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Ing. Miloslav Janíček
předseda Brněnská Drutěva, výrobní družsvo
člen představenstva SČMVD
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reportáž z družstva



Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí
ROZHOVOR: Ing. Martin Beran
předseda družstva
místopředseda SČMVD pro řešení problematiky družstev sídlících na území Čech
Oděvní družstvo Moděva Konice slaví 90. výročí založení
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rubrika manažerů družstev


V soutěži Marketér roku 2019 byl oceněn Ing. Pavel Pastorek
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slovo úvodem

Ing. Miloslav Janíček
předseda Brněnská Drutěva, výrobní družstvo
člen představenstva SČMVD
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
před šesti lety jsem v úvodníku Výrobního družstevnictví psal, že se chystáme v průběhu roku 2015
zahájit stavbu nového areálu Brněnské Drutěvy. Plány
i realizace příprav probíhaly skvěle, než nám „soused“
nesousedící s naším novým stavebním pozemkem začal nepřímo dělat problémy. Napadal vydaná stavební
povolení u soudů všech instancí – rozhodnutí místně
příslušného stavebního úřadu, rozhodnutí magistrátu města, rozhodnutí krajského soudu…
S odstupem času nyní můžeme tomuto stěžovateli,
řečeno s nadsázkou, poděkovat. Pokud by ale šlo vše
podle plánu, již tři roky bychom měli družstvo přestěhované v novém objektu. Vzhledem k oddálení
realizace stavby a se změnou ekonomické a podnikatelské situace jsme přehodnotili naše záměry a koncem minulého roku jsme pozemky prodali. Půjčku
od SČMVD na koupi části pozemků jsme díky prodeji
splatili a jsme bohatší o velkou zkušenost týkající
se sousedských vztahů a jednání státních úředníků
dodržujících zákony velmi detailně a opatrně. Realita
nám připomněla, že člověk se stále učí.
O šíření viru a věcech souvisejících by se dalo mluvit
dlouho. Události minulého roku přetrvávají v různě
intenzivních vlnách dosud. Jsou to pro nás připomenutí, že příroda vždy byla a je mocnější než člověk.
V období svátků koncem minulého roku i v průběhu
ledna jsem potkával hodně lidí bez roušek, přestože
byla vydaná doporučení a nařízení k jejich nošení.
Zodpovědnost k sobě samým i k druhým se v naší
společnosti projevuje např. i v oblasti placení, vlastně
neplacení nájmů. Pronajímáte prostory a máte neplatiče nájmu? Ve staré Číně mohl věřitel dlužníkovi

nájmu odebrat manželku i děti a prodat je do otroctví.
Otroků bylo ve staré Číně velmi mnoho. Ano, to bylo
před 2000 lety. Dnes je jiná doba.
Minulý rok jsme, přes veškeré problémy, skončili
v našem družstvu se ziskem. Pomohlo nám již výše
zmíněné pronajímání prostor v areálu a také to,
že máme více druhů a oborů pracovních činností:
kartonáž, kovo, elektro a ruční montáže. Výpadky
v jednom oboru se nám zatím dařilo nahrazovat zbývajícími činnostmi.
V minulém roce jsme v celém areálu vyměnili výbojkové osvětlení za nová a úspornější LED svítidla
s automatickými čidly. Nejen uspoříme peníze za
elektrickou energii, ale zvýšila se i svítivost.
Přestože se nyní nemůžeme častěji osobně setkávat,
mohli bychom hledat způsob, jak si vzájemně trochu
pomoci. Třeba jen malou vzájemnou obchodní spoluprací. Každá i malá objednávka potěší.
Do nového roku vám i vašim blízkým přeji hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti, optimistický přístup
a pohled na život a ať se vám daří uskutečňovat své
kreativní plány!

www.druteva.cz
2/2021
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reportáž z družstva

Nábytkový program Ontur

Výrobní družstvo Dřevotvar Jablonné nad Orlicí, jeden z největších českých výrobců nábytku
a kuchyňského náčiní, se sídlem v podhůří Orlických hor, oslaví v letošním roce úctyhodných
70 let existence.

ROZHOVOR
Ing. Martin Beran
předseda družstva Dřevotvar
místopředseda SČMVD pro řešení
problematiky družstev sídlících na území Čech
Pane předsedo, v tomto roce družstvo slaví 70. výročí
od svého založení. Kdybyste mohl zhodnotit celou
etapu jeho činnosti, vaši práci, ale i práci vašich
předchůdců, co je podle vás nejdůležitější pro to, aby
firma dokázala tak dlouho působit na českém trhu?
Je potřebné a důležité mít dostatek kvalitních inovativních výrobků, přemýšlivých zaměstnanců
a nikdy nekončící technologický a designový rozvoj.
A v neposlední řadě, k dlouhodobému působení na
trhu nám pomáhají i naši spokojení zákazníci, kteří
se k nám vracejí či poskytují zpětnou vazbu.
S jakým sortimentem výrobků vlastně družstvo začínalo?
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Družstvo vzniklo na ustavující schůzi 15. 2. 1951
v Dělnickém klubu (restaurace dnešního hotelu
U Dubu) sloučením několika drobných dílen z Jablonného a jeho nejbližšího okolí. Zajímavostí je, že
již v roce 1951 družstvo exportovalo prostřednictvím
Pragoexportu několik typů výrobků, například paličky, války, prkénka a kartáčnická dřevka ke zhotovení kartáčů.

bách), ale i největší nábytkové obchodní řetězce, jejichž jména však uvést nemohu.

Kromě samotného založení družstva v roce 1951
zmíním sametovou revoluci, která následně umožnila rozvoj svobodného podnikání v Československu,
respektive v České republice. Od této chvíle došlo
k zásadním změnám, a to nejen na trhu s nábytkem
a kuchyňským sortimentem.

Budeme-li mluvit o prodeji nábytku na tuzemském
trhu, jaké nejvýznamnější zakázky jste během své
historie realizovali? Kdo z významných osobností
má váš nábytek?

Myslím, že s novými podmínkami jsme se vyrovnali velmi dobře a zařadili se mezi konkurenceschopné
firmy.
Předsíňová stěna Ventum 02L

Z předrevoluční doby zmíním vybavení dvou pracoven a vlastního bytu prezidenta republiky Gustáva
Husáka, kanceláře předsedy vlády Lubomíra Štrougala i vybavení zastupitelského úřadu v Moskvě.
Realizovali jsme zakázky i pro osobnosti ze sportovní
a umělecké oblasti – Karla Gotta, Hanu Zagorovou,
režiséra Elmara Klose, hokejistu Vladimíra Martince
a mnoho dalších.

reportáž z družstva

Jsou v historii družstva milníky či momenty, které
byste zde rád zmínil/připomněl?

Komoda Ontur 02P

Od počátku 90. let minulého století spolupracujeme
také se zahraničními firmami. Podíl exportu trvale
přesahuje 80 % z celkových tržeb.
Dalším významným milníkem byl rok 1992 a změna podmínek pro podnikání podle transformačního
zákona.
Po restrukturalizaci firmy v prvních letech uplynulé dekády, spojených zejména s výrobou nábytkových dílců, se výrazně změnila vize družstva.
Zaměřili jsme se na výrobu finálních produktů pro
konečné spotřebitele - velké značkové producenty
nebo prodejce nábytku s celosvětovou působností.
Nabídli jsme možnosti výroby pro zhotovení značkového dřevěného kuchyňského náčiní zahraničním
zákazníkům.
A v neposlední řadě jsme se zaměřili také na výrobu
nábytku a kuchyňských potřeb pod naší značkou.
Říkal jste, že vyrábíte nábytek pro přední světové
značky nábytku. Můžete zmínit, pro které?
To je pravda. Jedná se zejména o výrobce dětského
nábytku (tvoří dominantní podíl na celkových trž-

Každoročně vystavujete na veletrzích, zákazníci váš
nábytek znají jako spolehlivý a kvalitní. Jaké nábytkové řady momentálně nabízíte?
V nabídce jsou zařazeny nábytkové řady ONTUR
a PORTE, včetně jídelních rozkládacích stolů a nízkých odkladních stolků a předsíňové programy VENTUM a ENTRE.
Jak vás ovlivňujte dovoz levnějšího nábytku ze zahraničí?
Dovoz nábytku, nejen levného, ovlivnil celý trh
s tímto zbožím v ČR. Na celkových 38 mld. Kč ročně
prodaného nábytku v ČR se dovezený nábytek podílí
53 %. I přesto zbývá na tuzemské producenty významný objem, tudíž máme dostatek prostoru realizovat prodej našich výrobků.
K této otázce bych snad ještě podotknul - zákazníkům, kteří požadují kvalitu a specifické materiály,
například přírodní dýhu v kombinaci s masivním
dřevem, máme co nabídnout.

2/2021
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Kde si mohou zájemci Váš nábytek zakoupit?
Zákazníci mohou navštívit naši prodejnu v Praze
u stanice metra Rajská zahrada nebo přímo v Jablonném nad Orlicí. Další možností je nákup prostřednictvím našeho e-shopu, na jehož zdokonalení a inovaci
nyní intenzivně pracujeme. V prvním čtvrtletí letošního roku zprovozníme zcela nový e-shop.
Jaký výrobek ze současné nabídky ať už kuchyňského náčiní či nábytku vyrábíte nejdéle?
Jednoznačně vařečky. Tento artikl v různých tvarech
a velikostech Dřevotvar vyrábí od roku 1953. Ročně,
prakticky nepřetržitě, vyrábíme jednotky milionů
Nábytkový program Porte

tivity, co pozitivního vám tato významná investice
přinesla?
V roce 2019 jsme úspěšně ukončili tříletý investiční projekt v hodnotě 34 milionů Kč, který znamenal celkovou
rekonstrukci naší provozovny v Jamném nad Orlicí,
včetně rozšíření výrobních i skladovacích prostor.
Celá akce proběhla přesně podle plánu a přinesla
zlepšení pracovních a hygienických podmínek zaměstnancům, zlepšení dopadu na životní prostředí
a významné energetické úspory.
Jaké další větší či menší investiční aktivity v nejbližších letech plánujete? Kde byste chtěl vidět družstvo
při dalším kulatém výročí?
V uplynulých 10 letech jsme investovali více než
140 milionů Kč jak do nemovitého majetku, tak do
nových technologií.
V tomto trendu plánujeme pokračovat i v letech
následujících. V našem ročním (2021) i střednědobém
plánu (2021 – 2024) jsou zahrnuty významné technologické investice. Letos v únoru budeme instalovat již
druhou CNC pásovou pilu se zakladačem a v květnu
druhé šestiosé CNC obráběcí centrum, čímž navýšíme celkový počet obráběcích center na osm.

kusů. V současnosti je to více než 2 miliony kusů ročně.
Kromě České republiky exportujeme vařečky do mnoha zemí, největším odběratelem je již několik desetiletí
Anglie.

Konferenční stolek ONTUR 31

Z nábytkového sortimentu je nejdéle na trhu řada
Porte, kterou doplňujeme dalšími solitérními prvky
a nabízíme v několika provedeních, včetně hodně poptávané dubové dýhy.
Myslíte, že je v České republice domácnost, kde by neměli vaši vařečku, obracečku nebo jiné kuchyňské náčiní? Jak lze vaše výrobky rozpoznat od konkurence?
Jsem si jist, že náš výrobek je v každé české domácnosti. Odolali jsme konkurenci plastu i nerezu. Dřevo
a výrobky z něj si pro své unikátní, nezaměnitelné
vlastnosti udržuje stále výsadní postavení.
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V první polovině letošního roku vybudujeme novou
dílnu údržby a na čtvrté čtvrtletí plánujeme rozšíření
výrobní plochy v Jablonném nad Orlicí o 800 m2. Projektová dokumentace na tuto investici se již zpracovává.
V roce 2022 nás čeká celková rekonstrukce kotelny
v Jablonném nad Orlicí v hodnotě 25 - 30 milionů Kč.

