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Vážení družstevníci, dámy a pánové, milí kolegové.

V roce 2011 jste mě poprvé zvolili předsedou Svazu 
českých a moravských výrobních družstev a po dese-
ti skvělých letech přišel čas se s Vámi rozloučit. Moje 
zdraví mě přinutilo k rozhodnutí v této náročné práci 
nepokračovat.

Bylo to deset náročných, ale také nejhezčích let v mé 
kariéře. Díky naší spolupráci opírající se o vzájemný 
respekt a  důvěru se nám společně podařilo stabili-
zovat institucionální a  ekonomickou pozici Svazu 
českých a  moravských výrobních družstev, který 
právem patří mezi nejsilnější a  nejrespektovanější 
zaměstnavatelské svazy České republiky.

V polovině června předám svou kancelář na Václav-
ském náměstí v  Praze novému předsedovi, kterého 
v  souladu se stanovami zvolíte z  členů představen-
stva 14. června na Valném shromáždění v Nymburku. 

Bude to šťastný muž, protože bude pracovat se skvě-
lým týmem vynikajících profesionálů, připravených 
odvést pro naše výrobní družstva poctivou a kvalitní 
práci. Jsem si jist, že bude pokračovat v upevňování 
vztahů mezi svazem a  družstvy a  povede družstev-
nictví k  rozvoji a  novým úspěchům. Vy máte také 
velké štěstí, protože vybrat mezi současnými členy 
představenstva svazu předsedu s jasnou vizí a zejmé-
na s  odhodláním sloužit výrobnímu družstevnictví 
pro Vás nebude problém.

Většinu mého profesního života jsem stál v  čele 
jednoho z  nejúspěšnějších družstevních výrobních 
podniků na Moravě a  posledních deset let jsem 
pracoval pro Vás a  s  Vámi. Vím proto, že část mého 
srdce bude navždy patřit výrobnímu družstevnictví 
v České republice. Po předání funkce se budu vracet 
na Vysočinu s vědomím, že Vy, členové a zástupci vý-
robních družstev, budete pokračovat v budování naší 
České republiky, její ekonomické síly, a budete nadále 
prosazovat  zákonnost, řád a oprávněné zájmy našich 
členů a pracovníků. 

Vážení družstevníci, dámy a pánové, milí kolegové.

Děkuji životu, že mně dal příležitost s  Vámi a  pro 
Vás pracovat. Byla to pro mne čest a jsem si jist, že bu-
dete úspěšní. Jsem hrdý, že patřím mezi Vás.

Budete mně chybět.

Váš Rostislav Dvořák

JUDr. Rostislav Dvořák
předseda SČMVD

3 

6/2021  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

www.scmvd.cz



4  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  6/2021

Pane předsedo, představte prosím našim čtenářům, 
co vše Otava vyrábí…
Družstvo Otava provozuje několik výrobních divizí - 
mezi hlavní činnosti patří především navíjení cívek 
transformátorů, výroba kabelových svazků, výroba 
bovdenů, montáže, předmontáže a  odporové svařo-
vání. Dále provádíme také kooperační práce, mezi 
něž patří například různé kompletace pro průmysl či 
kompletace nábytkového kování nebo drobné kom-
pletace plastových výrobků. Máme také šicí dílnu, 
kde se zaměřujeme na textilní výrobu, převážně se 
specializujeme na šití sportovního oblečení pro cyk-
listy, lyžaře atd. Rozsah prací je důsledkem součástí 
našeho úkolu, a to zaměstnávat zdravotně postižené 
pracovníky.

Jak zvládáte v současné době nelehkou situaci kolem 
pandemie?
S pandemií se Otava dostala na houpačku a to nejen 
ve výrobě, ale zejména organizací opatření okolo 
jejího zvládání. Už rok mám veliký strach z dopadů, 
zejména o  zdraví našich zaměstnanců. V  loňském 
roce v letních měsících jsme byli nuceni všem omezit 
pracovní dobu a tím srovnat kapacity s objednávka-
mi. Zrušit investice, včetně už schválených s podpo-
rou EU a tím šetřit finance. Nechtěli jsme propouštět 
zaměstnance a doufali, že se situace brzy otočí. Tento 
obrat nastal na podzim, kdy se začaly objednávky 
zvyšovat. V tomto období nás pandemie postihla nej-
větší silou. Dnes řešíme druhý problém, nedostatek 
pracovníků a s tím je spojená otázka „S kým splníme 
objednávky?“. Letošní jaro bylo pro mě rekvalifikací 
na zdravotní personál s  úkolem zajistit testování. 
I přes všechny problémy jsem dnes rád za testování 
ve firmách. Pracovníci jsou klidnější a  při lokálním 
problému mimořádným testováním rychle situaci 
vyřeším. Odhadovat, co bude s  pandemií dál, si ne-
troufám. Jen mám přání, aby už to konečně pominulo 
a mohli jsme pokojně žít.

