pracovního života.
Družstvu se daří vytvářet prostředí, v němž hendike-

povaní nacházejí nový smysl života, a proto zvládají
odborné práce ve vysoké kvalitě. Do budoucna má
SOLEA CZ záměr orientovat se i na výrobu produktů,
které jsou ohleduplné vůči životnímu prostředí.
www.solea.cz
Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: ČMA, archiv SČMVD

www.manazerroku.cz

www.cma.cz

rubrika manažerů družstev

LEOŠ JIŘELE

Aktivní transformace směrem
k udržitelnému hospodářství
Platforma ČNOPK představila na virtuální Best
Practice Tour strategie a aktivity firem v oblasti
udržitelného hospodářství
Přední mezinárodní společnosti se pod záštitou
Česko-německé obchodní a průmyslové komory
společně zasazují o prosazování principů udržitelného rozvoje v podnikání. Jako #PartnersForSustainability při virtuální Best Practice Tour navštívili
jejich zástupci partnerské firmy Hochtief, Vodafone
a ING a navzájem si předali know-how a zkušenosti při řešení udržitelných témat. Nešlo přitom jen
o velké cíle jako uhlíková neutralita, ale také o konkrétní technologické inovace nebo provoz kanceláří,
který nezatěžuje životní prostředí.
Platforma #PartnersForSustainability pořádá rovněž pravidelná setkání Think Tanku a na letošní únor
je naplánována konference „Driving Sustainability –
Czech-German Economic Forum“.
„Naše chápání udržitelnosti je na míle vzdálené
ideologickým rozepřím, o to blíže je však opravdové
podnikové praxi,” říká Bernard Bauer, výkonný člen
představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory. „Při Best Practice Tour do partnerských
firem jde o vytváření synergií a ukázky konkrétních
kroků směrem k udržitelnosti.“
Společnost Hochtief představila beton, který –
přesně podle principu oběhového hospodářství
– zužitkovává stavební odpad a elektrárenské, pří-

padně i teplárenské popílky. Beton byl vyvinut ve
spolupráci s ČVUT a se společností ČEZ a Hochtief
se tak snaží reagovat na tenčící se přírodní zdroje.
Tento beton byl použit při výstavbě ražených štol
pro geologický průzkum budoucí linky D pražského
metra.
Společnost Vodafone bude od roku 2021 využívat
výhradně energie z obnovitelných zdrojů. V moderní, energeticky úsporné centrále společnosti
v pražských Stodůlkách odborníci na udržitelnost

1/2021

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

9

rubrika manažerů družstev

předvedli úspěšně realizované projekty, od efektivního využívání prostor přes třídění odpadu a šetření vodou až po omezení jednorázových plastů
a spotřeby papíru.
Ve svých aktivitách v oblasti CSR se banka ING
primárně zaměřuje na ochranu klimatu a zdravý
vztah k penězům. Tým ING Česká republika prezentoval svou globální i lokální strategii udržitelnosti
a ukázal, jak konkrétně může banka ovlivňovat
a podporovat v odpovědném podnikání své korporátní zákazníky a jak komunikuje a motivuje k udržitelnému chování své běžné klienty. ING současně
představila své interní aktivity zaměřené na udržitelnost.
#PartnersForSustainability je platforma Česko-německé obchodní a průmyslové komory, partnerských firem a institucí, která pomáhá skloubit
ekonomickou konkurenceschopnost s ekologickou
a sociální odpovědností a spoluutváří tak přechod
do udržitelné budoucnosti. Partneři jsou přesvědčeni, že restart po pandemii může smysluplně proběhnout pouze tehdy, pokud dojde k transformaci
k udržitelné ekonomice. Platforma pořádá pravidelné setkání Think Tanku a Best Practice Tour do
firem, zveřejní memorandum a 10. února 2021 orga-
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nizuje konferenci Driving Sustainability – Czech-German Economic Forum.
Partnery platformy jsou společnosti Borgers CS,
Bosch, Brose CZ, E.ON Česká republika, Hochtief
CZ, ING Česká republika, Kaufland Česká republika,
Schunk Carbon Technology, Siemens, Škoda Auto,
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
ČVUT, Vodafone Czech Republic a Institut cirkulární
ekonomiky, E15, Nuremberg Campus of Technology.
ČNOPK je se svými 700 členy největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. Jejím posláním
je prostřednictvím rozsáhlých služeb podporovat česko-německý byznys. Sleduje trendy a těm
s největším potenciálem pro česko-německou
ekonomickou spolupráci se věnuje intenzivně.
Dlouhodobě se zasazuje o zavedení prvků duálního vzdělávání do českého systému školství. V roce
2015 komora v ČR rozpoutala diskuzi k tématu
průmysl 4.0. Letos své aktivity rozšířila o platformu #PartnersForSustainability ČNOPK je součástí
celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor.
(-jh-)

Každý člověk, který se zaobírá managementem,
ví, kolik času zabere řešení operativních úkolů.
Bohužel toto řízení nás mnohdy pohltí natolik,
že si neudržíme odstup, jakýsi firemní nadhled
a dá se i říct, že pro stromy nevidíme les, tedy
nevidíme dlouhodobé cíle. Dosud užívané nástroje pro strategické řízení firem, např. SWOT,
SLEPT, SMART analýza atp., bohužel vznikly cca
v polovině minulého století. Tedy v době, kdy byl
nedostatek informací, vše bylo zpomalené, neexistoval internet a jiné nástroje
Dnes jsme zcela v jiné době. Rýsuje se šance vymanit se z pozice neautonomní ekonomiky, tedy závislé, outsourcované, kdy se klíčová rozhodnutí o její
struktuře činí jinde než v ČR. Potřebujeme posílit
lokální ekonomiku a její strukturu, což pomůže navýšit odolnost české ekonomiky. To je mj. i bytostný
úkol výrobních družstev. Významně se bude měnit
globální produkce a posílí se tzv. reshoring neboli
návrat výrob do mateřských zemí. Nejcitovanější
český ekonom prof. Milan Zelený k tomu říká „přichází doba nerovnováhy, proto je třeba učit a zdůrazňovat, jak rovnováhu ve společnosti a v přírodě
obnovit a dlouhodobě udržet“.