Naše výrobky jsou od konkurenčních velmi dobře
rozeznatelné. Například naše vařečky se liší od jiných
zakulaceným koncem držadla. Abychom usnadnili
zákazníkům orientaci při výběru českých výrobků,
značíme většinu našich produktů logem DJ.

V našem čtyřletém plánu je i další zásadní rozšíření
výrobní plochy o dalších 3000 m 2 a doplnění technologie s maximálním stupněm automatizace.

V našem předchozím rozhovoru jste zmiňoval realizaci investiční akce týkající se rozšíření a modernizace areálu provozovny v Jamném nad Orlicí. Když
byste zpětně zhodnotil výsledek této investiční ak-

Věřím, že i při dalším kulatém výročí bude naše družstvo technologicky vyspělé a tedy konkurenceschopné,
s týmem minimálně tak kvalitních spolupracovníků
jako dnes. Družstvo, které bude vyrábět výrobky s vy-

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ
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Reklamní předměty

mnoho marketingových akcí prostřednictvím webu,
billboardů a reklamní předměty pro naše bývalé zaměstnance a obchodní partnery.
Kuchyňské náčiní

reportáž z družstva

Mlýnky na koření Faro

Na léto plánujeme neformální venkovní posezení
zaměstnanců a celý rok, věříme, že zakončíme slavnostním večerem, který se uskuteční letos v listopadu v hotelu U Dubu.
Co nového v sortimentu nábytku či kuchyňského náčiní chystáte v tomto roce?

sokou přidanou hodnotou pro ty nejlepší světové firmy
a bude úspěšné i v prodeji svých vlastních produktů jak
v oblasti kuchyňského náčiní, tak i v nábytku.
Jak dalece pociťujete dopady pandemie Covid-19?
Dopady pandemie jsme pocítili nejvíce v první polovině loňského roku, kdy nám chyběla podstatná část
zaměstnanců. Důvodem bylo, že nemohli přijet do
práce (zaměstnáváme 25 polských spolupracovníků),
nebo že pečovali o své děti. Tito zaměstnanci byli částečně nahrazeni pracovníky z administrativy, kteří
se k nastalé situaci postavili velmi pozitivně.
Rád využívám tohoto prostoru pro opětovné poděkování všem kolegům, kteří napomohli tomu, že se
nám všechny důležité zakázky roku 2020 podařilo
beze zbytku splnit.
Pokud to situace ohledně šíření Covid-19 dovolí, plánujete v souvislosti s výročím nějaké oslavy?
Na letošní rok máme naplánovanou celou řadu akcí
spojených s naším výročím. Vše začalo vytvořením
sloganu pro naše výročí a vydáním kalendáře pro rok
2021 s fotografiemi výrobků z historie i současnosti.
Zda zrealizujeme plánované exkurze pro zájemce
z řad bývalých zaměstnanců, občanů města a okolí, si
bohužel nejsme v tuto chvíli jisti. Dále připravujeme

V posledních třech letech významně spolupracujeme
s Mendelovou univerzitou v Brně. V rámci semestrálních prací studenti zpracovávají námi zadaná témata.
Vytváří nové designy mlýnků na koření, krájecích
prken a navrhují i balení těchto výrobků.
Nejúspěšnější návrhy prezentujeme na mezinárodní výstavě Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem
a následně zařazujeme i do standardní nabídky našeho sortimentu kuchyňského náčiní.
Rovněž v oblasti nábytku máme k dispozici několik
velmi zajímavých studentských návrhů - nábytek
pro obývací pokoj, dětský pokoj, nebo nábytkový solitér. Nyní spolupracujeme například na tématu učící
věže pro malé děti. Nejpovedenější studentské návrhy představíme i zahraničím prodejcům.
Kromě studentů samozřejmě spolupracujeme
i s předními českými designéry. V současné době
máme v našem sortimentu předsíňovou stěnu od několikanásobného držitele Red Dot Award designéra
Petra Novague.
Děkuji za rozhovor
Rozhovor připravily: Jana Henychová, Markéta Venclová
Foto: archiv Dřevotvar družstvo
Kontakt:
Dřevotvar družstvo
Slezská 535
Jablonné nad Orlicí
www.drevotvar.cz

www.drevotvar.cz
2/2021
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Oděvní družstvo Moděva Konice
slaví 90. výročí založení
Letos v únoru slaví oděvní družstvo Moděva Konice 90 let od svého vzniku. Pojďme si
připomenout významné události z historie družstva, se kterými nás seznámil předseda
družstva Moděva Ing. Leo Doseděl.
Ustavující valná hromada družstva se konala za účasti 28 zakládajících členů dne 22. února 1931 v Brodku
u Konice a historicky první název byl „Oděvní družstvo domáckého dělnictva krejčovského pro Brodek
u Konice a okolí“. Předsedou družstva byl na ustavující
valné hromadě zvolen pan Wenzel Hlavášek.

družstvo také zabezpečovalo služby pro obyvatelstvo
v zakázkovém šití.
Od 1. ledna 1959 družstvo dále posílilo přičleněním
Lidového oděvního družstva v Litovli.
Budova družstva LOD

Cílem družstva bylo dle zakládající listiny „podporovati členy své v jejich živnosti a hospodaření
společným nákupem a výrobou oděvů a prádla všeho
druhu, jakož i podporování spořivosti členů přijímání a úrokování jejich úspor.“

Od roku 1966 družstvo existuje již se současným názvem MODĚVA oděvní družstvo KONICE.

Zakládající listina

V roce 1942 došlo k násilné likvidaci a přerušení
činnosti družstva. Po skončení války až do roku 1949
působilo družstvo v Brodku u Konice.
Od roku 1949 přešla část družstva do Konice a začala
působit téměř bez prostředků v prostorách bývalého
pivovaru v Konici pod názvem „Továrna na výrobu
klobouků všeho druhu“, předsedou byl pan Alois Pejř.
Družstvo převzalo také část pracovníků „Domáckého
průmyslu“ a rozšířilo svoji činnost na šití pracovních
oděvů. Druhá část družstva se sloučila s družstvem
Prvoděv Prostějov.
V dalším období po roce 1955 se družstvo zkonsolidovalo a upevnilo své postavení na domácím trhu již
za předsednictví pana Josefa Rajtra. Od tohoto roku
převzalo též družstvo název „LOD – Lidové oděvní
družstvo Konice“. Výroba se specializovala především na dodávky pro tuzemský obchod v pánském
a dětském odívání, prádle, pleteninách a současně
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Cituji ze zprávy představenstva družstva ze dne 25.
října 1965 – předseda představenstva p. Josef Rajtr:
„V souvislosti s přijetím nových stanov by bylo vhodné změnit i název družstva, poněvadž dosavadní název Lidové oděvní družstvo již zastaral a nevyhovuje.
Navrhl, aby naše družstvo neslo název „ Prvoděv“ –
oděvní družstvo v Konici, případně i jiný název jako
Moděva, Oděva apod.“
Název Moděva oděvní družstvo Konice, se datuje
k 1. lednu 1966 a byl schválen na schůzi představenstva
družstva dne 27. prosince 1965. Výroba je zaměřena na
tuzemský trh a krejčovské služby pro obyvatelstvo.
V 70. letech byla modernizována a rekonstruována
výrobní budova v Konici. Výstavba a rozšíření výrobního závodu v Konici byla dokončena v roce 1971.
V roce 1974 převzalo naše družstvo „Oděvní a kožešnické družstvo v Plumlově a tím nabylo na významu
i v zajištování zakázkových služeb.
V roce 1978 byla zahájena výstavba velkého objektu
v Prostějově – Domu služeb, pro zabezpečení především zakázkové výroby, oděvní, kožešnické a pletařské. V této době družstvo zajišťovalo odbyt a produkci
také pro domácí šití a háčkování, pletařskou a kožešnickou výrobu.

Výstavbou tohoto čtyřpodlažního moderního objektu byla vyřešena řada organizačních těžkostí
družstva – došlo hlavně ke kumulaci výroby z nevyhovujících prostor a provozoven rozptýlených po
celém Prostějově. V budově bylo umístěno i učňovské
středisko družstva k zajištění praktické výuky. Velkou zásluhu na realizaci výstavby objektu měl jeho
tehdejší předseda pan Josef Rajtr. Investorem celé
akce byl Český svaz výrobních družstev s jeho pobočkou v Brně.

Budova Domu služeb v Prostějově po dokončení v roce 1981
Nástavba výrobní budovy v Konici

Od roku 1981 vykonával funkci předsedy družstva
pan Oldřich Štafa. Družstvo posilovalo svoji pozici
na tuzemském trhu a zahájilo též vývoz pánských
obleků a dámských vlněných plášťů do Maďarska.
Plněním zahraničních zakázek do severských států
Finska, Norska a Švédska prostřednictvím podniku
zahraničního obchodu Centrotex a díky našemu
svazu byly získány tehdy těžko dostupné devizové
zdroje k nákupu moderního technologického zařízení. Došlo k vybavení prvních dílen moderní
a speciální šicí technikou od japonské firmy JUKI.
Realizovala se také nástavba jednoho podlaží výrobního závodu v Konici a tím došlo k rozšíření výrobní
kapacity družstva.
Po sametové revoluci se předsednictví v družstvu
ujímá Ing. Leo Doseděl, pod jehož vedením dochází
k řadě významných organizačních změn a výrobní
technologie je specializována především na konfekč-

ní výrobky. V tomto období se rozpadla tuzemská
velkoobchodní síť a postupně zanikly podniky zahraničního obchodu. Byly utlumeny a posléze zrušeny málo rentabilní a neperspektivní provozy.
Byla zrušena zakázková výroba oděvů, kožešnický
a pletařský provoz, domácké šití a háčkování. Došlo
k velmi výrazné redukci administrativních pracovníků a ostatních režijních nákladů, čímž byl vytvořen
předpoklad k cenové konkurenceschopnosti a prosazování se na nových zahraničních trzích. Museli jsme
vyřešit celou řadu restitučních nároků původních
vlastníků k nemovitostem. Některé nemovitosti jsme
museli přenechat původním majitelům a výrobu
přestěhovat. Některé restituční nároky jsme finančně vypořádali, včetně výrobní základny v Konici.
Koncentrací a specializací výroby se zaměřením na
vysokou kvalitativní úroveň, dalšími investicemi
především do strojního a technologického vybavení
bylo dosaženo velmi silné pozice pro další existenci
družstva. Družstvo již v té době bylo schopno nabídnout kompletní servis včetně automatizovaného systému vytváření střihové dokumentace.

reportáž z družstva

Dne 27. února 1981 se uskutečnilo slavnostní otevření „Domu služeb“ v Prostějově, a to k 50. výročí
založení družstva.