Jak vnímáte kompenzační programy? 
Všeobecně je vnímám jako potřebné. Je otázka, do 
jaké míry je zdravé a  ekonomické držet „umělou 
zaměstnanost“. Dnes se potýkám s nedostatkem pra-
covníků na trhu práce a o kvalitě volných pracovníků 
nemluvě. Postižení vniklo do mnoha oborů podniká-
ní a  těm je třeba pomoci přečkat tuto těžkou dobu. 
I já se chci vrátit s manželkou do oblíbené restaurace 

Družstvo Otava Písek 
Družstvo Otava pomáhá 69 let zdravotně postiženým občanům uplatnit se na trhu práce. 
Systematickým budováním a zlepšováním pracovních míst a uplatněním progresivních 
technických postupů má snahu usnadnit a zlepšit život našich zdravotně postižených 
spoluobčanů. Otava patří v rámci České republiky k největším zaměstnavatelům 
s podobným posláním a současně je poskytovatelem náhradního 
plnění. Je členem Svazu českých a moravských výrobních družstev 
a Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených. Jak si vedlo 
družstvo v době pandemie? Nejen na to jsme se zeptali předsedy 
družstva Milana Hanuse.

Milan Hanus
předseda družstva OTAVA Písek

ROZHOVOR
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a dát si tam dobrou večeři, dopřát si rodinnou dovole-
nou nebo si jen tak projít v Německu po druhé straně 
Šumavy.

Z pohledu zaměstnavatele zdravotně postižených je 
situace s kompenzačními programy složitější. Na za-
čátku pandemie jsme byli zaskočeni, že nebyl možný 
souběh §78 a dalších bonusů. To se naštěstí vyřešilo 
drobnou úpravou §78 a tuto možnost využíváme do-
dneška, i když ve velmi malém objemu. 

Rovněž jsme využili možnost čerpání bezúročného 
úvěru od SČMVD.

Zaměstnáváte více než 500 zaměstnanců. Podařilo se 
vám je udržet například právě díky kompenzacím?
Moje strategie byla jasná, nepropouštět pracovníky, 
následně mi budou chybět. Dnes to hodnotím jako 
správný krok pro Otavu. Půl roku jsme nepřibírali 
nové pracovníky. Přirozené odchody například na 
důchod se nám projevily v poklesu o 25 pracovníků. 
Spolu s kompenzacemi a dalšími vnitřními opatření-
mi se nám podařilo takto přečkat nejhorší období. Od 
září do dnešního dne se nám podařilo přijmout cca 40 
nových pracovníků a tím plnit požadavky odběratelů. 
Ano kompenzace nám velmi pomohly zmírnit eko-
nomický dopad prostojů v období s velkým poklesem 
objednávek a udržet stav pracovníků.

Otava je významným zaměstnavatelem zdravotně 
postižených občanů. V  jakých činnostech nacházejí 
u vás uplatnění?
Pracovníci jsou zaměstnání ve výrobě, ale i  v  ad-
ministrativě, a  pokud je to potřeba, zajistíme také 
uzpůsobení pracovního prostředí včetně pracovních 
pomůcek. Máme celkem šest výrobních středisek. Na 
každém je zaměstnáno od 50 do 120 lidí. Jak střediska 
postupně vznikala, vzniklo i  jiné výrobní zaměření. 
Pro pracovníky s  hendikepem máme řadu profesí 
a najdou uplatnění také v oblasti kompletačních pra-
cí. Naše činnost obecně zahrnuje především práce 
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průmyslové povahy – tedy montáže a  předmontáže 
pro průmyslové podniky, zejména v  oblasti našeho 
regionu. Pracovníci jsou velmi šikovní a  pokud na-
příklad nemohou chodit, mohou pracovat vsedě a od-
vádí odborně kvalifikovanou práci.