Je třeba jít s dobou. V tomto kontextu je nutné zapomenout na analytické metody, které vznikly v minulém století. Místo těchto metod např. PEST, STEEP
atp. je třeba se zaměřit na sledování megatrendů,
které ovlivňují náš život, kterých je v současné době
značné množství. Například to, co lze řešit digitálně,
bude, resp. musí být digitální. Nebo rozšíření podnikových on-line technologií ve vzdělávání na principu
„learnig by doing“, tzn., že si to vše prakticky sám
zkusím. Zdá se, že potenciál globalizace se vyčerpal,
což způsobí rychlejší aplikaci trendů deglobalizace
a přechodu ekonomiky zpět do regionů, co nejblíže
ke spotřebiteli. Dále je třeba analyzovat vhodná data,
které mají skutečnou vypovídací hodnotu a na kterých má být strategie, v návaznosti na nové trendy,
postavená. Nad těmito relevantními informacemi
(pro daný obor klíčová čísla, trendy jejich vývoje aj.)
se rozproudí hodnotná diskuze, což je jeden z předpokladů přerodu skupiny lidí v pracovní tvůrčí tým.

rubrika manažerů družstev

Faktory úspěchu pro tvorbu
strategie v dnešní době

Pokusím se proto nastínit některé faktory úspěchu
při tvorbě strategie v současné době.
Vize je základ, ta není o detailech, ale o budoucnosti firmy, krátce řečeno je o odvaze managementu, ambicioznosti, též o motivaci, jak vnější, tak
i vnitřní. Z vize musí být pro spolupracovníky jasné,
čeho chceme dosáhnout. Buďte proto ambiciozní,
protože velká vize dokáže spojovat lidi. Ale ochota
spolupracovníků sdílet své zkušenosti a znalosti ve
prospěch skupiny, potažmo týmu, je odvislá od důvěry ve vedení firmy, spolku, státu, obce, města atp.,
kterou v tyto instituce máme. Na tom je proto třeba
stále pracovat. Je též dobré vědět, že pouze formální projednávání strategie již dnes nestačí a stačit
nebude. Musíte být otevření, transparentní a co je
důležité, opravdově lidem naslouchat. Proto je třeba využít všechny možnosti, které dnes takováto
participace nabízí. A to bez ohledu na koronavirus,
jde o management 21. století (můžeme se k tomu
někdy vrátit, bude-li zájem). Je nesporné, že opakované úsilí věnované do této fáze se mnohonásobně
vrátí.

Pokud chcete strategii naplnit, musí se stát nejen
součástí pracovní náplně všech spolupracovníků,
ale i základem uvažování nově se tvořícího pracovního (kreativního) týmu. K dobrému řízení strategie
je ale třeba manažerských dovedností, kam lze např.
zařadit distribuci úkolů, přidělení odpovědnosti,
delegování, dosahování dílčích, vedlejších, hlavních
cílů v čase, jejich kontrola atp. Důležitá je v dnešní
přesycené době i komunikační strategie, tedy jak
jednotlivé postupné cíle stále dostávat do zorného
úhlu spolupracovníků a informovat je o pokroku
atp. Řada manažerů působících v prosperujících firmách světa, na zahraničních zkušenostech uvádí, že
u nás, ke škodě věci, není při řešení složitých úkolů
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respektována rozmanitost týmů, např. z hlediska
věku, zkušeností, vzdělání atp. Je nesporné, že např.
každá věková skupina (do 35, do 50, do 65, nad 65 let)
má své silné stránky (přednosti), ale má též slabší
stránky (nedostatky), které lze správným složením
týmu eliminovat. Správné mixování pracovních
týmů je pro naší ekonomiku ohromná rezerva.
Obecně lze říci, že dosud leckde stále panuje rozpor mezi popisem akce a akcí samotnou, bohužel se
tento trend, místo, aby ustupoval, spíše prohlubuje
– v podnikání, v politice i ve vzdělávání. Dochází to
tak daleko, že plán, strategie či prezentace, tedy popisy akce, jsou často zaměňovány za akci samotnou
a jako takové jsou i vykazovány, vyhodnocovány
a odměňovány. To je chyba. Dělají-li všichni totéž,
tzn. mluví-li, místo aby konali, pak je velmi těžké si
povšimnout, že se vlastně nic neděje. Mluvení, popis
a prezentace nám plně nahradily dění. To je chyba.
Výše je uvedeno pár klíčových faktorů úspěchu při
tvorbě strategie. Dá se volně říci, že budete-li si uvědomovat, resp. klást důraz na uplatňování výše uvedených pravidel, lze zvýšit šance na to, že se podaří
přiblížit k očekávanému cíli.
V minulých časech stability a pomalu se měnícího konkurenčního prostředí byly pevné deklarace
vize a mise částečně oprávněné. V turbulentním,
tedy rychle se měnícím prostředí ekonomiky, se
vize „podnikových stratégů“ často rychle mění na
„tunely a pasti“, které, bohužel, jen odvracejí pozornost manažerů od nových příležitostí a též nových
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ohrožení. Proto též není možné se spoléhat na staticke SWOT analýzy minulých časů. Lidský svět není
tak jednoduchý a schematický. V rychle se měnícím
světě, bohužel již nejsou, silné a slabé stránky nebo
příležitosti a ohrožení, zárukou toho, aby mohly
poskytnout stabilní, strategickou výhodu (hodnotu)
v dnešním světě. Není čas na popisování, přemýšlení, diskutování a přepisování SWOT analýz. Máme
čas pouze na efektivní akci. S jistotou se můžeme
rozejít se strategií z minulosti založenou na informacích a nahradit ji strategií současnosti, založenou
na znalostech, jak říká ekonom prof. Milan Zelený.
Tak jak se vyvíjí společnost, tak se vyvíjí i strategické myšlení, protože konkurenční výhody nejsou
stabilní, technologické změny přicházejí stále rychleji, hodnota znalostí roste i upadá, optimální portfolio zdrojů se neustále přehodnocuje, konkurence
je doplněna spoluprací atd. Součástí strategického
myšlení dnes musí být to, že firemní strategie je
flexibilní, dynamická, kontinuální, nikoliv statická, neměnná a periodická. Lze to též říci i z jiných
úhlů pohledu, tedy např., že strategie je integrovaný
a koordinovaný soubor závazků a jednání, navržený k využití klíčových způsobilostí a k získávání
konkurenční výhody. Nebo, že strategie je účelově
zaměřený pokus o dosažení cíle. Definuje žádoucí
výstupy a komunikuje co bude uděláno, kým, jak,
pro koho a proč. Konečně, že strategie je směr (dlouhodobý) a rámec organizace, která dosahuje výhody
v měnícím se prostředí skrze zdroje a způsobilosti,
s cílem naplnit očekávání zainteresovaných stran.