Již od podzimu roku 1989 začíná období budování prvních nových zahraničně-obchodních vztahů
samotným družstvem bez účasti podniků zahraničního obchodu. Na začátku roku 1990 navazujeme spolupráci s firmou Bogner a záhy poté s firmou Reiter.
Od této doby se náš zahraniční obchod rozšířil takovým způsobem, že jsme byli schopni nahradit i postupný úbytek tuzemských odběratelů a zvýšit počet
odběratelů v dalších státech západní Evropy mimo
Německa, a to do Itálie, Rakouska, Švýcarska, Anglie.
Pokračovali jsme i ve spolupráci se severskými státy
Evropy a tím se podařilo zvýšit značně celkový objem
exportu. Družstvo se postupným přechodem na exportní dodávky a zaměřením se na „mzdovou práci“
zcela oddlužilo.
Významnou událostí v historii našeho družstva
Moděva byla pro naše členy personifikace majetku a následně transformace na družstvo vlastníků
v roce 1992.
Období po roce 2000 se vyznačovalo především nástupem tvrdé konkurence levné pracovní síly a zboží
z východu ohrožující samotnou existenci textilního
a oděvního odvětví v České republice. Těmto negativním vlivům jsme odolali, dokázali jsme se přizpůsobit i posilujícímu trendu koruny k Euru, stabilizovali
jsme ekonomiku družstva díky dalším razantním
úsporným opatřením. Vytvořili jsme velmi kvalitní
a moderní výrobní základnu a nadstandardní dlouhotrvající obchodní vztahy se silnými zahraničními
firmami, především s firmou Bogner a Reiter. Portfolio zákazníků jsme rozšířili o další zahraniční firmy
a na významu nabírá spolupráce s našimi kooperanty
v Česku a na Slovensku. Podíl exportu postupně do-
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reportáž z družstva

sahuje více než 90 procent z celkové produkce. Znásobením naší výrobní kapacity se zdrojem levnějších
zpracovacích nákladů u kooperujících firem se nám
daří eliminovat další nepříznivé vlivy.
Desetiletí od roku 2010 patřilo k těm nejtěžším
v novodobé historii družstva, přesto jsme ho celkem
úspěšně také zvládli, dosáhli jsme velmi dobrých hospodářských výsledků se vzestupným trendem. Začali
jsme se zabývat novými inovativními technologiemi
pro zahraniční firmy, především pro firmu Bogner.
Značně také vzrostl objem výroby v profesní konfekci pro velmi významné německé dopravní a letecké
společnosti. I tyto náročné a nové úkoly jsme zvládli.
V posledním desetiletí jsme také investovali značné finanční prostředky do nemovitostí a do nového
strojního vybavení. Využili jsme spolupráce a pomoci
našeho Svazu českých a moravských výrobních družstev a v rámci programů Rozvoj, Podnikání a inovace
a Úspory energie jsme provedli v letech 2013 a 2014
kompletní revitalizace výrobních budov v Konici
a v Prostějově a pro snížení energetické náročnosti
jsme zateplili obvodové pláště, střešní konstrukce
a sklepní prostory a vyměnili okna a dveře. V letech
2012, 2013, 2014 a 2015 jsme investovali především do

Žehlírna

střihárenského procesu včetně plotru na vykreslování střihů, pořídili jsme nové žehlící stoly a napařovací kabinu a dílny vybavili moderními speciálními
šicími stroji. V roce 2015-2016 jsme kompletně modernizovali energetické centrum v Konici k výrobě
technologické páry a regulaci otopného systému.
Tím došlo ke zlepšení parametrů k ochraně životního
a pracovního prostředí a návazně k úspoře nákladů
na energie. V souvislosti s požadavky na novou technologii plnění peří do bund jsme zakoupili nákladné
moderní zařízení k přesnému plnění i velmi malých
gramáží. Významnou investicí poslední doby jsou rekonstrukce vnitřních prostor a sociálních zařízení ve
výrobních budovách v Konici a v Prostějově a v administrativní budově. Proběhly celkové rekonstrukce
výdejen jídel a jídelen v obou objektech. Zcela nová je
i firemní prodejna v Konici.
Plnička peří

Energetické centrum

Poloautomat na šití výpustkových kapes
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reportáž z družstva
Budova po revitalizaci – Prostějov

Budova po revitalizaci

odborníků se srdcem na správném místě, s duchem,
ale především láskou k „oděvářskému“ řemeslu.
Věřím, že i nadále budeme ctít družstevní myšlenku
a vážit si naší 90leté tradice oděvní výroby a hodnot
doposud vytvořených i předchozími generacemi.

Poslední tři roky, a to vlivem vícero negativních
faktorů, již tak úspěšné nebyly. Meziročně se velmi
značně zvyšovala úroveň minimální mzdy při současném posilování hodnoty koruny ve vztahu k zahraničním měnám. Skokově rostly některé další fixní
náklady včetně cen energií. Při značném objemu podílu mzdové práce, následně jeho úbytku, odchodem
kvalitních pracovníků do důchodu nebo do jiných
lépe placených oborů, neochotou zahraničních partnerů zohlednit skokové nárůsty cen, dochází ke snížení rentability výrobní činnosti. Ze sériové výroby
se postupně stala malosériová, snížila se dělba práce
a tím i produktivita práce. I těmto vlivům se snažíme
doposud čelit a hledat novou skladbu výroby, prosazovat se více s vlastními výrobky a výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Tento proces je dlouhodobý
a je jedním z nejdůležitějších úkolů současné činnosti
managementu družstva. S tím ale také souvisí nedostatek kvalitních mladých odborníků pro náš obor
a problém učňovského a odborného školství obecně.
O to více je třeba ocenit práci všech našich stávajících
pracovníků a odborníků na oděvní technologii, kteří
stále drží náš „krásný obor“ životaschopný.

Děkuji za obětavou práci všem svým spolupracovníkům a přál bych si v budoucnu oslavit společně
i 100. výročí založení družstva.

Ing. Leo Doseděl
předseda oděvního družstva Moděva Konice
1. místopředseda SČMVD

Vím, že připomenutí významného 90. výročí založení družstva je možné právě jen zásluhou všech
bývalých a současných pracovníků a jejich obětavé
práce. Je to možné díky práci našich profesionálních

www.modeva.cz
2/2021
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V soutěži Marketér roku 2019
byl oceněn Ing. Pavel Pastorek
Obdobně jako jiné manažerské a podnikatelské
soutěže připravila v loňském roce pandemie koronaviru o slavnostní vyhlášení výsledků také Marketéra roku. Za poslední roky se již stalo pravidlem,
že se veřejnost jména oceněných dozvěděla vždy
v květnu v rámci společenského podvečera v Klubu Lávka na Novotného Lávce v Praze. Termín toho
loňského však musel být z důvodu zavedených
protipandemických opatření opakovaně odložen
a jelikož se na podzim situace znovu zhoršila, bylo
v prosinci nakonec přistoupeno k vyhlášení výsledků odlišným způsobem, bez doprovodného
programu a s omezeným počtem účastníků.
Vyhlašovatelem již 15. ročníku soutěže Marketér
roku byla stejně jako v předchozích letech Česká marketingová společnost (ČMS), která již od roku 2005
oceňuje významné osobnosti z oblasti marketingu,
jež působí v hospodářství, poradenských a výzkumných marketingových organizacích nebo školství.
Záštitu nad soutěží převzal prof. Philip Kotler, významná osobnost světového marketingu, a na vítěze
jednotlivých kategorií opět čekaly křišťálové sošky
delfínů, které vytvořil umělecký sklář Vladimír Zubřičan.
Ing. Pavel Pastorek

Ani nezvyklý průběh letošního ročníku nebyl překážkou pro úspěch zástupce výrobních družstev.
V silné konkurenci nominovaných finalistů se významně umístil Ing. Pavel Pastorek z Templářských
sklepů Čejkovice, který obdržel Duhového delfína
– Cenu prezidia ČMS za remodeling adjustáže lahvových vín, změnu a rozšíření marketingových aktivit
a obohacení portfolia. Templářské sklepy Čejkovice,
jejichž byl Ing. Pastorek dlouholetým předsedou, patří mezi největší producenty vína v České republice.
Zabývají se zpracováním hroznů a výrobou vína z vinařské oblasti Morava, a to jak z vlastních více než
100 hektarů vinic, tak i z téměř dvou tisíc hektarů
vinic členů družstva.
Velkého delfína, hlavní cenu soutěže, obdržel
Mgr. Pavol Chalupka, marketingový ředitel Kofola
ČeskoSlovensko, a.s., za inovativní přístup k marketingovým aktivitám a kampaním. Hodnotitelská komise udělila vedle hlavní ceny také oborové
a zvláštní ceny – delfíny různých barev a ceny Mladý
delfín pro studenty vysokých škol oborů zaměřených
na marketing.
Česká marketingová společnost (ČMS)
je dobrovolnou neziskovou organizací,
která sdružuje marketingové pracovníky a zájemce o marketing formou kolektivního
a individuálního členství. Z původního poslání co
nejvíce přispívat k rozšíření marketingu v České
republice se v současné době zaměřuje především
na podporu komunikace mezi marketingovými
odborníky, zvyšování kvality marketingového řízení a marketingových činností. ČMS každoročně
vyhlašuje soutěž Marketér roku, v níž oceňuje významné osobnosti z oblasti marketingu, které působí v hospodářství, poradenských a výzkumných
marketingových organizacích nebo školství. Mezi
významné partnery a sponzory soutěže patří Svaz
českých a moravských výrobních družstev.

Text a foto: Mgr. Rodan Svoboda

www.cms-cma.cz
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Hospodářská komora udělila
Merkurovy medaile, kterými
každoročně oceňuje významné osobnosti, jež se zasloužily
o rozvoj podnikání a řemesel
nebo šíření dobrého jména
Hospodářské komory. Letošní oceňování proběhlo
vzhledem k proticovidovým
opatřením v prostorách pražského Florentina, kde oceněným Merkurovy medaile
předal 16. prosince 2020 prezident Hospodářské komory
Vladimír Dlouhý spolu s viceprezidenty Hospodářské
komory. Zlatou medailí byl
oceněn kandidát nominovaný Svazem českých a moravských výrobních družstev – Ing. Emil Beber, předseda představenstva
KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice.
Ing. Emil Beber stojí v čele výrobního družstva KOVOBEL, které pod jeho vedením dosahuje dlouhodobě
velmi dobrých výsledků. Družstvo dodává technologická zařízení pro chov drůbeže, která se postupně
stala nosným výrobním sortimentem. V roce 1999
byla zavedena výroba skládacích skladovacích kontejnerů KOVOBEL, která v současné době vyplňuje
zhruba 50 procent odbytu. Je hlavním iniciátorem
strategického rozvoje výrobního družstva, klade
důraz a osobně se podílí na pronikání družstva a obchodní značky i ochranné známky KOVOBEL na zahraniční trhy. Družstvo exportuje do 35 zemí, podíl
exportu činí cca 58 procent z celkového obratu.

rubrika manažerů družstev

Merkurovy medaile

Zleva: Mgr. Zdeněk Zajíček
(viceprezident HK ČR),
Ing. Emil Beber (předseda
představenstva Kovobel
Domažlice) a Ing. Vladimír
Dlouhý, CSc. (prezident
HK ČR)