Jste členem AZZP - Asociace zaměstnavatelů zdra-
votně postižených ČR. Co vše vám tato spolupráce 
přináší?
AZZP je pro mě organizací, která přináší naší spo-
lečnosti vize v zaměstnávání zdravotně postižených 
a tyto vize se snaží prosazovat. AZZP má sílu plynoucí 
z  široké základny, být slyšena a  vyslyšena čelními 
představiteli státu v našich každodenních starostech 
a  problémech při zaměstnávání zdravotně postiže-
ných.

Z  aktuálního praktického hlediska je AZZP spolu 
s  SČMVD studnice dnešních překotných informací 
a  podkladů pro naše fungování a  partnerem, s  kte-
rým je možné nastalé situace řešit.

Jaké novinky jste v  uplynulém období zrealizovali 
a co nového případně ještě chystáte?
Minulý rok byl pro Otavu jen udržovací rok. Zato 
v letošním roce nás čeká několik zásadních investic 
jako je výměna zařízení v  dosluhující trafostanici, 
rekonstrukce podlah na provozovně Strakonice 
a drobné investice týkající se zlepšování pracovního 
prostředí. Rovněž pokračujeme v  rozšiřování digi-
talizace v komunikaci se zákazníky i v rámci Otavy. 
V dalších letech prioritně plánujeme dokončení re-
konstrukce naší nejnovější provozovny ve Strakoni-
cích.
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www.vdiotava.cz    https://www.youtube.com/watch?v=vx3ujLB98D0

V  oblasti zaměstnanců pokračujeme v  posouvání 
pracovníků k  náročnějším a  flexibilnějším pracím. 
Tímto postojem se snažíme zapojit zdravotně posti-
žené do současné poptávky trhu po stále více odbor-
nějších činnostech.

Jaké firmy jsou vašimi zákazníky?
Jedná se hlavně o průmyslové firmy, které trápí ne-
dostatek výrobních kapacit. Mohou tedy část své pro-
dukce vyrábět u nás. A my se pak snažíme, aby u nás 
už zůstaly a nehledaly jiné řešení.

Pokud by s vámi chtěla nějaká firma spolupracovat, 
na koho se u vás může obrátit?
Nejlépe na obchodní oddělení, pana Josefa Habar-
ta (jhabart@vdiotava.cz, tel.: 731 180 870) nebo na 
kohokoliv z  Otavy. Pokud je pro naše potencionální 
partnery výhodnější setkání na našich pobočkách, 
je možné toto využít v Českém Krumlově, Lhenicích, 
Prachaticích, Strakonicích nebo v Milevsku.

Děkuji za rozhovor…

Rozhovor připravila Jana Henychová.
Foto: Jana Henychová + archiv družstva Otava
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Výrobní družstvo vzniklo roku 1952 jako spolek 
kartáčníku v  Písku. Později došlo ke změně na 
družstvo invalidů, zaměstnávající osoby se sníže-
nou pracovní schopností. Od roku 1973 má druž-
stvo současný název - Otava, výrobní družstvo.

Díky odpovědné investiční politice po celou dobu 
trvání družstva podniká družstvo v současné době 
ve vlastních objektech. V duchu svého poslání vy-
budovalo za dobu své existence šest středisek, kde 
pracuje více než 500 zaměstnanců. Z tohoto počtu je 
cca 60 procent zdravotně postižených osob. Chrá-
něná pracoviště jsou mnohdy jedinou možností 
pro lidi, kteří by kvůli svému handicapu neobstáli 
v tvrdé pracovní soutěži se zdravými spoluobčany.

Zapojení osob se zdravotním postižením má 
především sociální aspekt, ekonomický přínos je 
pochopitelně malý. Budoucnost chráněných dílen 
je proto závislá na podpoře státu, která je pro jejich 
existenci nezbytná a rozhodující.
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V  lednu 2021 si známý výrobce nábytku, TVAR, 
výrobní družstvo Klatovy, připomnělo 70. výročí 
založení. Do obchodního rejstříku bylo zapsáno 19. 
ledna 1951. Zakládajících členů bylo 22 a  prvním 
předsedou představenstva byl zvolen Stanislav 
Mundl. Založení družstva předcházel úspěšný ná-
bor drobných živnostníků. Postupně se připojovaly 
další dílny v regionu. Výroba byla značně roztříště-
na. Po asi deseti letech tvořilo družstvo 22 provozo-
ven. V pozdější době byla většina neproduktivních 
malých dílen vrácena původním majitelům nebo 
prodána. Mezi posledními to byly dílny v  Plánici, 
Volšovech, Švihově a  Chudenicích. Kontakt se zá-
kazníky zajišťovaly dvě vlastní prodejny v  centru 
Horažďovic a  Klatov. V  průběhu let zaznamenalo 
družstvo řadu změn, prodělalo vzestupy i  období, 
kdy se příliš nedařilo. Největší růst zaznamenalo 
klatovské družstvo TVAR v sedmdesátých a osmde-