rubrika manažerů družstev
V závěrečné části dovolte pár poznámek, jak rozpoznat kvalitního, moudrého člověka, potřebného pro
nastartování firmy, podniku, atp., který bude pro rozvoj společnosti obecně přínosem? Využívám k tomu
získaných poznatků a zkušeností za dobu čtvrt století
z hodnocení TOP managementu v soutěži „Manažer
roku“, u jejíhož zrodu v roce 1992 jsem stál a cituji též
některé osobní poznatky a závěry z vlastní disertační
práce na téma „Projevy a důsledky psychopatického
jednání v managemnetu a veřejné politice“ z roku
2020. Tak tedy, jak ty nejlepší rozpoznat:
1. je nadán schopností hledání kompromisu. Uplatňuje strategii win-win, kdy nikdo neprohrává, ale
ani nevyhrává, zároveň však žádná strana není
plně spokojená. Je připraven se něčeho vzdát, aby
mohl něco nového získat, současně hledá vyváženost vlastních a cizích zájmů;
2. je schopen zohlednit úhel pohledu ostatních při
rozhodování a dívat se na danou problematiku
ze širšího úhlu pohledu. To předpokládá určitou míru empatie a spravedlnosti, tedy vysokou
míru sociální inteligence;
3. disponuje intelektuální pokorou v tom smyslu,
že dovede oddělit intelekt od ega. Má vůli přehodnotit vlastní úhel pohledu a vyhnout se přehnané důvěře ve vlastní rozumové schopnosti;
4. uvědomuje si prvek nejistoty a potřebu změny, je
schopen vyměnit staré postupy řešení za nové.
Je týmovým hráčem a nenechává si bezdůvodně
pro sebe významné informace. Nepřeje si, aby
všichni kolem měli stejné názory, jak to např.
vyžaduje sekta pro efektivní fungování, resp.
politická uskupení pracující na jejím principu.
Pokud dojde k mezní situaci a nastane krize, tak
se pak jasně ukazuje, kdo je kdo. Ukazuje se též, že

máme např. ve funkcích politiky, kteří nejsou schopni racionálně a efektivně jednat. Navíc postrádají
empatii a nesjednocují národ, spíše společnost rozdělují. K tomu na jejich slova není spolehnutí – viz
důvěra. Přitom v době krize k dodržování pravidel
vyzývá kdekdo, též někdo, kdo je sám porušuje. To
je určitá charakteristika post faktické doby, kdy pro
osoby s psychopatickými rysy není pravda důležitá, ale, jaký to udělá dojem na okolí, jak to zapůsobí
na veřejnost. To může být do jakési mozaiky osob
s psychopatickými rysy další dílek. Pokud budou
převažovat v čele kvalitní osobnosti - viz uvedená
základní charakteristika v bodě č. 1 až č. 4, budou
k tomu správně skládány týmy - viz, tak se výrazně
zvýší šance na úspěšné překonání problémů v době
koronakrizové i postpandemické.
Pár slov ke strategii prvního kroku, ta nemůže vycházet jen z pouhých představ a přání. Protože vědět
ještě neznamená umět, jak dokazují nesčetné a marné pokusy o kopírování nejlepších systémů řízení.
Je třeba svůj svět pochopit za účelem akce, nejen se
snažit o jeho popis. Ani „Soustavu řízení Baťa“ nelze
jen prostě zkopírovat. Ale vytvářet ji de novo, tedy
stále originální a odpovídající prostředí, ve kterém
se nacházíme, to by mohlo být v prostoru výrobních
družstev přínosem. Chce to ale přestat se vracet
(unikat) do minulosti, nebo konzervovat přítomnost, chce to přijmout výzvy přirozeně se formující
budoucnosti. V naší společnosti dochází k velkým
změnám, které musíme pochopit, dokázat na ně reagovat a hledat v nich příležitosti, které nás přivedou
k novým podnikatelským modelům. Vězte, že v tomto případě zde
více než kde jinde platí pořekadlo:
„Kdo chvíli stál, již stojí opodál…“.