Stříbrná medaile náleží předsedovi Dřevotvar
družstvo, Jablonné nad
Orlicí Ing. Martinu Beranovi a bronzová medaile
předsedkyni družstva DITA
výrobní družstvo invalidů, Tábor Aleně Duškové.
V souvislosti s pandemií by mělo být stříbrné a bronzové ocenění předáno v náhradním termínu.
(-vr-, -jh-)
Foto: archiv HK ČR

www.komora.cz www.kovobel.cz www.drevotvar.cz www.dita.cz
2/2021
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Jak se žije a pracuje v době
koronaviru
Naše družstvo, tak jako řada podobných organizací, prochází současným složitým obdobím, jak se
dá. Zvláště na jaře to bylo hodně hektické a musíme ocenit vstřícný přístup Svazu českých a moravských výrobních družstev a především lidský
a obětavý přístup jeho pracovníků, včetně AZZP,
kteří se stále snaží nám poskytnout informace
a pomoc a také bojovat za naše zájmy.
Utkvěla mi situace z jarní vlny, kdy jsem sháněla
co nejrychleji finanční prostředky na zajištění surovin pro výrobu, které se v tu dobu najednou staly
vzácnými a bylo nutno je okamžitě, nejlépe předem
zaplatit. Protože jen ten, kdo byl schopen platit okamžitě, mohl sehnat momentálně nedostatkový materiál pro chemickou výrobu, jakou se i naše firma
zabývá. Na můj dotaz našemu dlouholetému bankovnímu partnerovi, bance, jak nám mohou pomoci
a jestli je možné u nich získat nízko úročený případně bezúročný úvěr, mi bylo řečeno něco v tom smyslu, ať nejsem naivní, že nejsou žádný zaopatřovací
ústav. Přitom jako odpověď ohledně možnosti získá-

ní úvěru na svazu v Praze mi byl nabídnut okamžitý
bezúročný úvěr z RF a peníze jsme měli na firemním
účtu do dvou dnů. Samozřejmě za dodržení všech
podmínek a zajištění. Však se naše družstvo roky
snaží být spolehlivým a důvěryhodným partnerem
a platným členem.
Podobně oceňujeme i snahu poskytnout ucelené
informace ohledně stále se měnící situace. Mimořádná, často chaotická opatření vlády, podpůrné
balíčky či různé možnosti podpory se nám snaží
i dnes pracovníci SČMVD podávat v Informačním
přehledu, ve Spektru informací nebo při osobních konzultacích pomocí telefonu nebo e-mailu.
Ohledně informací a snahy pomoci ještě musím pro

pořádek uvést i mailem zasílané informace z Hospodářské komory, které nám také pomáhají orientovat se v situaci. Nezanedbatelné jsou i příspěvky
spřátelených firem a organizací na sociálních sítích,
z jejichž postřehů se dá čerpat. Zvláště pak chci ocenit i snahu našich pracovníků, kteří mnozí, i přes
své hendikepy (zaměstnáváme více než 70 procent
zdravotně postižených spolupracovníků) se snaží
nahradit práci kolegy, který se dostal do karantény
nebo je nemocný.
Jakou podporu jsme využili? Kromě moratoria na
splátky úvěru z FDÚ jsme se raději drželi naší jediné jistoty, a tou je pro nás díky našim OZP zaměstnancům příspěvek dle § 78 zákona o zaměstnanosti.
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Co nám tato doba vzala? Bojíme se kontaktů,
omezujeme podání ruky, povzbudivý dotek, bojíme se o sebe, své kamarády, své blízké. Nemůžeme
si nic naplánovat. Stres působí tím více na lidi se
zdravotním postižením. Mne také mrzí, že jsme nemohli oslavit 60. výročí existence našeho družstva
setkáním s našimi bývalými, většinou dlouholetými
spolupracovníky, kteří se podíleli na jeho rozvoji.
A s některými z nich už se bohužel nikdy nesejdeme,
protože podlehli nemoci.

Pokud jsme ale chtěli dodržet jeho podmínky, zůstalo nám těch tzv. zdravých jen 15 procent. Na jejich
mzdové náklady by se teoreticky dala čerpat státní
podpora (např. z programu Antivirus). Protože ale
(naštěstí) zůstali práceschopní, zatím jsme tuto
možnost nepoužili.

rubrika manažerů družstev

Co nového nám tato koronavirová doba přinesla?
Začali jsme šít bavlněné roušky, které jsme doplnili
o dětské velikosti, po několikaměsíčním přípravném a schvalovacím procesu jsme začali vyrábět
nový mycí prostředek Pan UNI dezinfekční, nabízíme dárkové krabičky s naší kosmetikou. To vše
a celý náš další sortiment si mohou zákazníci koupit
na novém e-shopu www.dubrava.cz. Takže opět platí, že všechno zlé, může být k něčemu dobré. Pokud
to dokážeme využít.

Náročná situace ukazuje, že stále ještě můžeme
v lidech okolo nacházet hodně dobrého, pocit sounáležitosti a vzájemného porozumění. Nezapomeňme
tedy najít chvilku k zastavení a poděkování za to, že
přece jen máme kolem sebe lidi, kteří dovedou podat
pomocnou ruku. I když se musíme se složitou situací
nakonec nějak vypořádat, je skvělé vědět, že v tom
nejsme sami.
Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková

www.dubrava.cz
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Mobilní komunikace bezpečně
SMS textová komunikace na mobilních zařízeních
se pomalu stává historickou funkcí a využívá se spíše pro zasílání oznámení pro vyzvednutí balíčku,
o změně stavu nějaké služby, informaci o vystavené faktuře nebo zaslání opravdu jen krátké textové
zprávy. Moderní uživatelé požadují komunikační
nástroje, které nabízejí přenosy multimediálního
obsahu, jsou univerzální, použitelné pro přenos
textu, fotografií, videa, které umožňují hlasovou
i video-komunikaci a cena za přenos informací je
již zahrnuta v ceně za internetový datový paušál.
Obecně je označujeme jako „messengery“ nebo již
počeštěným názvem „chatovací aplikace“.
Ve sféře mobilní komunikace se v současné době nabízí velké množství komunikačních nástrojů, které
výše zmíněné přenosy multimediálních dat umožňují,
některé z těchto aplikací lze pořídit zdarma, jiné jsou
dostupné za mírnou úplatu, některé používá omezená skupina uživatelů, jiné jsou rozšířené celosvětově
a používá je téměř každý majitel chytrého mobilního
telefonu. Na světě je momentálně asi 5,19 miliard uživatelů mobilních telefonů, kteří využívají přibližně
8 miliard mobilních zařízení (mobily+tablety). Z toho
je asi 73% připojeno k internetu a z toho 89% využívá
nějakou chatovací aplikaci. Těmi celosvětově i u nás
nejrozšířenějšími jsou WhatsApp Messenger, Facebook Messenger. Tyto messengery nabízí svým uživatelům až neuvěřitelně komfortní službu. Můžeme
si ale položit otázku, zda jsou tyto služby bezpečné,
když za jejich používání nemusíme platit.
Nejrozšířenější komunikační nástroj
WhatsApp messenger (vznik 2009) se
po dlouhá léta těší veliké přízni svých
uživatelů, především pro svoji spolehlivost, rychlost, příjemné uživatelské
prostředí, možnosti přenosu multimediálních souborů, jako je zasílání fotografií a videí, a v neposlední
řadě také možnostmi vedení hlasové komunikace
a video-hovorů. Jak tvůrci aplikace, tak i samotnými
uživateli byla vyzdvihována bezpečnost přenosu dat,
použité šifrování a vysoká ochrana soukromí uživatelů. První obavy o narušení bezpečnosti a soukromí
uživatelů s možným vytěžováním uživatelských dat
se začaly objevovat po roce 2014, kdy WhatsApp odkoupila společnost Facebook a začaly postupné snahy
o začlenění tohoto komunikačního nástroje pod platformu Facebook.
Ještě v roce 2020 obsahovaly podmínky použití aplikace WhatApp následující položky:
– Respekt pro vaše soukromí je zakódovaný v naší
DNA. Od založení WhatsAppu dbáme na to, aby
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naše služby odpovídaly zásadám ochrany soukromí.
– Vaše WhatsApp zprávy nebudou sdíleny s Facebookem a neuvidí je tak nikdo další. Facebook nijak nevyužije vaše WhatsApp zprávy, kromě toho,
že nám službu umožní provozovat a dodávat.
Tyto dvě významné proklamace od roku 2021 již součástí uživatelských podmínek nejsou. Další významný a kritizovaný krok v omezení soukromí uživatelů
při používání WhatsApp patrně nastane v dohledné
době, od 8.2.2021 má dojít k další změně provozních
podmínek WhatsApp (díky GDPR se to zatím netýká
uživatelů z EU, v EU toto nastane v určité upravené
podobě později). Především jde o následující:
–
Facebook bude prostřednictvím WhatsApp mít
přístup k vašim kontaktům, i když nejste uživateli
Facebooku.
– Facebook bude mít přístup k informacím o vaší
komunikaci (tedy kdy a s kým).
– Facebook bude mít informace o všech vašich zařízeních (co máte, typ, verze software, nainstalované programy atd.).
– Pokud neaktivujete šifrování point-to-point, bude
mít Facebook přístup i k obsahu vlastní komunikace.
– V případě „mimořádných“ událostí (ty však nejsou
specifikovány) mohou být veškeré informace předány americkým vládním orgánům.
Je tedy otázkou, zda pro zabezpečenou komunikaci
nezvolit nějaký jiný nástroj – samozřejmě je potřeba rozumně zvážit, o jakou privátní komunikaci se
jedná, jak si chceme chránit své soukromí, při jaké
komunikaci a s kým nám jisté sdílení našich dat vadí
a kdy ne – to je rozhodnutí každého jednotlivce.
Jaké jiné aplikace je možné pro komunikaci využít,
aby Facebook a další instituce (ať privátní či státní)
o vaší komunikaci, o vás a vašich partnerech věděli
nejlépe NIC nebo alespoň co nejméně? Pokud chcete
mít svoji komunikaci opravdu privátní, zabezpečenou a chcete, aby byla maximálně ctěna vaše osobní
datová bezpečnost, je tu několik dostupných aplikací
(řazeno abecedně). Všechny uvedené aplikace umí
přenášet zprávy, obrázky, videa, soubory, hlasovou
komunikaci, vše šifrovaně, komunikace probíhá prostřednictvím internetu, potřebujete „chytrý“ mobilní telefon. Zde výběr těch nejčastěji používaných:

SIGNAL MESSENGER (zdarma)
– Android / iOS

Patří mezi čtyřku nejdůvěryhodnějších nástrojů pro privátní zabezpečenou komunikaci, a díky tak trochu

TELEGRAM MESSENGER
(zdarma) – Android / iOS

Spolu se Signal druhá nejpoužívanější aplikace pro privátní komunikaci. Aplikace původem od ruských
autorů (kde se ji státní moc snaží blokovat), po odchodu vývojového týmu po neshodách s ruskými úřady
je nyní firma usídlena v Dubaji. Tvůrci důsledně dbají
na soukromí uživatelů, šifrování přenášených zpráv/
souborů/hovorů a důsledně odrážejí snahy úřadů
jakýchkoliv zemí o zabudování zadních vrátek do
systému, ať již to byly ruské, americké nebo jiné vládní instituce. Z toho důvodu je aplikace v některých
zemích zakázána. Specialitou je možnost šifrovaného
přenosu opravdu velkých souborů. Zdrojový programátorský kód je rovněž odborníkům k dispozici, kdokoliv tak může prověřit bezpečnost aplikace.

THREEMA
(mírný poplatek – 79 Kč za pořízení) – Android / iOS

Threema se postupně propracovává
mezi jednu z nejvíce bezpečných a důvěryhodných aplikací na světě, nejčastěji je používána profesionálními uživateli, kteří dbají o maximum
své komunikační bezpečnosti, není tedy divu, že jejími zákazníky jsou v prvé řadě členové managementů
těch největších světových firem (existuje i speciální
firemní verze „Threema Work“ pro nejvyšší dostupné
zabezpečí vnitrofiremní komunikace). Důvodem takové důvěry zákazníků je především to, že firma je

usídlena ve Švýcarsku, které velmi dbá na soukromí
a tím je nedostupná tlakům „tajných“ úřadů z USA, EU,
Ruska a jiných zemí. Specialitou je možnost fyzického ověření protistrany výměnou šifrovacích klíčů (je
potřeba se s protistranou sejít a vyměnit si QR kódy),
tím ihned obě strany komunikace zjistí, pokud došlo
k narušení bezpečnosti jedné nebo druhé strany. Je
také možné ji provozovat ve zcela anonymním režimu (při registraci netřeba uvádět jakékoliv kontaktní
údaje a je možné aplikaci zakoupit od tvůrců mimo
oficiální Google Play nebo AppStore za kryptoměnu).