Výrobní družstva vznikala v českých zemích již koncem 19. století. 
Jsou založena na principech svépomoci, spolupráce a solidarity. 
Drobní podnikatelé se sdružovali, s cílem bránit se konkurenci 
a zvýšit produktivitu. Docházelo k větší dělbě práce, sdružování 
investičních prostředků a tím i k lepšímu sociálnímu zázemí členů. 
V současné době je družstevní forma podnikání stále aktuální 
a má v České republice svoje nezastupitelné místo.

TVAR, výrobní družstvo Klatovy 
slaví 70 let od svého založení

sátých letech minulého století, kdy byl předsedou 
představenstva Karel Tureček. Na zelené louce byl 
postaven závod v  Klatovech a  družstvo tvořilo až 
245 členů.
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V současné době je výroba soustředěna do dvou zá-
vodů. Kromě Klatov má družstvo druhý závod v Ho-
ražďovicích. Oba závody jsou vybavené CNC stroji. 
Zaměstnáno je zde přes 60 zaměstnanců, z nichž vět-
šinu tvoří členové družstva. Předsedu představenstva 
vykonává druhé volební období František Baštář.  

Vyráběný sortiment se od vzniku měnil a doplňoval 
o nové druhy výrobků, na kterých se kromě truhlářů 
podíleli také lakýrníci košíkáři a čalouníci. Dodávány 
byly např. dveře, okna, gauče, kuchyňské příborníky, 
koše na prádlo, kazety na ventilové frézy. Postupně 
přibývaly různé druhy dřevěných hraček, rámečky 
pro výrobu kufrů, selský nábytek, psací stoly. Význam-
nou část produkce tvořil nábytek pro obchody včetně 
prodejních pultů, kterými byly vybavovány obchody 
prostřednictvím firem s celostátní působností.

Nechyběl ani široký sortiment dýhovaného ná-
bytku pro byty a kanceláře. Velmi žádaný skladebný 
nábytek do obývacího pokoje SONÁTA vynikal nad-
časovým designem. Zákazníci byli ochotni respek-
tovat i dvouletou dodací lhůtu. Žádaný byl i obdobný 
typ nábytku KANTÁTA určený pro vybavení ložnic, 
jídelen a předsíní.

Dále se rozvíjel také sortiment dřevěných hraček, 
kde kromě různých druhů koníků potěšily děti např. 
postýlky pro panenky a  žebřiňáky. Většina hraček 
putovala na náročné zahraniční trhy podobně jako 
masivní borovicový nábytek pro firmu IKEA. V  té 

době mělo družstvo vlastní konstrukční kancelář, 
kde zejména Václav Havlíček stál u zrodu mnoha hra-
ček, nábytkových výrobků, případně návrhů kom-
pletního vybavení interiérů. Atypickým nábytkem 
byly vybavovány veřejné prostory např. Kulturní 
domy v Klatovech i Horažďovicích, bankovní poboč-
ky v širokém okolí, spořitelny, pošty, rekreační zaří-
zení, hotely, restaurace apod. 

Největší zájem o  atypické interiéry byl v  devade-
sátých letech minulého století. V té době také začalo 
družstvo postupně přecházet na výrobu kvalitního 
nábytku pro mateřské školy. Jedná se o  široký sor-
timent skříňkového nábytku, šaten, lehátek, stolů, 
stohovatelných židlí, v přírodním i barevném prove-
dení. Žádané jsou také desky s  masivními hranami 
a laminátovým povrchem. Školkový nábytek podlé-
há certifikaci a splňuje náročné požadavky na kvalitu 
i bezpečnost. Prostřednictvím obchodních zástupců 
je dodáván nejen do České republiky ale více než 75 
procent je exportováno do zemí EU. V poslední době 
byl výrobní sortiment rozšířen o podlahové moduly 
pro skládací skladovací kontejnery.