Text: PhDr. Ing. Jaroslav Šubrt, MBA
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Družstevní podíl a členský vklad
Družstevní podíl představuje účast člena v družstvu i práva a povinnosti, která členu plynou z jeho
členství v družstvu. Jedná se proto o práva a povinnosti, pro jejichž vznik i trvání je toto členství
podmínkou. Ke vzniku družstevního podílu a k jeho
nabytí dochází při vzniku členství v družstvu, jde-li o vznik členství jeho zakladatele, anebo o vznik
členství přijetím za člena. Družstevní podíl je možné
nabýt i jinak, a to převodem nebo přechodem od člena družstva.
Podmínkou vzniku členství v družstvu jeho zakladatele, nebo jiné osoby ucházející se o přijetí za
člena družstva, je převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a splnění této vkladové
povinnosti v rozsahu určeném stanovami družstva.
Práva a povinnosti z členství v družstvu představovaná družstevním podílem jsou proto spjata vždy
s majetkovou účastí člena v družstvu alespoň ve
výši základního členského vkladu. Výše základního
členského vkladu musí být pro každého člena stejná.
Určují-li to stanovy, může se člen podílet na základním kapitálu družstva vedle základního členského
vkladu rovněž jedním nebo více dalšími členskými
vklady, jejichž výše může být různá. Tuto účast může
mít jen člen, a to na základě smlouvy o dalším členském vkladu a nejdéle po dobu trvání svého členství
v družstvu. Členský vklad člena družstva se tedy
rovná buď základnímu členskému vkladu, anebo je
tvořen součtem základního členského vkladu a všech
jeho dalších členských vkladů. Členský vklad je
v tomto pojetí peněžním vyjádřením hodnoty toho,
co se člen za účelem nabytí nebo zvýšení své účasti
představované družstevním podílem zavazuje do
družstva vložit. Souhrn všech členských vkladů členů je základní kapitál družstva.
Práva a povinnosti z členství určuje zákon o obchodních korporacích a stanovy družstva. Účastní-li se člen
v družstvu vedle základního členského vkladu i dalším členským vkladem, patří k právům a povinnostem z členství představovaným družstevním podílem
také práva a povinnosti ze smlouvy o dalším členském
vkladu. Měřítkem pro určení práv a povinností z členství může být proto vždy výše majetkové účasti člena,
vyjádřená jeho členským vkladem. Zákon předpokládá, že práva člena nebo některá z nich se určují, vyplývá-li to ze stanov nebo usnesení členské schůze, i podle
délky jeho členství v družstvu, a že v tomto případě
výše nároků člena roste s dobou, po kterou je v družstvu členem. V této souvislosti zákon stanoví, že řídí-li
se takto práva člena délkou jeho členství v družstvu,
počítá se délka členství každého člena od vzniku člen-
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ství toho z jeho právních předchůdců, jehož členství
vzniklo nejdříve, a do délky členství se započte i doba,
po kterou byl člen nebo jeho právní předchůdce společníkem nebo členem obchodní korporace, která byla
právním předchůdcem družstva. V rámci úpravy ve
stanovách je pro vymezení rozsahu práv a povinností
z členství v družstvu možné zvolit i jiné hledisko než
pouze výši majetkové účasti člena, anebo také délku
jeho členství.
Výši majetkové účasti člena v družstvu, která je
dána základním členským vkladem, lze měnit zvyšováním či snižováním základního členského vkladu
za podmínek a způsobem podle zákona o obchodních
korporacích. Má-li družstvo vlastní zdroje, které může
ke zvýšení základního členského vkladu použít, je
možné základní členský vklad zvýšit všem členům
především z těchto zdrojů. Umožňují-li to stanovy
družstva, lze základní členský vklad zvýšit jednou za
tři roky a nejvýše na trojnásobek stávající výše rovněž doplatky členů. Při snížení základního členského
vkladu lze naopak část členského vkladu, o niž byl
tento vklad snížen, každému členu vrátit, anebo, je-li
účelem tohoto snížení úhrada ztráty, použít částku,
o niž se základní kapitál družstva v důsledku snížení
základního členského vkladu každého člena snížil,
k úhradě ztráty. Jestliže stanovy družstva určují, že
se člen může podílet na základním kapitálu družstva
také dalším členským vkladem, lze majetkovou účast
člena v družstvu zvyšovat rovněž uzavřením smlouvy
mezi družstvem a členem o dalším členském vkladu.
Pokud je to ve smlouvě o dalším členském vkladu dohodnuto, lze i za trvání členství další členský vklad
zčásti anebo zcela vypořádat a tím majetkovou účast
člena v družstvu snížit.
Zákon o obchodních korporacích členu umožňuje
družstevní podíl převést. Převodem družstevního
podílu členu jeho členství v družstvu zaniká. Nabyvatelem převedeného družstevního podílu může
být jiný člen družstva stejně tak jako i jiná osoba,
která členem družstva dosud není. Určit, zda je
v družstvu převod družstevního podílu možný, však
zákon svěřuje stanovám. Stanovy mohou na jeho
základě převod družstevního podílu na jiného člena
družstva zakázat a na osobu, která není členem nepřipustit. V případě smrti člena, nebo zániku člena,
který je právnickou osobou, kdy členu jeho členství
v družstvu zaniká, zákon o obchodních korporacích
umožňuje přechod jeho družstevního podílu na dědice anebo jiného právního nástupce člena. Družstvo
může ve svých stanovách určit podmínky, za kterých
družstevní podíl přechází, anebo zde tento přechod