VIBER (zdarma) – Android / iOS

Viber, tvůrcem je Rakuten původem z Izraele, si v minulosti ve svých
začátcích prošel pár drobnými bezpečnostními incidenty, z těch si však
tvůrci naopak vzali ponaučení a dnes Viber patří
do naší čtyřky těch nejdůvěryhodnějších messengerů a oproti jiným nabízí další nadstandardní bezpečnostní funkce, které jinde nenajdete. Použitý
šifrovací protokol je založen na kódu od Signal, byl
však rozšířen o další bezpečnostní vrstvu. Zdrojový
programátorský kód je rovněž odborníkům k dispozici, kdokoliv tak může prověřit bezpečnost aplikace.

rubrika manažerů družstev

nechtěné reklamě od Elona Muska ze SpaceX i jedna
z nejrozšířenějších a nejvíce rostoucích. Firma je
usídlena v USA, zdrojový programátorský kód je
odborníkům k dispozici, kdokoliv tak může prověřit bezpečnost aplikace. Mezi zajímavosti patří, že
aplikace je v USA schválena jako bezpečná pro komunikaci mezi senátory a jejich personálem, je také
doporučována jako bezpečná například Edwardem
Snowdenem. Aplikace je zakázána především v arabských zemích. Zajímavou funkcí jsou „automaticky
mizející“ zprávy, které se samy za zvolený čas po přečtení smažou a nelze je obnovit.

Je třeba zmínit, že samotné využívání bezpečného
komunikačního nástroje neznamená automaticky
100% zabezpečení všech zpráv přenesených a uložených v zařízení. Je nutné mít na paměti, že zabezpečení
je komplexní záležitost, je třeba mít kromě bezpečného komunikačního nástroje i bezpečný mobilní
telefon (heslem), nastaveno jeho vnitřní šifrování,
zamyslet se nad tím, jak fungují zálohy zařízení a zda
vůbec zabezpečenou komunikaci zálohovat. Uživatel
nesmí sám udělat bezpečností chybu – například někomu jinému vyzradit heslo a podobně.
Zajímáte-li se o vysoké zabezpečení komunikace
a nejen jí, pak doporučuji web Electronic Frontier
Foundation (https://www.eff.org/ ), kde je množství
odborných a opravdu fundovaných informací zabývajících se bezpečností a důvody, proč je privátnost
a bezpečnost komunikace tak důležitá, a že komunikace například prostřednictvím Facebook Messenger
rozhodně prvky osobní bezpečnosti nesplňuje.

NAŠE DOPORUČENÍ LZE SHRNOUT
NÁSLEDOVNĚ:

– Mít zabezpečený (zamknutý a zašifrovaný) mobil.
–
Pro bezpečnou komunikaci používat jednu ze
zmíněných (nebo jinou bezpečnou) aplikací
– Zvážit, zda je dobré některé závažné informace
odesílat protistraně, přičemž u protistrany zůstanou uloženy – doporučuji využívat možnosti
mizení zpráv.
Text: Daniel Smrtka
ORSM, IT
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právní okénko

Vlastnictví družstevního podílu
Občanský zákoník považuje práva, jejichž povaha to připouští, za nehmotné věci. V tomto pojetí je
družstevní podíl, který představuje práva a povinnosti člena plynoucí mu z jeho členství v družstvu,
nehmotnou věcí. Družstevní podíl, jenž členu patří,
je jeho vlastnictvím. S tímto vlastnictvím má člen
právo nakládat v mezích právního řádu. Každý člen
může mít v družstvu pouze jeden družstevní podíl.
Zákon o obchodních korporacích připouští, aby
družstevní podíl byl rovněž ve spoluvlastnictví více
osob. Určuje, že je-li družstevní podíl ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společnými členy družstva.
Družstevní podíl pak spravuje vůči družstvu jako
správce společné věci jeden ze spoluvlastníků. Jiná
osoba, než jeden ze spoluvlastníků a současně společných členů tímto správcem být vzhledem k úpravě
v tomto zákoně nemůže. Pokud jsou spoluvlastníky
družstevního podílu manželé, může jej vůči družstvu
spravovat ze zákona kterýkoliv z nich. Možnost, aby
byl družstevní podíl ve spoluvlastnictví více osob,
lze na základě zákona o obchodních korporacích stanovami vyloučit a tím zároveň vyloučit i možnost,
aby z důvodu spoluvlastnictví družstevního podílu
vzniklo v družstvu společné členství.
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ně o obchodních korporacích platí pouze pro bytové
družstvo. S ohledem na účel, k němuž se toto družstvo zakládá, jímž je zajišťování bytových potřeb jeho
členů, má v bytovém družstvu své místo společné
členství. Podle uvedené zvláštní úpravy, která na jiná
družstva nedopadá, vzniká v bytovém družstvu společné členství manželů, jestliže je družstevní podíl ve
společném jmění manželů. Nabytí družstevního podílu manželi do jejich společného jmění nelze v tomto
družstvu úpravou ve stanovách vyloučit.
Práva z členství v družstvu vykonává člen vůči družstvu osobně a plnění poskytovaná družstvem vzhledem k právům, které družstevní podíl představuje,
družstvo poskytuje jen svému členu. Obdobně platí, že
i povinnosti z členství musí člen ve vztahu k družstvu
plnit osobně. Práva a povinnosti člena určuje zákon
o obchodních korporacích a stanovy družstva. Člen
má podle tohoto zákona právo zejména volit a být
volen do orgánů družstva, účastnit se řízení a rozhodování v družstvu a podílet se na výhodách poskytovaných družstvem. K povinnostem člena patří podle
úpravy v tomto zákoně především dodržovat stanovy
a dodržovat rozhodnutí orgánů družstva.

Vlastnictví družstevního podílu je spjato neoddělitelně s členstvím v družstvu, neboť práva a povinnosti, která družstevní podíl představuje, jsou právy
a povinnostmi z tohoto členství v právním vztahu
mezi členem a družstvem. Družstevní podíl se nabývá
při vzniku členství v družstvu a vzhledem k právní
úpravě v zákoně o obchodních korporacích jej může
nabýt jen ten, kdo splňuje podmínky pro vznik členství v družstvu podle tohoto zákona a stanov. K nabytí
družstevního podílu osobou, která je zakladatelem
družstva, dochází při splnění zmíněných podmínek
pro vznik členství ze zákona dnem vzniku družstva.
Jiná osoba může družstevní podíl nabýt, splňuje-li
uvedené podmínky pro vznik členství, přijetím za
člena. Ostatní způsoby nabytí družstevního podílu
spojené se vznikem členství, kterými jsou převod
a přechod družstevního podílu, při nichž je zákonem
vyžadováno splnění podmínek pro vznik členství stejně tak, se v družstvu uplatňují, jen když to jeho stanovy umožňují. Odchylná právní úprava v tomto směru
platí jen pro bytové družstvo, v němž zákon o obchodních korporacích nedovoluje převod anebo přechod
družstevního podílu stanovami vyloučit či omezit.

Právo volit a být volen do orgánů družstva, stejně
tak jako účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,
vykonává člen na členské schůzi. Zákon o obchodních korporacích umožňuje členu účastnit se členské
schůze osobně nebo v zastoupení zmocněncem, kterému k tomu udělí písemně plnou moc. Zastoupení
člena na členské schůzí zmocněncem je výjimkou
z osobního výkonu práv člena plynoucích mu z jeho
členství s tím, že zmocněnec v tomto případě jedná
na členské schůzi jménem člena, který jej k zastupování zmocnil a s právními účinky pro tohoto člena,
jehož pokyny je zmocněnec povinen se přitom řídit.
Nedávná změna zákona o obchodních korporacích
umožnila, aby družstvo ve svých stanovách určilo,
že člena může na členské schůzi jako jeho zmocněnec
zastupovat jen jiný člen, a aby stanovami také určilo
nižší počet členů, které může na členské schůzi zastupovat stejný zmocněnec, než připouští zákon o obchodních korporacích, podle něhož může být jedním
zmocněncem zastoupena současně až jedna třetina
všech členů družstva. Využije-li družstvo ve stanovách příležitost k takové úpravě, případný vliv osob,
které nejsou členy družstva, na rozhodování členské
schůze tím vyloučí nebo alespoň významně omezí.

Členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá
členství druhého z manželů. Zvláštní úprava v záko-

Zastoupení člena jinou osobou je však zcela vyloučeno při výkonu funkce člena voleného orgánu druž-
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vzniklých tímto rozdělením ponechat a zbývající
převést, anebo naopak současně převést všechny
takto vzniklé družstevní podíly. Ponechá-li si člen
při tomto rozdělení jeden z družstevních podílů, jeho
členství v družstvu trvá i nadále. K rozdělení i k převodu může dojít za podmínek podle stanov. Zákon
o obchodních korporacích stanoví, že družstevní
podíl nelze rozdělit, pokud by v důsledku rozdělení
družstevního podílu klesla majetková účast převodce
nebo nabyvatele družstevního podílu v družstvu pod
výši základního členského vkladu.

K právům člena představovaným jeho družstevním
podílem patří rovněž právo podílet se na výhodách
poskytovaných družstvem, a pokud to stanovy určují,
také právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích družstva. Práva člena, jde-li o výhody poskytované družstvem, s rozdělováním zisku a jiných vlastních
zdrojů družstva úzce souvisí a musí být zřejmá právě
ze stanov družstva. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že není-li stanovami určeno jinak, zákon o obchodních korporacích nedovoluje rozdělit zisk anebo
jiné vlastní zdroje družstva mezi jiné osoby než jeho
členy. Účelem, k němuž se družstvo zakládá, může být
podle zákona vzájemná podpora členů družstva nebo
třetích osob, družstvo může být založeno také za účelem podnikání. Má-li být s ohledem na tento účel při
rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů družstva
poskytnuto nějaké plnění i jiným osobám než jeho členům, musí to vyplývat ze stanov.

Za podmínek, ze nichž člen může v družstvu převést
svůj družstevní podíl na jiného člena anebo na jinou
osobu, člen může k družstevnímu podílu zřídit podle občanského zákoníku zástavní právo anebo jiné
věcné právo pro někoho jiného s výjimkou družstva,
v němž má tento podíl. Nabýt zástavní anebo jiné
věcné právo k vlastnímu družstevnímu podílu tato
právní úprava družstvu nedovoluje. Stanovy mohou
zastavení družstevního podílu i zřízení jiného věcného práva k němu zakázat, a to i tehdy, kdy je podle
nich možné družstevní podíl převést.

Člen může svůj družstevní podíl převést smlouvou
na jiného člena, pokud to stanovy nezakazují, anebo na jinou osobu, která se vzhledem k podmínkám
pro vznik členství v družstvu může stát jeho členem, jestliže to stanovy připouštějí. Stanovy mohou
převod podmínit souhlasem představenstva, anebo
předsedy družstva, jestliže se v družstvu představenstvo nezřizuje. Členu převodem jeho družstevního podílu zaniká v družstvu členství. Nabývá-li
převáděný družstevní podíl jiný člen, splývá tento
družstevní podíl v důsledku převodu s dosavadním
družstevním podílem člena, na něhož je převáděn,
v jediný družstevní podíl. Je-li nabyvatelem převáděného družstevního podílu osoba, která dosud členem družstva není, vzniká jí převodem družstevního
podílu v družstvu členství. Družstevní podíl člen
nemůže převést na družstvo, v němž má tento podíl,
neboť zákon o obchodních korporacích družstvu takto nabýt vlastní družstevní podíl nedovoluje.
Stanovy mohou dovolovat členský podíl rozdělit.
Jestliže tomu tak je, člen může svůj družstevní podíl
rozdělit při jeho převodu. K rozdělení družstevního
podílu je ze zákona vyžadován vždy souhlas představenstva, nebo předsedy družstva, pokud se v družstvu představenstvo nezřizuje. Dojde-li k rozdělení,
může si člen při převodu jeden z družstevních podílů

právní okénko

stva. Členem voleného orgánu družstva může být
podle zákona jen člen družstva a tato funkce musí být
vykonávána členem, který byl do ní zvolen, osobně.
Je-li členem voleného orgánu člen družstva, jenž je
právnickou osobou, musí zmocnit jedinou fyzickou
osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro
výkon funkce stanovené zákonem pro samotného
člena voleného orgánu, aby ji v tomto orgánu zastupovala. Tento zástupce pak musí právnickou osobu,
která je členem voleného orgánu družstva, zastupovat při výkonu její funkce osobně.