Jak výrobky, tak samotné družstvo ve své historii 
získali řadu ocenění. Jedno z  posledních je z  r. 2019. 
V tomto ročníku podnikatelské soutěže „Českých 100 
nejlepších“, byl mezi nejúspěšnějšími firmami ČR 
oceněn i TVAR, výrobní družstvo Klatovy a to v rám-
ci oborové kategorie ZAMĚSTNANOST & VÝROBNÍ 
DRUŽSTEVNICTVÍ.

Spolehlivé dodávky, kvalitní výrobky a individuální 
přístup je způsob, jak docílit spokojenost zákazníků. 
To se daří díky dlouholeté, obětavé práci celého kolek-
tivu dřívějších i současných členů a zaměstnanců. Za 
svoji obětavou práci, kterou pro družstvo po několik 
generací odvádí, si jistě všichni zaslouží poděkování.

Text : František Baštář, předseda družstva
Zdeněk Chroust, člen družstva

TVAR, výrobní družstvo Klatovy
Foto : archiv družstva

Zleva: František Baštář (předseda družstva TVAR, v. d. Klatovy, 
Radek Vondráček (předseda Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR), JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD)
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Po proběhlé přeměně jsou od 1. ledna 2021 veškeré 
obchodní aktivity sloučeny se společností DRUPOL 
autodružstvo, která se ve skupině zabývá prodejem 
a servisem vozidel ŠKODA. Již mnoho desetiletí nabízí 
své služby motoristům v  autosalonech a  servisech 
v  Příbrami a  ve Zdicích. Vzhledem k  blízkosti Zdic 
a  Berouna došlo i  k  novému uspořádání nabízených 
služeb.

„Specializací služeb na jednotlivých provozovnách 
chceme dosáhnout zvýšení jejich kvality pro všechny 
stávající i  budoucí zákazníky, vč. jejich dostupnosti. 
Sloučením některých z  nich samozřejmě cílíme i  na 
dosažení ekonomických přínosů v rámci obou provo-

zoven“ říká k fúzi generální ředitel skupiny DRUPOL 
Ing. Martin Špryňar.

Provozovna Zdice bude předělána na centrum ojetých 
vozů ŠKODA Plus s  vlastním salonem pro vystavení 
ověřených vozů a zároveň se stane centrem likvidace 
pojistných událostí a oprav vozidel po nehodách. Pro-
dej nových vozů bude sloučen do provozovny v  Be-
rouně, která svým umístěním v centru města skýtá 
lepší dostupnost pro zákazníky. Servis osobních vo-
zidel bude i nadále probíhat na obou provozovnách.

Zdroj a foto: DRUPOL
(-jh-)

Na konci roku 2020 došlo k významné změně v síti autorizovaných prodejců 
a opravců ŠKODA AUTO ve Středočeském kraji. Od 1. listopadu 2020 převzalo 
výrobní družstvo DRUPOL 100% obchodní podíl ve společnosti AUTO 
MASARIK s.r.o. v Berouně.

Převzetí společnosti AUTO MASARIK 
skupinou DRUPOL
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www.drupol.cz

DRUPOL, výrobní družstvo bylo založeno v červ-
nu roku 1935. Dlouhodobě se zabývá sériovou kovo-
výrobou ve výrobním areálu v Městci Králové, se 
zaměřením na automotive, kdy některé výrobky 
jdou i do nových vozů ŠKODA, ale i pro jiné sektory, 
jako jsou kovové komponenty pro výrobu zahrad-
ní techniky nebo stavební či zdravotnický sektor. 
V  roce 2015 obnovilo výrobu ikonické lampičky 
DRUPOL č. 21616 viz www.talampa.cz. Na počátku 
roku 2020 došlo k přechodu na holdingové uspo-
řádání, kdy aktivity v oblasti oprávarenství a pro-
deje vozů ŠKODA převzala společnost DRUPOL  
autodružstvo.
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Nové trendy ve výplních otvorů
Mechanika Prostějov je společností, která se pohybu-
je v oblasti stavebních systémů již mnoho let. Patří 
mezi nejvýznamnější dodavatele hliníkových a plas-
tových konstrukcí v  České republice a  její jméno je 
zárukou kvality pro mnoho zákazníků. Firma reali-
zuje velké projekty komerčních a administrativních 
budov a  zároveň je schopna vyhovět požadavkům 
jednotlivců i drobných stavebníků. 