než jednoho právního nástupce dosavadního člena
družstva, jsou-li splněny podmínky, za nichž v družstvu přechází družstevní podíl na dědice nebo jiného
právního nástupce člena. Důsledkem nabytí družstevního podílu vzniklého rozdělením, nabývá-li jej
jiný člen družstva, je splynutí tohoto podílu s jeho dosavadním družstevním podílem a zvýšení dosavadní
majetkové účasti člena o výši členského vkladu, s níž
je družstevní podíl vzniklý rozdělením spojen. Pokud
člen při rozdělení svého družstevního podílu jeden
z družstevních podílů vzniklých rozdělením nepřevádí, členství v družstvu mu nezaniká, snižuje se mu
zde jen jeho majetková účast, a to na výši členského
vkladu, s nímž je spojen družstevní podíl, který mu
zbyl. Nabývá-li družstevní podíl vzniklý rozdělením
osoba, která není členem družstva, vzniká jí členství
v družstvu a tato osoba nabývá práva a povinnosti
z členství představovaná tímto podílem včetně majetkové účasti v družstvu, s níž je spojen. Vzhledem
k tomu, že majetková účast člena v družstvu musí
dosahovat alespoň výše základního členského vkladu, je zřejmé, že družstevní podíl nelze rozdělit, jestliže se člen podle stanov může podílet na základním
kapitálu družstva pouze základním členským vkladem. Družstevní podíl nelze také rozdělit, pokud by
v důsledku rozdělení družstevního podílu majetková
účast převodce nebo nabyvatele v družstvu, určená
výší členského vkladu, neodpovídala alespoň výši základního členského vkladu anebo jiné výši členského
vkladu, kterou připouští stanovy družstva.
Zákon o obchodních korporacích družstvu nedovoluje nabýt vlastní družstevní podíl, ledaže se jedná
o přeměnu podle zákona o přeměnách obchodních
společností a družstev, a stejně tak mu neumožňuje
s tímto družstevním podílem nakládat. Zaniká-li
členu jeho členství za trvání družstva, aniž by měl
právního nástupce, tedy nedochází-li k převodu či
k přechodu jeho družstevního podílu na někoho jiného, družstevní podíl tohoto člena zaniká. Se zánikem
účasti člena v družstvu je v tomto případě spojen
vznik práva na vypořádání, označovaného jako právo
na vypořádací podíl. Při zrušení družstva s likvidací
má každý člen vzhledem ke své dosavadní majetkové
účasti vyjádřené výší svého členského vkladu právo
na podíl na likvidačním zůstatku. Právo člena na vypořádací podíl, anebo na podíl na likvidačním zůstatku, se uspokojuje za podmínek stanovených zákonem
o obchodních korporacích. Stanovy družstva mohou obsahovat
vlastní úpravu způsobu, jakým
se výše vypořádacího podílu
anebo podílu na likvidačním zůstatku určí, která se od způsobu
stanoveného tímto zákonem liší.
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naopak vyloučit. Možnost družstevní podíl převést,
stejně jako i přechod družstevního podílu, lze ve
stanovách podmínit souhlasem představenstva nebo
předsedy družstva, jde-li o družstvo, v němž se představenstvo nezřizuje. K přechodu družstevního podílu na právního nástupce, který je právnickou osobou,
je tento souhlas vyžadován zákonem. Odchylná právní úprava platí jen pro převod i přechod družstevního
podílu v bytovém družstvu.
Každý člen může mít v družstvu jen jeden družstevní podíl. Tím není vyloučeno, aby člen nabyl
v družstvu převodem či přechodem za trvání svého
členství další družstevní podíl. Nabývá-li člen další
družstevní podíl, jeho družstevní podíly ze zákona
splývají v jediný družstevní podíl a dosavadní majetková účast tohoto člena ve výši jeho členského vkladu
se dnem nabytí dalšího družstevního podílu zvyšuje
o členský vklad, s nímž je spojen jím nabytý další
družstevní podíl. Jedná se zde vždy o zvýšení majetkové účasti člena nad jeho základní členský vklad,
které co do své výše odpovídá dalšímu členskému
vkladu. Je proto zřejmé, že k převodu družstevního
podílu na jiného člena družstva může dojít, jen pokud
stanovy členu dovolují mít v družstvu majetkovou
účast ve výši takového dalšího členského vkladu.
Převodem anebo přechodem družstevního podílu na
osobu, která není členem družstva, vzniká této osobě
členství v družstvu, pokud splňuje všechny podmínky pro členství podle zákona a stanov příslušného
družstva s výjimkou podmínky spočívající v převzetí
a splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, která se v případě těchto způsobů vzniku
členství neuplatní. Na osobu, která uvedené podmínky nesplňuje a nemůže se proto stát členem družstva,
není převod ani přechod družstevního podílu možný.
Je-li podle stanov podmínkou členství pracovní poměr
člena k družstvu, je převod nebo přechod družstevního podílu možný pouze na nabyvatele nebo dědice,
který již zaměstnancem družstva je nebo se jím stane,
přičemž osobě, která zde zaměstnána není, členství
vznikne teprve dnem vzniku jejího pracovního poměru. Nabývá-li tato osoba převodem anebo přechodem
družstevní podíl, stává se dnem vzniku svého členství
členem družstva v rozsahu práv a povinností z členství představovaných nabytým družstevním podílem
včetně majetkové účasti v družstvu ve výši členského
vkladu, s nímž je tento podíl spojen.
Družstevní podíl lze podle zákona o obchodních
korporacích rozdělit, pokud to dovolují stanovy
družstva. K rozdělení družstevního podílu je ze zákona vyžadován vždy souhlas představenstva anebo
předsedy družstva, jestliže se představenstvo v družstvu nezřizuje. Družstevní podíl může být rozdělen pouze při současném převodu alespoň jednoho
z družstevních podílů vzniklých tímto rozdělením,
dochází-li k převodu za podmínek, za kterých lze
v družstvu družstevní podíl převést, anebo jej lze
rozdělit při přechodu družstevního podílu na více

Text: JUDr. Miroslav Machala
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z Bruselu

Nový program pro spotřebitele
Evropská komise umožňuje spotřebitelům
stát se hybnou silou transformace
Evropská komise představila nový program pro spotřebitele, který posiluje postavení
evropských spotřebitelů a umožňuje jim hrát aktivní úlohu v zelené a digitální transformaci. Program se rovněž zabývá tím, jak zvýšit ochranu a odolnost spotřebitelů během
i po skončení pandemie COVID-19, jež přinesla značné problémy ovlivňující každodenní
život spotřebitelů. V konkrétnější rovině program předkládá priority a klíčová opatření,
která je třeba v součinnosti s členskými státy přijmout na evropské i vnitrostátní úrovni
v příštích pěti letech. Patří mezi ně nový právní návrh, který má spotřebitelům zajistit
lepší informace o udržitelnosti, dále přizpůsobení stávajících právních předpisů digitální transformaci či akční plán pro spolupráci s Čínou ohledně bezpečnosti výrobků.
Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost
Věra Jourová uvedla: „Chceme posílit postavení spotřebitelů, aby mohli hrát svou úlohu v ekologické
a digitální transformaci. Zároveň musíme zajistit,
aby naše pravidla na ochranu práv spotřebitelů držela krok s dnešní digitální realitou, a to zejména důsledným vymáháním pravidel a na základě zvýšené
odpovědnosti on-line platforem.“
Komisař pro spravedlnost a spotřebitele Didier
Reynders dodal: „Evropští spotřebitelé stojí v centru globálních změn. Svým jednáním mohou ovlivnit hodně věcí. Spotřebitelé musí mít možnost činit
udržitelná rozhodnutí a jistotu, že jejich práva budou
chráněna za všech okolností. Nový program zavádí opatření, která budou podporovat spravedlivou
digitální a zelenou společnost a pamatovat na to, že
spotřebitele při jejich nákupech neomezují hranice
jednotlivých členských států.“
Ať už se jedná o on-line podvody nebo zrušené zájezdy, pandemie COVID-19 ovlivnila život spotřebitelů
v mnoha ohledech. Komise bude společně se sítí pro
spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a v dialogu
s platformami a všemi příslušnými aktéry nadále bojovat proti spotřebitelským podvodům. Kromě toho
bude Komise i nadále zajišťovat ochranu cestujících
a práv cestujících v EU v případě zrušení cesty. Komise provede analýzu dlouhodobějšího dopadu onemocnění COVID-19 na spotřební návyky Evropanů, která
poslouží jako základ pro budoucí politické iniciativy.