Jestliže to stanovy nevylučují, přechází v případě
smrti člena nebo zániku člena, který je právnickou
osobou, jeho družstevní podíl za podmínek podle
zákona o obchodních korporacích a stanov na dědice
anebo na jiného právního nástupce člena. Přechodem
družstevního podílu vzniká dědici nebo jinému právnímu nástupci člena členství v družstvu. Musí být
proto i v tomto případě osobou splňující podmínky pro
vznik členství v družstvu. Jestliže stanovy přechod
nevyloučí, mohou podmínit vznik členství dědice
souhlasem představenstva, anebo předsedy družstva,
pokud se v družstvu představenstvo nezřizuje, a to
souhlasem uděleným na základě žádosti dědice. K přechodu družstevního podílu na právního nástupce
člena, který je právnickou osobou, je tento souhlas
vyžadován ze zákona vždy a musí o něj požádat před
svým zánikem tento člen. Při udělení tohoto souhlasu
lze schválit i rozdělení družstevního podílu a přechod
rozděleného družstevního podílu na více než jednoho
právního nástupce.
Trvání práv a povinností z členství v družstvu
představovaných družstevním podílem je závislé
na trvání členství člena, který
vlastní tento podíl. Zaniká-li za
trvání družstva členu v družstvu členství a nenabývá-li současně převodem či přechodem
jeho družstevní podíl někdo jiný,
dochází k zániku tohoto družstevního podílu a vůči družstvu
vzniká právo na vypořádání.
Text: JUDr. Miroslav Machala
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Zelená dohoda
Udržitelné baterie pro oběhové a klimaticky
neutrální hospodářství
Evropská komise navrhla nedávno modernizaci právního předpisu EU o bateriích,
a představuje tak první z iniciativ oznámených v novém Akčním plánu pro oběhové hospodářství. Baterie, které budou udržitelnější po celou dobu svého životního cyklu, mají
zásadní význam pro cíle Zelené dohody pro Evropu a přispívají k ambici nulového znečištění, která je v této dohodě stanovena. Podporují konkurenceschopnou udržitelnost
a jsou nezbytné pro ekologickou dopravu, čistou energii a dosažení klimatické neutrality
do roku 2050. Tento návrh se zabývá sociálními, ekonomickými a environmentálními
otázkami souvisejícími se všemi typy baterií.
Baterie uváděné na trh EU by měly být udržitelné,
vysoce výkonné a bezpečné po celou dobu svého
životního cyklu. To znamená, že baterie se vyrábějí s co nejmenším dopadem na životní prostředí ze
surovin získaných při plném respektování lidských
práv i sociálních a ekologických norem. Baterie
musí mít dlouhou životnost, být bezpečné a na konci
své životnosti by měly být nově využity, repasovány nebo recyklovány, aby se cenné suroviny vrátily
zpět do hospodářství.

PODPORA KONKURENCESCHOPNÉ
UDRŽITELNOSTI V EVROPĚ

Komise navrhuje závazné požadavky pro všechny
baterie (tj. průmyslové a automobilové baterie, baterie do elektrických vozidel a přenosné baterie)
uváděné na trh EU. Pro rozvoj udržitelnějšího a konkurenceschopnějšího odvětví baterií v Evropě a na
celém světě mají zásadní význam požadavky jako
používání odpovědně získaných surovin, omezení
používání nebezpečných látek, povinné minimální
množství recyklovaných surovin, uhlíková stopa,
výkonnost, trvanlivost a označování, jakož i splnění
cílů v oblasti sběru a recyklace.
Díky existenci právní jistoty se navíc uvolní rozsáhlé investice a zvýší se výrobní kapacita pro inovativní a udržitelné baterie v Evropě i jinde, aby bylo
možné reagovat na rychle rostoucí trh.

MINIMALIZACE DOPADŮ BATERIÍ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Opatření, která Komise navrhuje, usnadní dosažení
klimatické neutrality do roku 2050. Lepší a výkon-

nější baterie zásadním způsobem přispějí k elektrifikaci silniční dopravy, a tím se významně sníží
emise, začnou se ve větší míře používat elektrická
vozidla a bude snadnější začlenit do unijní skladby
zdrojů energie vyšší podíl obnovitelných zdrojů.
Tímto návrhem hodlá Komise rovněž posílit oběhové hospodářství u hodnotových řetězců baterií
a podpořit účinnější využívání zdrojů, aby se minimalizoval dopad baterií na životní prostředí. Od
1. července 2024 mohou být na trh uváděny pouze
nabíjitelné průmyslové baterie a baterie do elektrických vozidel, pro něž bylo vypracováno prohlášení
o uhlíkové stopě.
Aby bylo možné uzavřít cyklus a zachovat cenné
suroviny používané pro baterie v evropském hospodářství co nejdéle, navrhuje Komise stanovit nové
požadavky a cíle týkající se obsahu recyklovaných
surovin a sběru, zpracování a recyklace baterií na
konci jejich životnosti. Tím by se zajistilo, že průmyslové a automobilové baterie nebo baterie do elektrických vozidel nebudou po skončení své životnosti
pro hospodářství ztraceny.
Aby se významným způsobem zlepšil sběr a recyklace přenosných baterií, stávající 45 procent míra
sběru by se měla zvýšit na 65 procent v roce 2025 a na
70 procent v roce 2030, aby suroviny z baterií, které
používáme doma, nebyly pro hospodářství ztraceny.
U ostatních baterií – průmyslových nebo automobilových baterií či baterií do elektrických vozidel
– musí probíhat sběr v plném rozsahu. Všechny sebrané baterie musí být recyklovány a musí být do-
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saženo vysoké úrovně využití, zejména u cenných
surovin, jako je kobalt, lithium, nikl a olovo.
Navrhované nařízení definuje rámec, který usnadní nové využití baterií z elektrických vozidel, aby
mohly být upotřebeny znovu, například jako stacionární systémy pro ukládání energie nebo jako zdroje energie v elektrických rozvodných sítích.

Využívání nových IT technologií, konkrétně pasů
baterií a propojeného datového prostoru, bude mít
zásadní význam pro bezpečné sdílení údajů, lepší
transparentnost trhu s bateriemi a vysledovatelnost
velkých baterií během jejich životního cyklu. Výrobci tak budou schopni vyvíjet inovativní výrobky
a služby v rámci souběžné ekologické a digitální
transformace.
Díky novým normám udržitelnosti pro baterie
tak Komise podpoří i ekologickou transformaci na
celém světě a v rámci své udržitelné výrobkové politiky vypracuje plán pro další iniciativy.
Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu
pro Evropu Frans Timmermans uvedl: „Čistá
energie je klíčem k Zelené dohodě pro Evropu,
ale naše rostoucí závislost na bateriích (například
v dopravě) by neměla škodit životnímu prostředí.
Nové nařízení o bateriích pomůže zmírnit environmentální a sociální dopady všech typů baterií během jejich životního cyklu. Dnešní návrh
umožňuje EU rozšířit používání a výrobu baterií
bezpečným, oběhovým a zdravým způsobem.“
Místopředseda pro interinstitucionální vztahy Maroš Šefčovič doplnil: „Komise navrhuje
nový regulační rámec pro baterie, který obstojí
i v budoucnu. Má zajistit, aby se na trh EU do-

stávaly pouze ty nejekologičtější, nejvýkonnější
a nejbezpečnější baterie. Tento ambiciózní rámec
pro transparentní a etické získávání surovin, uhlíkovou stopu baterií a recyklaci je zásadním prvkem pro dosažení otevřené strategické autonomie
v tomto kritickém odvětví a urychlení naší práce
v Evropské bateriové alianci.“
Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov
Virginijus Sinkevičius uvedl: „Tento inovativní
návrh EU týkající se udržitelných baterií představuje první velký impuls pro oběhové hospodářství v rámci našeho nového Akčního plánu
pro oběhové hospodářství. Baterie mají zásadní
význam pro klíčová odvětví našeho hospodářství
a společnosti, jako je mobilita, energie a komunikace. Tento soubor legislativních nástrojů orientovaný na budoucnost zlepší udržitelnost baterií
v každé fázi jejich životního cyklu. Baterie jsou
plné cenných surovin a my chceme zajistit, aby
žádná baterie neskončila jako odpad. Udržitelnost
baterií musí růst zároveň s jejich rostoucím počtem na trhu EU.“
Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton prohlásil: „Evropa potřebuje zlepšit svou strategickou
kapacitu v oblasti nových a základních technologií, jako jsou baterie, které jsou zásadní pro
konkurenceschopnost našeho průmyslu a naplnění našich ekologických ambicí. Díky investicím
a správným politickým pobídkám, včetně dnešního návrhu nového regulačního rámce, pomáháme
vytvořit úplný hodnotový řetězec baterií v EU: od
surovin a chemických látek přes elektrickou mobilitu až po způsoby recyklace.“
Baterie a odpadní baterie jsou od roku 2006
na úrovni EU regulovány směrnicí o bateriích
(2006/66/ES). Modernizace tohoto předpisu je
nezbytná, jelikož se změnily socioekonomické
podmínky, technologický vývoj, trhy a způsoby
použití baterií.
Poptávka po bateriích rychle roste a do roku
2030 se má zvýšit 14násobně. Důvodem je především elektrická doprava, díky níž se tento trh
stává na celosvětové úrovni čím dál více strategickým. Tento celosvětový exponenciální nárůst
poptávky po bateriích povede k odpovídajícímu
zvýšení poptávky po surovinách, a proto je třeba
minimalizovat jejich dopad na životní prostředí.
(-jh-)
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Komise navrhuje nová pravidla
pro digitální platformy
Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru – komplexní soubor nových
pravidel pro všechny digitální služby, včetně sociálních médií, internetových tržišť a dalších on-line platforem, které působí v Evropské unii: akt o digitálních službách a akt
o digitálních trzích. Jádrem obou návrhů jsou evropské hodnoty. Nová pravidla budou
lépe chránit spotřebitele a jejich základní práva na internetu a umožní vznik spravedlivějších a otevřenějších digitálních trhů pro všechny.
Moderní soubor pravidel platných na celém jednotném trhu podpoří inovace, růst a konkurenceschopnost a poskytne uživatelům nové, lepší a spolehlivé
on-line služby. Podpoří rovněž růst menších platforem, malých a středních podniků a začínajících podniků, kterým poskytne snadný přístup k zákazníkům
na celém jednotném trhu a sníží náklady na dodržování předpisů. Kromě toho on-line platformám, které
dosáhly nebo podle očekávání dosáhnou takového
významu, že „stráží“ přístup na jednotný trh, nová
pravidla zakážou ukládat nespravedlivé podmínky.
Oba návrhy jsou jádrem ambicí Komise nastolit digitální desetiletí Evropy.
Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk, uvedla:
„Tyto dva návrhy slouží jednomu účelu: zajistit, abychom jako uživatelé měli přístup k širokému výběru
bezpečných produktů a služeb on-line. A aby podniky
působící v Evropě mohly volně a spravedlivě soutěžit
on-line stejně jako off-line. Je to jeden svět. Potřebujeme, abychom mohli bezpečně nakupovat a důvěřovat zprávám, které čteme. Protože to, co je nezákonné
off-line, je stejně tak nezákonné on-line.“