Zakázky na míru, indivi-
duální přístup a  vlastní 
projekce vysoké technické 
úrovně nám umožňují re-
alizovat i  velmi náročné 
a  mnohdy nestandardní 
projekty. Cílem Mechaniky 
je vytvářet optimální ře-
šení zajišťující spokojenost 
svých zákazníků. Díky 
tomu je společnost schop-
na pružně reagovat na stá-
le se objevující nové trendy 
a  také na rostoucí nároky 
jak v  oblasti estetické, tak 
technické i funkční. 

V posledních letech došlo k velkému rozvoji materi-
álů a technologií. Na trhu se objevují stále nové a nové 
možnosti a postupy. Orientace v nich je mnohdy slo-
žitá a  komplikovaná, a  proto je úkolem pracovníků 
Mechaniky – odborníků, techniků a projektantů, na-
bídnout zákazníkovi správný výběr a  následně také 
dodat finální výrobek, který bude v souladu s poža-
davky, nejen po stránce funkční, ale také vizuální. 
Při své práci je potřeba zohlednit individuality každé 
stavby, její umístění, účel, budoucího uživatele i přání 
investorů. Fasáda a výplně otvorů jsou reprezentativ-
ní tváří každé stavby, a proto investoři věnují obálce 
budovy velkou pozornost a  společnost Mechanika 
naslouchá jejich požadavkům. 

Každý prvek dodaný na stavbu je vyroben z  ně-
kolika vstupních komodit, jako jsou profilace, sklo, 
těsnění apod. Nejvíce viditelné je pro zákazníka 

zasklení a  jen možnosti složení skel mohou velmi 
ovlivnit celkový vzhled stavby různou odrazivostí, 
zabarvením, prostupem světelných paprsků, či svou 
tloušťkou. 

Tyto všechny parametry ruku v  ruce jdou také 
s množstvím světla a energie, které do objektu pro-
střednictvím skla proniknou, akustickými vlastnost-
mi a také bezpečnostním aspektem skel. U profilace 
jsou možnosti také velmi široké, od řešení povrchu 
po stránce barevnosti a struktury, až k typu jednotli-
vých profilů, které dávají výplním a fasádám základ-
ní charakterovou linku a  jsou odrazovým můstkem 
k celkovým vlastnostem fasády. 

Jednotlivé systémy nabízejí obrovskou škálu výbě-
ru profilů, od těch jednoduchých až po inovativní, 
které splňují i ta nejpřísnější kritéria. Velmi důležitý 
a  z  počátku opomíjený je také prostor mezi výplní 
otvorů a stavbou. Přestože se jedná o relativně malou 
část stavby, je to místo, kudy dříve unikalo z objektu 
nejvíce tepla. Proto dnešní modernější systémy věnu-
jí větší pozornost osazení výplně do stavby tak, aby se 
co nejvíce snížily tyto tepelné úniky. Výsledkem toho 
je pak kvalitně osazená výplň otvoru, která přispívá 
ke komplexnímu vzhledu stavby podle přání zákaz-
níka, a to v každém detailu. 

Text: Ing. Terezie Baňasová
Foto: archiv družstva Mechanika

www.mechanikapv.cz
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 Ing. Josef Klíma
předseda 
ELAP výrobní družstvo Světlá 
Hora

Nabízíme automatizaci a robotizaci výrobních linek 
a strojů. Máme zkušenosti z různých odvětví průmy-
slu. Uděláme u  vás v  provozovně bezplatnou před-
nášku/prezentaci na téma „Automatizace, jak na to“. 
Součástí přednášky budou ukázky z různých aplikací 
automatizace a  poloautomatizace včetně „příběhu“ 
vzniku. Motto naší firmy je:  „Předpokladem úspěš-
ného zakončení akce je její poctivá a detailní příprava 
před zahájením“.

www.elap.eu

 Ing. Jindřich Zdráhal 
předseda 
Mechanika Prostějov, výrobní 
družstvo 

Značka ŠKODA uvedla 13. května na trh netrpělivě 
očekávaný plně elektrický model ENYAQ iV. Naši 
zákazníci mohou tento vůz nejen vidět na našem 
showroomu, ale mohou si vůz také vyzkoušet. Máme 
k  dispozici předváděcí vůz, ovšem s  ohledem k  mě-
nícím se vládním nařízením a epidemiologické situ-
aci doporučuji zkušební jízdu objednat telefonicky 
a prověřit si možnost návštěvy našeho showroomu. 