POSÍLENÍ POSTAVENÍ SPOTŘEBITELŮ
A ZAJIŠTĚNÍ LEPŠÍ OCHRANY

Program pro spotřebitele představuje vizi spotřebitelské politiky EU v období, které začalo v roce 2020
a bude pokračovat do roku 2025, a zaměřuje se na pět
klíčových prioritních oblastí:
1. 
Zelená transformace – cílem Komise je zajistit
spotřebitelům dostupnost udržitelných výrobků
na trhu EU a také lepší informovanost, aby se
mohli kvalifikovaně rozhodovat. Příští rok předloží Komise návrh, na jehož základě budou spotřebitelé lépe informováni o udržitelnosti výrobků
a který se bude zaměřovat na boj proti praktikám,
jako je greenwashing (lakování nazeleno) nebo
předčasné zastarávání výrobků. Komise bude
rovněž podporovat opravitelnost výrobků a prosazovat udržitelnější výrobky splňující požadavky oběhovosti. Zelená transformace se neobejde
bez zapojení podniků – Komise je odhodlána
spolupracovat s hospodářskými subjekty s cílem
podpořit jejich závazky na podporu udržitelné
spotřeby, které překračují rámec toho, co vyžadují
právní předpisy.
2. Digitální transformace – tato transformace radikálně mění život spotřebitelů; nabízí nejen nové
příležitosti, ale přináší také nové výzvy. Cílem
Komise je bojovat proti obchodním praktikám
on-line, které nerespektují právo spotřebitelů
na informovanou volbu, zneužívají jejich vzorce
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chování nebo narušují jejich rozhodovací procesy, jako jsou např. dark patterns (temné vzorce)
a skrytá reklama. Kromě toho musí být zájmy
spotřebitelů řádně zohledněny při stanovování
pravidel upravujících digitální ekonomiku a požadavků na umělou inteligenci. S cílem přizpůsobit stávající pravidla probíhající digitalizaci
a nárůstu propojených produktů Komise rovněž
přezkoumá směrnici o bezpečnosti výrobků. Jelikož je třeba posílit ochranu spotřebitelů, pokud
jde o digitalizaci retailových finančních služeb,
budou přezkoumány směrnice o spotřebitelských úvěrech a uvádění finančních služeb na
trh.
3. Účinné vymáhání práv spotřebitelů – třebaže za
vymáhání práv spotřebitelů odpovídají členské
státy, Komise má koordinační a podpůrnou úlohu. Komise bude členským státům nápomocna
při včasném provádění a vymáhání spotřebitelského práva, mimo jiné prostřednictvím sítě pro
spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. Komise bude rovněž podporovat vnitrostátní úřady, například zavedením souboru inovativních
elektronických nástrojů s cílem posílit kapacitu
těchto úřadů k potírání nezákonných obchodních praktik on-line a identifikování nebezpečných výrobků.
4. Specifické potřeby určitých skupin spotřebitelů
– některé skupiny spotřebitelů mohou být v jistých situacích obzvláště zranitelné a potřebují
zvláštní ochranná opatření, jde například o děti,
starší osoby nebo osoby se zdravotním postižením. Komise se bude zabývat požadavky na normy pro výrobky pro péči o děti. Pokud jde o osoby
v obtížné finanční situaci, kterou dále zhoršila
krize COVID-19, Komise navýší financování s cílem zlepšit dluhové poradenství v členských státech. Komise bude rovněž podporovat iniciativy
poskytující místní poradenství o tom, jak získat
přístup k informacím on-line i offline.

hranice, hraje zásadní roli spolupráce s mezinárodními partnery. Komise v roce 2021 vypracuje
akční plán pro spolupráci s Čínou s cílem zvýšit
bezpečnost výrobků prodávaných on-line. Od
roku 2021 bude Komise rovněž rozvíjet regulační
podporu, technickou pomoc a budování kapacit
pro partnerské regiony EU, mimo jiné v Africe.
Komise předloží iniciativy oznámené v programu
a těší se na rozsáhlý dialog se všemi zúčastněnými
stranami o prioritách a opatřeních i metodách spolupráce na podporu ochrany spotřebitelů v nadcházejících letech.
EU si v průběhu mnoha let vytvořila solidní rámec
pro ochranu spotřebitele, který nedávno posílilo několik legislativních iniciativ, z nichž budou mít spotřebitelé v EU prospěch v příštích letech a mezi které
patří i nová politika pro spotřebitele z roku 2018.
Nový program pro spotřebitele navazuje na podobný program z roku 2012 a je výsledkem intenzivních příprav a diskusí se zúčastněnými stranami.
V červnu 2020 zahájila Komise celounijní otevřenou
veřejnou konzultaci o nové evropské spotřebitelské
politice na příští období. Tato konzultace cenným
způsobem přispěla k vytvoření nového programu
pro spotřebitele a ukázala obecnou podporu jeho
hlavním prioritám včetně potřeby reagovat na pandemii COVID-19. Program doplňuje další iniciativy
Komise, jako je Zelená dohoda pro Evropu a akční
plán pro oběhové hospodářství. Zajistí rovněž, aby
priority spotřebitelů byly zohledněny při provádění
víceletého finančního rámce.
Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