AKT O DIGITÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Prostředí digitálních služeb se dnes výrazně liší od
doby před dvaceti lety, kdy byla přijata směrnice
o elektronickém obchodu. On-line zprostředkovatelé
se stali klíčovými hráči na poli digitální transformace. Zejména on-line platformy přinesly významné
výhody spotřebitelům, stimulovaly inovace, usnadnily přeshraniční obchodování v Unii i mimo ni
a otevřely nové příležitosti řadě evropských podniků
a obchodníků. Zároveň však mohou být využívány
jako prostředek k šíření nezákonného obsahu nebo
prodeji nelegálního zboží či služeb přes internet. Některé z největších subjektů začaly plnit funkci jakoby
veřejných prostorů pro sdílení informací a on-line
obchodování. Získaly systémový charakter a představují zvláštní riziko pro práva uživatelů, informační toky a účast veřejnosti.
Podle aktu o digitálních službách budou všem digitálním službám, které spojují spotřebitele se zbožím,
službami nebo digitálním obsahem, uloženy v celé
EU závazné povinnosti, včetně nových postupů pro
rychlejší odstraňování nezákonného obsahu a komplexní ochrany základních práv uživatelů na inter-

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dodal: „Mnoho on-line platforem začalo hrát
ústřední úlohu v životě našich občanů
a podniků, a dokonce i v naší společnosti
a demokracii obecně. Dnešními návrhy
dáváme digitálnímu prostoru řád pro
příští desítky let. Díky harmonizovaným pravidlům, povinnostem ex
ante, lepšímu dohledu, rychlému
prosazování a odrazujícím sankcím zajistíme, aby každý, kdo nabízí
a využívá digitální služby v Evropě,
měl prospěch z bezpečnosti, důvěry, inovací a podnikatelských příležitostí.“

2/2021
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z Bruselu
netu. Nový rámec nastolí novou rovnováhu mezi
právy a povinnostmi uživatelů, zprostředkovatelských platforem a veřejných orgánů. Vychází z evropských hodnot, mezi něž patří dodržování lidských
práv, svoboda, demokracie, rovnost a právní stát.
Návrh doplňuje Evropský akční plán pro demokracii,
jehož cílem je zvýšit odolnost demokracií.
Akt o digitálních službách konkrétně uloží digitálním službám v celé EU řadu nových harmonizovaných povinností, které budou pečlivě odstupňovány
podle velikosti a dopadu těchto služeb, jako jsou:
– pravidla pro odstraňování nelegálního zboží, služeb nebo digitálního obsahu na internetu,
– opatření na ochranu uživatelů, jejichž digitální
obsah byl platformami smazán omylem,
–
nové povinnosti největších platforem přijímat
opatření na základě rizik s cílem zabránit zneužívání jejich systémů,
– široká škála opatření k zajištění transparentnosti,
mimo jiné v oblasti reklamy na internetu a algoritmů používaných k doporučování digitálního
obsahu uživatelům,
– nové pravomoci ke kontrole fungování platforem,
včetně usnadnění přístupu výzkumných pracovníků k hlavním údajům platforem,
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– nová pravidla týkající se vysledovatelnosti uživatelů–podnikatelů na internetových tržištích,
aby bylo možné vystopovat prodejce nelegálního
zboží nebo služeb,
– inovativní proces spolupráce mezi orgány veřejné
moci s cílem zajistit účinné prosazování předpisů
na celém jednotném trhu.
Má se za to, že platformy, které využívá více než
10 procent obyvatel EU (45 milionů uživatelů), mají
systémovou povahu a vztahují se na ně nejen zvláštní
povinnosti v oblasti řízení rizik, ale také nová struktura dohledu. Tento nový rámec pro zajištění odpovědnosti bude zahrnovat správní radu vnitrostátních
koordinátorů digitálních služeb a zvláštní pravomoci
Komise při dohledu nad největšími platformami,
včetně možnosti ukládat jim přímé sankce.

AKT O DIGITÁLNÍCH TRZÍCH

Akt o digitálních trzích se zabývá negativními důsledky některých způsobů chování platforem, které
působí jako „digitální strážci“ přístupu na jednotný
trh. Jedná se o platformy, které mají významný dopad na vnitřní trh, pro podnikové uživatele představují důležitou cestu, jak být v kontaktu se zákazníky,
a mají nebo pravděpodobně budou mít pevné a trvalé
postavení. V důsledku toho mohou mít takovou sílu,
že mohou určovat svá vlastní pravidla a omezovat
kontakt mezi podniky a spotřebiteli. Někdy mají takové společnosti kontrolu nad celými ekosystémy

Akt o digitálních trzích vychází z horizontálního nařízení o vztazích mezi platformami a podniky, ze zjištění střediska pro sledování ekonomiky internetových
platforem a ze značných zkušeností Komise s prosazováním práva hospodářské soutěže v oblasti on-line
trhů. Stanoví zejména harmonizovaná pravidla, která
vymezují a zakazují nekalé postupy „strážců“, a zavádí
donucovací mechanismus založený na šetřeních trhu.
Tentýž mechanismus zajistí, aby povinnosti stanovené v nařízení byly průběžně aktualizovány vzhledem
k neustále se vyvíjející digitální realitě.

– umožní Komisi provádět cílená šetření trhů s cílem posoudit, zda je třeba k těmto pravidlům
přidat nové postupy a služby „strážců“, aby se zajistilo, že nová pravidla pro „strážce“ budou držet
krok s rychlým tempem digitálních trhů.

z Bruselu

platforem. Pokud se „strážce“ uchyluje k nekalým
obchodním praktikám, může hodnotným a inovativním službám svých podnikových uživatelů zabránit
v tom, aby oslovily spotřebitele, nebo je v tom zpomalovat. Mezi příklady těchto praktik patří neférové
využívání dat od podniků působících na těchto platformách nebo situace, kdy uživatelé musí využívat
konkrétní službu a mají jen omezenou možnost přejít
ke konkurenci.

Evropský parlament a členské státy budou návrhy
Komise projednávat řádným legislativním postupem. Pokud je přijmou, bude konečné znění přímo
použitelné v celé Evropské unii.

Akt o digitálních trzích konkrétně:
– bude použitelný pouze na hlavní poskytovatele
stěžejních služeb platforem, kteří jsou nejnáchylnější k tomu, aby používali nekalé praktiky,
jako jsou vyhledávače, sociální sítě nebo on-line
zprostředkovatelské služby splňující objektivní
legislativní kritéria, podle kterých se určuje status „strážce“,
– definuje kvantitativní prahové hodnoty pro identifikaci domnělých „strážců“. Komise bude mít
rovněž pravomoc určit, že daná společnost má
status „strážce“, na základě šetření trhu,
–
zakazuje řadu zjevně nekalých praktik, jako je
bránění uživatelům v odinstalování jakéhokoli
předinstalovaného softwaru nebo aplikací,
– v yžaduje, aby „strážci“ proaktivně zaváděli určitá
opatření, například cílená opatření umožňující
řádné fungování softwaru třetích stran a interoperabilitu s jejich vlastními službami,
– ukládá sankce za nedodržování předpisů, které
mohou zahrnovat pokuty až do výše 10 procent
celosvětového obratu daného „strážce“, aby byla
zajištěna účinnost nových pravidel. V případě
opakovaných porušení mohou sankce zahrnovat
také povinnost přijmout strukturální opatření,
a to i případné odprodání určitých částí podniku,
pokud nelze dodržování pravidel zajistit jiným,
rovnocenně účinným opatřením,

Akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích jsou evropskou odpovědí na hloubkovou reflexi, kterou v předchozích letech Komise, členské
státy EU a mnohé další jurisdikce prováděly, aby
pochopily dopady digitalizace – a zejména on-line
platforem – na základní práva, hospodářskou soutěž a obecněji na naše společnosti a ekonomiky.
Komise při přípravě tohoto legislativního balíčku
vedla konzultace se širokou škálou zúčastněných
stran. V létě 2020 Komise v souvislosti s aktem
o digitálních službách a novým nástrojem pro hospodářskou soutěž, který sloužil jako základ pro
návrh aktu o digitálních trzích, konzultovala se
zúčastněnými stranami, aby dále podpořila práci
na analýze a shromažďování důkazů pro vymezení
konkrétních otázek, které mohou vyžadovat zásah
na úrovni EU. V otevřených veřejných konzultacích
v rámci přípravy dnešního balíčku, které probíhaly od června do září 2020, Komise obdržela přes
3 000 odpovědí z celého spektra digitální ekonomiky a z celého světa.
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
2/2021
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ŠKODA

OCTAVIA
již od 456 900 Kč

ilustrativní fotografie

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 3,7–5,1 l/100 km, 93–117 g/km