5. 
Mezinárodní spolupráce – v globalizovaném
světě, ve kterém nakupování on-line překračuje

www.evropska-unie.cz
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Elektromobilita pro vás
CLIO, ZOE a CAPTUR

Plug-in hybrid
Hybrid
100% elektrický

Nové hybridní a elektrické vozy
Rezervujte si testovací jízdu on line
Mimořádný bonus až 100 000 Kč
Nabídka je platná od 3. 11. do 30. 11. 2020. Uvedený maximální bonus se poskytuje na vozidlo Nový Renault ZOE. Nový Renault CLIO Hybrid: spotřeba 4,3 l/100 km, emise
CO2 98 g/km. Nový Renault ZOE: kombinovaná spotřeba elektrické energie 17,3–19,1 (kWh/km), žádné emise CO2 (g/km), třída energetické účinnosti A+. Nový Renault
CAPTUR Plug-in Hybrid: spotřeba 1,5 l/100 km, emise CO2 34 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.
Renault doporučuje

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

Nabízíme tyto výrobky:
- zátky na láhev vhodné i pro vinaře,
- uzávěry na láhve a kanystry,
- kotevní železa pro uchycení oken,
- rozprašovače.

Dvojčinný mechanický rozprašovač s lahví
Dvojčinnost = umožňuje rozprach při stlačení i při puštění ovládací páky.
Použití: vhodný pro vodní a lihové roztoky, na rosení a hnojení rostlin a keřů, nanášení
čistících prostředků, desinfekci ve zdravotnictví.

KONTAKT
tel.: +420 572 520 546

www.kovoplastvd.cz
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družstevní výrobky

KOVOPLAST, výrobní družstvo, Hluk

Plíseň doma
nemá šanci!
y
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n
c
Pomo

Koupíte v každé dobré drogerii.
www.stylvd.cz • www.druchema.cz

družstevní výrobky

Pohodlný úklid s Důbravou

Vánoční svátky máme za sebou, a i když letos byly
přece jen trochu jiné, případná návštěva nebo děti
mohly zanechat nějaký ten nepořádek nebo skvrny
na čalounění či na koberci. Povzdychneme si, že nás
zase čeká úklid. Ale to přece dnes není žádný problém. Stačí si jen uvědomit, jaký druh skvrny nebo
nečistoty to asi může být a podle toho pak sáhnout
po správném odpovídajícím přípravku. Pokusíme se
přispět několika radami.
Důležité je ujasnit si, s jakým druhem nečistoty se
budeme potýkat. Jestli potřebujeme vyčistit mastnou
špínu nebo spíše usazeniny vodního kamene, železité
nebo vápenaté nebo se soustředíme na odstranění
skvrn.
• Od mastné špíny většinou potřebujeme vyčistit vybavení kuchyně.
K tomu můžeme doporučit tekutou
Žabku, která pro svou všestrannost
pomáhá jak při praní ke změkčení
tvrdé vody a odstraňování skvrn
z textilu, tak se tato vlastnost skvěle
využije i při úklidu v kuchyni. Krásně
odstraňuje mastnotu a špínu např. na
plochách kuchyňské linky (skřínky,
dvířka, poličky). Buď se Žabka přímo
aplikuje na hadřík, nebo si uděláme
vodní roztok. Většinou je vhodné
vyčištěnou plochu setřít ještě čistou
vodou. To závisí i na síle roztoku. Pokud jej neuděláme moc silný, nemusíme oplachovat. Je třeba si to
odzkoušet a určitě je to závislé i na materiálu, který
čistíme. Tohle je všeobecně platná zásada. Obecně ale
pozor na dřevěné plochy, tam vždy používejme přípravek na ně určený.
• Všestranným pomocníkem je i Žabka v prášku. Je
předchůdcem Žabky tekuté, má podobné vlastnosti
a využití. Je super pomocníkem na vyčištění pekáčů,
plechů, hrnců, prostě materiálů s hladkým povr-

24

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

1/2021

chem, kde se potřebujeme zbavit připáleniny. Stačí
napustit teplou až horkou vodu a nasypat trochu
Žabky, chvíli počkat, až roztok začne působit a pak
už jako ve známé reklamě prstem setřeme nečistoty.
Opět důkladně opláchneme.
• Podobnými pomocníky jsou i tekuté
krémy Brela a Brela na sklokeramiku.
Jejich krémová textura přilne rovnoměrně k čištěnému povrchu a pronikne všude, kde je třeba, proto je vhodná
i na čistění ploch, pracovních desek
a dřezů, apod.
• Na lesklé plochy kuchyňských skříněk se dá použít Lin na okna, který
čistí i leští nejen skleněné plochy oken
a dveří, ale pro své odmašťovací vlastnosti vyčistí a vyleští i dvířka lednice
a povrchy podobných tvrdých lesklých
ploch.
• Na dřevěný nábytek, který je ale
povrchově upravený
nátěrem či nástřikem,
se hodí Lin na nábytek - vyčistí a vyleští
nábytek, stůl, dveře,
nebo dýhovaná dvířka
na kuchyňské lince.
Určitě nepoužívejme
na dřevěné přírodní
neošetřené povrchy.
• V kuchyni také
často bojujeme s připečeninami, potřebujeme vyčistit mastné připálené
plochy v troubě, na sporáku nebo pánvi. Tady už je
potřeba sáhnout po přípravku se
silnějším účinkem, jako je například
Krbík nebo Trumil. Bez ředění jej
naneseme na znečištěná místa, necháme působit, pak setřeme a čistou
vodou poumýváme. Tím docílíme
požadované umytí, vyčištění, odmaštění dané plochy a přípravek
dál nepůsobí a nepoškozuje čištěnou
plochu. S těmito koncentrovanými
účinnými přípravky vždy zacházíme opatrně, samozřejmostí jsou
gumové rukavice a dodržení předepsaného postupu.
• V často používaných přístrojích, jako je třeba varná konvice, najdeme usazeniny vodního kamene. Ty
výborně odstraní krystalické Dekalko v sáčku a jeho
roztok pak ještě můžeme použít na vyčištění dřezu
nebo odkapávače, jen opět opláchneme vodou.

ručení samotného výrobce konkrétní podlahové
krytiny.
• Ani na koberec jsme nezapomněli. Už řadu let je zákazníky velmi
dobře hodnocený přípravek Akypo.
K vyčištění koberce, ale i čalouněné
sedačky vám dobře poslouží AKYPO
na ruční čištění – suchá pěna. Těžko
odstranitelnou skvrnu můžete zkusit nejdříve nastříkat přípravkem na
skvrny Pertilex a pak dočistit vodním roztokem s Akypem. Pohlcuje
i nepříjemné pachy - zvířecí, po kouření, vaření. Příjemně provoní váš
byt, je šetrný k životnímu prostředí.
Primárně je AKYPO určeno k čištění
koberců, ať už ručně nebo za pomoci
přístrojů, do kterých je lépe použít
AKYPO pro strojní čištění.
• Zbývají nám ještě plastové povrchy, jako jsou bílá
plastová okna nebo akrylátová vana. Na tyto povrchy
je určen Lin na akrylátové vany. Přípravek šetrně
a jemně odstraní nečistoty a usazeniny z akrylátových povrchů u van, umyvadel, sprchových vaniček
apod. Snadno se aplikuje rozprašovačem přímo na
znečištěnou plochu. Zároveň je šetrný k životnímu
prostředí.
Všechny tyto i další čistící, mycí a prací prostředky,
které pro vás vyrábějí pracovníci našeho družstva
Důbrava Valašské Klobouky, si můžete objednat na
e-shopu www.dubrava.cz

družstevní výrobky

• V koupelně nebo na
toaletě se setkáme spíše
s nečistotami a usazeninami vodního kamene.
Tady použijeme tekuté
Dekalko do koupelen na
rez a vodní kámen, které je vhodné na odstranění vodního kamene
z baterií a dlažic. Rozprašovačem pohodlně
aplikujeme přípravek,
necháme chvíli působit
a pak setřeme a opláchneme vodou. Dekalko obsahuje i speciální složku,
která snižuje usazování
kapek. Tato vlastnost
se skvěle hodí při čistění sprchových koutů. Pro
každodenní používání jsou určeny přípravky řady
Wectol, ať už je to
Wectol Active aktivní
čistič WC a koupelen
nebo Wectol Intensive se zvýšenou hygienickou silou, oba
zároveň
příjemně
provoní čištěné prostory. Jsou to čisticí
prostředky
určené
pro WC a sanitární
keramiku - záchodové mísy, umyvadla,
vany, sprchové kouty, obklady, podlahy
a podobné povrchy.
Účinně odstraňují organické nečistoty a železité usazeniny z vody. Pravidelným používáním se zabrání
jejich opakovanému tvoření.
• Dalším často čištěným povrchem je podlaha. Na různé
druhy povrchů doporučujeme
univerzální mycí prostředek
Pan na podlahu. Pro oživení
dané plochy můžeme přidat
i přímo do vodního roztoku
Panu další přípravek - Lin na
podlahy, který skvěle doplní
práci Panu a dodá podlaze jiskru. Pokud potřebujeme podlahu současně i dezinfikovat,
můžeme doporučit novinku
- Pan mycí prostředek UNI
dezinfekční.
Nezapomeňme
se vždy držet pokynů a dopo-

RADA PRO TY,
KTEŘÍ NEMAJÍ RÁDI CHEMII
Bojíte se chemie?
Vše bychom měli posuzovat rozumně. Samozřejmě, neplýtvejme agresivními čisticími prostředky,
nepoužívejme je denně, ale usnadněme si díky nim
práci tam, kde jsou potřeba. Pokud chceme pohodlně a rychle uklidit a vyčistit svoji domácnost,
používejme tyto přípravky podle stanovených
postupů a v doporučeném množství. A hlavně nezapomeňme vždy nakonec ještě opláchnout nebo
setřít povrch čištěných předmětů čistou vodou. Při
každodenním běžném úklidu nám mnohdy postačí
i čistá voda a kvalitní utěrka z mikrovlákna. Používejme všeho s mírou a s rozumem a nebojme se
chemie.
Autoři: Ing. Štěpánka Tomaštíková
a Andrea Bařinková
Foto: archiv družstva Důbrava

www.dubrava.cz
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Jako volitelné příslušenství nabízíme
s průsvitným pruhem a okna k zajiště
dostatečného osvětlení pro práci uvni
kontejneru.
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Kultura, cestování & společnost

Pracovníci SČMVD obdarovali
děti z dětských domovů
Každým rokem Svaz českých a moravských výrobních družstev pořádá
sbírku dárků a potřeb mezi zaměstnanci, určenou pro děti z dětských
domovů. I letošní rok v polovině prosince zaměstnanci svazu shromáždily spoustu hraček, her, oblečení, kosmetiky a dalších věcí, které malé
i větší děti potěšily na Štědrý den pod vánočním stromečkem.
Dárků se sešlo opět velké množství a alespoň na
chvíli tak dětem, které nemají možnost vyrůstat ve
vlastních rodinách se svými maminkami a tatínky,
udělaly radost. Mohly tak zažít alespoň na chvilku
pocit štěstí z rozbalování vánočních dárečků. Pro
dárky si osobně přijela sociální pracovnice Daniela

Wiesnerová Dis. a pracovníkům SČMVD vyjádřila
poděkování. Dárky mimo jiné obdržely děti z Dětského domova Klánovice a kojeneckého ústavu v Krči.
Text: Jana Henychová
Foto: Jana Petrovová
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