se zvýhodněním až

61 200 Kč

Produktový
bonus 37 000 Kč

Bonus při finanacování
24 200 Kč

Pojištění schopnosti
splácet

Přivítejte zimu v novém voze ŠKODA
Nová ŠKODA OCTAVIA na vás čeká v akční nabídce s produktovým bonusem
až 37 000 Kč a skvělou výbavou. Pořiďte si náš nejnovější bestseller již od 456 900 Kč.
Při financování se ŠKODA Financial Services navíc získáte bonus ve výši až 24 200 Kč.
Více informací o nabídce naleznete na webových stránkách našeho dealerství nebo
na skoda-auto.cz. S výběrem vozu vám rádi poradíme také telefonicky.
Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA OCTAVIA 1.0 TSI 81 kW v ceně 456 900 Kč, při financování se ŠKODA Financial Services v ceně 432 700 Kč, splátka předem 216 350 Kč (50 %), výše úvěru
216 350 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 254 412 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 279 804 Kč, RPSN vč. pojištění 19,414 %, délka úvěru 24 měsíců,
poslední nerovnoměrná splátka 129 810 Kč, měsíční splátka úvěru 5 192 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 6 250 Kč, úroková sazba p. a. 10,79 %. ŠKODA Pojištění Standart obsahuje havarijní
pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 50 let
a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou
závazkový vztah.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOMECHANIKA
Letecká 3753/2
796 01 Prostějov
Tel.: 582 344 889
www.automechanika.cz
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Zabiják plísně jménem Larrin
Stejně jako zloděj se zvolna vkrádá do vašeho bytu,
podobně se i plíseň zvolna blíží do vaší koupelny. Tohoto invazivního bytového vetřelce se můžete zbavit
pouze něčím, co je silnější než on, a to je Odstraňovač
plísně řady Larrin.
Představte si situaci, že máte nový byt nebo dům…
Máte z něj radost a stejně jako každý nový či zrekonstruovaný objekt je nutno řádně větrat. Děláte, co
můžete, prostory již obýváte se svou rodinou a samozřejmě používáte také kuchyň, koupelnu a další
místnosti vašeho obydlí. Pokud se v bytě vaří, pere,
věší prádlo a byt se užívá, v bytě vzniká pára. Jedním
z nejfrekventovanějších míst vaší domácnosti se stává
koupelna – jen málokdo má to štěstí, aby v případě vícečlenné domácnosti měl dvě či více koupelen, a tak se
často tato místnost nestačí pořádně vyvětrat. Důvodů
proč tomu tak je, je několik – ať již je to dlouhodobé
sprchování nebo používání vany, v místnosti vzniká
pára, která zpravidla stoupá vzhůru. Můžete pokaždé
vzorně otevírat okno po odchodu z koupelny, za teplejšího počasí můžete mít dokonce v koupelně trvale
otevřené větračky, můžete dělat vše správně – a stejně
se může stát, že najednou zjistíte, že u stropu, zpravidla nad oknem, se vám začne dělat na čerstvě vymalovaném stropě či kolem okna nepěkný černý pás skvrn
značící jedno – plíseň. Co s tím?
Začnete větrat co se dá a domníváte se, že to pomůže.
Jenže kolikrát se plíseň větráním ještě zvětší, protože
z nejrůznějších důvodů ke vzniklé vlhkosti nabere
ještě vlhkost zvenku a vidíte, jak se pára vrací zpátky
do místnosti a jak jinak než že v místech plísní napadené zdi či stropu. Důvodů je mnoho, jedním z nich
může být i špatně zkonstruovaná koupelna, respektive okno – zejména moderní objekty a projektanti
od kreslícího prkna dovedou vymyslet nejrůznější
designové kreace, velká okna a zajímavé prvky, které
ovšem v praxi nefungují jak mají – například v případě oken se poslední dobou dělají velké skleněné
výplně oken, kde projektant často nemyslel na to, že
by se okno mělo také dát jednoduše otevřít – velké
plochy oken se nedají otevřít bez dohledu, protože
průvanem by mohlo okno prásknout a rozbít se. Zbývá používat okna na větračku, jenže kolem oken to
nevypadá jako ve starém domečku u babičky, nýbrž
projektant navrhl design – kolem rámu oken zbývá
často do šířky prostor, kde pro odvětrání zbyde pár
centimetrů. Tedy jednoduše řečeno, pára nemá kudy
rychle odejít a než se tak stane, často se vrací zpět
i s venkovní vlhkostí. A co teprve obyvatelé bytů,
kde okna v koupelně často ani nejsou a jsou odkázáni
pouze na zabudované odvětrávání.
Co teď s tím? Upřímně řečeno, žádné velké kousky
se s tím dělat nemohou, protože každý není takový
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dobrodruh, aby nechal za drahé
peníze vyměnil okna i s rámy.
Zpravidla nemůžete zcela odstranit původce problému – to byste se nesměli nejspíš mýt, nebo byste museli, jak
je již zmíněno, nechat vestavět jiná okna
umožňující lepší větrání. Ale co můžete udělat, je velmi rychle odstranit
vzniklou plíseň a minimálně vizuelně zeď vypadá ihned jako nová.
A tento proces můžete po delší
době zase zopakovat.
Nevěříte? Zkuste to. Stačí si
zakoupit prostředek LARRIN
proti plísním EXTRA, který stačí jen nastříkat podle návodu na
postižené místo. Je to neuvěřitelné, ale za pár minut je po plísni.
Odstraňovač plísně dokonce vybělí
zeď, nevznikají žádné zbylé skvrny, dokonce ani žlutě
zabarvené. Je určitě dobré proceduru několikrát zopakovat, protože jedna věc je to co vidíte a druhá fakt,
že zbytky plísně ještě mohou zůstat částečně ve zdi.
Opakovaným nástřikem by, samozřejmě s ohledem na
rozsah napadení, měly zmizet i zbytky plísně uvnitř
nátěru a omítky.
Mezi nejúčinnějšími preparáty typu odstraňovač
plísni jsou v jednom článku na internetu jmenovány dva a jeden z nich je právě LARRIN proti plísním
EXTRA. Oba výrobky fungují na bázi chemického
složení s přídavkem chloru – co jiného by také mělo
bělit, pokud chcete, abyste po zlikvidování plísně neměli zeď, jako když se o ni opřel kominík. Z pohledu
amatéra se dá říct, že co není chemie, prostě neúčinkuje tak, jak by mělo. Co je určitě důležité, výrobek
obsahuje účinné sloučeniny chloru, které jsou však
v souvislosti s aktuální legislativou chemicky odbouratelné. Po aplikaci přípravku tedy stačí místnost jen
důkladně vyvětrat. Ideální je postříkat plíseň třeba
večer, nechat otevřené okno do rána a pak ještě další
den proces zopakovat. Stačí tedy nechat 2-3 dny otevřené okno a zeď máte jako novou. Pořád lepší variantou je několik dnů důkladně větrat, než v koupelně
žít s plísní na zdi.
Tento skvělý odstraňovač plísně si můžete zakoupit
v dobrých drogeriích. Cena je řádově sto korun a vydrží vám na více použití. Kromě zdi ho můžete použít
také na spáry ve dlaždičkách nebo všude tam, kde se
plíseň rozhodla žít s vámi. Nedejte plísni šanci. Plíseň
vám nepomáhá platit složenky za hypotéku nebo nájem, nechť se tedy zabydlí někde jinde.
Text: Jana Henychová
Foto: archiv družstva Styl

SKIN CLEANER
Čistič mohérových pásů
Čisticí přípravek pro odstranění nečistot na
stoupacích pásech na běžkách a skialpových lyžích.

Šetrně čistí
mohérové pásy
od nečistot

Výrazně zlepšuje
stoupací a skluzné
vlastnosti

Čistič slouží k šetrnému čištění
stoupacích pásů umístěných ve stoupací komoře, aniž by jakkoli narušoval lepidlo použité v pásu. Na pásech
zůstávají zbytky vosku a nečistot ze

Neobsahuje
uhlovodíková
rozpouštědla

Nenarušuje
lepidlo na pásu
přichycené k lyžím

sněhu. Zbytečně tak dochází k zpomalování lyže a nižší účinnosti pásů.
Používáním čističe získáte původní
plnohodnotné vlastnosti pásů
a pro sebe větší komfort při pohybu.

Jednoduché a rychlé
Po lyžování: Naneste čistič na hadřík
nebo ubrousek a očistěte pás ve
směru od špičky k patce.

Další nabídku lyžařských
pomůcek či vosků najdete
na webu www.skivo.cz

družstevní výrobky

Brněnská Drutěva, výrobní družstvo
V naší nabídce mimo jiné najdete:
– potahovanou kartonáž – dárkové krabice s průhledným nebo plným víkem
– luxusní dárkové balení v materiálech: kůže, flokáž, imitace kůže - baladek,
plátno, potahový dárkový papír
– krabičky se saténovou vložkou, krabičky v desce
– krabičky na reklamní zboží s vlastním potiskem, zakázková výroba

Radka Holá – obchodní oddělení
Brněnská Drutěva, výrobní družstvo
Kartonáž – závod 3, Bohunická 81, Brno
kartonaz@druteva.cz
telefon: 511 129 285, mobil: 605 901 226

www.druteva.cz
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Bezpečí, zdraví, hygiena
Na svět se díváme vašima očima. Bezpečí, ale i individuální potřeby či speciální služby zajišťujeme
rychle, profesionálně a přátelským způsobem. Mít
jistotu a klid je zdravé. Když spíte, naše oko bdí za vás
a pro vás.
Probuzení do nového rána s pocitem, že se můžete skutečně na někoho ve všem spolehnout, je naše

odpovědné plnění vašich přání z překvapivě široké
palety našich služeb.
Řešíme i případnou vnitrofiremní kriminalitu
– naše služby za pomoci nejnovějších technologií
úspěšně odhalují krádeže materiálu a vybavení firem, naši profesionálové se zkušenostmi jsou schop-

ni vyšetřit a zdokumentovat nežádoucí činnosti
zaměstnanců.
Jsme prověřeni časem a praxí. Veřejnou i odbornou
kontrolou. Hodnocení nám svou důvěrou vystavují
naší zákazníci již více než 30 let.
Naše působnost je celorepubliková. Na základě osobního jednání můžeme pro členská družstva SČMVD
společně přichystat překvapivě zajímavé bonusy ve
všech oblastech naší činnosti.

www.hls.cz
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HLS…oko, které bdí.

V září minulého roku se nám podařilo otevřít naše
klientské centrum SECURITY SPACE, jedinečný prostor
v Plzni, který spojuje příjemné obchodní místo se
showroomem a kavárnou otevřenou i pro veřejnost.
Koncept individuální péče o klienta je tímto projektem
na velmi kvalitní úrovni. Čisté a bezpečné prostředí je
naší velkou předností, kterou zajišťujeme sterilizátorem
vzduchu, který svým germicidním světlem vzduch
dezinfikuje od všech bakterií, virů a plísní. Novinkou
pro rok 2021 je možnost vyzkoušení kyslíkového
koncentrátoru, který dodává stálou zásobu čerstvého
vysoce koncentrovaného kyslíku. Až bude situace
příznivější pro setkávání ve větším počtu osob, plánujeme
odborné semináře, školení, kulturní a firemní akce pro
naše zákazníky.

www. space.hls.cz
2/2021
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E-shopům se daří
Současná ekonomická situace ovlivněná pandemií koronaviru se na jedné straně stala překážkou pro provádění a rozvoj tradičních forem prodeje, na druhé straně
je však i velkou příležitostí pro jiné způsoby prodeje.
Kvůli omezení mobility a kontaktů mezi lidmi byly uzavírány kamenné prodejny, nemohly se konat trhy ani
další prodejní akce. Aktuální situace se však stala šancí
pro nárůst obchodů přes internet. Ten, kdo tuto formu
obchodování provozoval již dříve, měl určitý náskok,
byl zavedený, měl zkušenosti a tím i lepší předpoklady
pro další rozvoj. Poznal, že tento způsob prodeje přináší nové možnosti v oslovení zákazníků i ve vytváření
a udržování kontaktů s nimi. Prostřednictvím e-shopů je distribuováno stále širší portfolio produktů. Do
on-line prostoru se přesunuli i zákazníci, pro které to
byla první zkušenost s on-line nákupy. Nakupující si
nepořizovali pouze zboží, které nebylo kvůli zavře-

ným obchodům k sehnání. Začali stále více nakupovat
i zboží denní potřeby jako potraviny, drogistické zboží
a léky. Stálicí nakupování na internetu zůstává elektronika, dalším žádaným sortimentem jsou produkty
pro dům a zahradu a dále též oblečení a móda.
E-shopy jsou z důvodu narůstající konkurence mezi
sebou flexibilnější a jsou nuceny vycházet svým
zákazníkům vstříc více než ve svých počátcích. Významně se rozšířil i počet míst, kam může být zboží
dodáno, i způsoby úhrady. Velkou výhodu mají e-shopy, které zároveň disponují kamennými prodejnami,
zákazníci je totiž mohou využít jako odběrná místa.
Podle analýz bude růst prodejů přes internet pokračovat i do budoucna.
I mezi členskými výrobními družstvy nalezneme
řadu dobrých příkladů provozování e-shopů. Postupně se jim budeme věnovat.

DŘEVOTVAR DRUŽSTVO, JABLONNÉ NAD ORLICÍ
- provozuje hned dva internetové obchody vlastních produktů.
Jedná se o e-shop s nábytkem https://www.drevotvar.cz/eshop-kategorie-e-shop-nabytek.html
a e-shop s kuchyňskými potřebami https://www.drevotvar.cz/eshop-kategorie-kuchynske-potreby.html.

GRANÁT TURNOV
– provozuje internetový obchod
www.granat-shop.cz, kde nabízí
tradiční, moderní a luxusní šperky
s českými granáty z vlastní těžby
a výroby. Šperky s originálními
designy a garantované Certifikátem
pravosti. Dále nabízí skleněné, dekorativní a reklamní výrobky zdobené
českými granáty.
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– zákazníci družstva mohou nakupovat ve 3 e-shopech:
e-shop www.littleangel.cz nabízí módní kolekce dětského termoregulačního oblečení a bytového textilu z vlastního vývoje a výroby,
e-shop https://www.baridiwear.cz/ nabízí módní kolekce termoregulačního oblečení pro dospělé,
e-shop www.ditalatky.cz nabízí
přebytky z výroby - látky, knoflíky, zipy, atd.

družstevní výrobky

DITA TÁBOR

FAIR & BIO, PRAŽÍRNA KÁVY
– na www.fair-bio.cz provozuje e-shop na fairtradovou kávu a čaj.

KOVOPLAST HLUK
- na webových stránkách družstva naleznete
e-shop vlastních plastových a kovových výrobků,
- družstvo nabízí dvojčinné rozprašovače, uzávěry, zátky a kotevní železa pro ukotvení oken.
http://www.kovoplastvd.4shop.cz/
Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: archiv družstev

V dalším čísle naleznete

Tipy na e-shopy výrobních družstev
2/2021
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