V  brzké době očekáváme také dodání předváděcí-
ho vozu KODIAQ v  novém provedení, tzn. faceliftu. 
V  neposlední řadě bude konec léta patřit nové, již  
4. generaci, modelu FABIA, který je zákazníky velmi 
očekávaný a  zaznamená změnu ve všech paramet-
rech, jízdních vlastnostech a především designu.

Aktuální nabídku včetně skladových vozů nalez-
nete na www.automechanika.cz nebo volejte na tel.  
č. 582 344 889. Těšíme se na vaši návštěvu. 

www.automechanika.cz

Zeptali jsme se…

Jaké výrobky či služby můžete svým zákazníkům 
aktuálně nabídnout a jaké novinky chystáte?

 Ing. Karel Komárek
předseda 
Cyklos v.d. Choltice

Naše družstvo již tradičně vyrábí stroje pro tiskař-
ské provozy se zaměřením na dokončování tiskovin. 
V  loňském roce jsme uvedli na trh elektrické střá-
sadlo papírů Jogga 450. Foto s popisem i  tech. para-
metry jsou na našem webu " www.cyklos.cz". 

V  letošním roce připravujeme nový výrobek ECR 
40. Jedná se o el. zaoblovač rohů, který naváže na náš 
ruční zaoblovač CCR 40 (poznámka redakce - více na str. 
31 tohoto časopisu). 

V  případě zájmu mohou zájemci kontaktovat naše 
obchodní oddělení.

www.cyklos.cz

 Blahoslav Dobeš
ředitel prodeje a marketingu
Moravská ústředna Brno

 

Licenci Krteček jsme rozšířili o sérii smaltovaných 
hrnečků v různých barvách – od každé barvy si zá-
kazník může vybrat z  šesti obrázků. V  této licenci 
máme dále novinku, která děti určitě potěší - Krteček 
má také novou sedačku v podobě autíčka. 

Mezi další novinky patří rozšíření kolekce „českých 
hraček, pro české děti“ o  motivy Pat & Mat a  Bob & 
Bobek. Autorem ilustrací je Vladimír Jiránek. Většina 
novinek bude na trhu k  dispozici v  předvánočním 
období. 

Rozšířili jsme také nabídku o  nové maňásky na 
ruku a  v  kornoutech – mezi novinky patří kolekce 
francouzských motivů, a to Polichinelle, Kolombína, 
Harlekýn, Pierot, Guignol, Gnafron, Četník a  Oslí 
kůže. 

Naše zákazníky určitě zaujmou i rukavicoví maňás-
kové s klapací pusou – krokodýl, čáp a vlk. 
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maňásků pro školky a  dětské psychology - EMOCE, 
a dále pomůcky pro logopedii - ELKONIN. 

V  souvislosti s  výročím 100 let od vydání knihy 
Jaroslava Haška „Osudy dobrého vojáka Švejka za 
světové války“, kterou ilustroval Josef Lada, jsme 
aktuálně vyrobili sérii polštářů a postavičku vojáka 
Švejka (poznámka redakce – více na str. 27 tohoto časopisu). 

Mezi další licenční novinky patří polštáře s motivy 
Josefa Lady a jeho dcery ilustrátorky Aleny Ladové – 
Hastrman, Kocour Mikeš a Chytrá kmotra Liška.

www.mubrno.cz 

 Ing. Vítězslav Šalanda
zástupce předsedy, osobní krejčí
VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti

Připravujeme se na znovuotevření prodejen. Své 
zboží jsme doplnili o  jarní kolekci Bugatti. Jedná se 
o  lehká polo-trika, svetry, mikiny a  bundy ve spor-
tovnějším stylu. 

Rádi bychom pány u  nás oblékli od hlavy k  patě 
i v méně formální verzi.

www.vyvoj.cz

 Ing. Iveta Prokopová
vedoucí obchodního oddělení
MODĚVA oděvní družstvo Konice

V  současné nelehké době se naše 
družstvo zabývalo, jako náhradou za konfekci, výro-
bou pro automobilový průmysl. Spolupracovali jsme 
s německým partnerem BMW. 

Po znovuotevření naší podnikové prodejny jsme 
rozšířili sortiment o jarní a letní zboží. Dále připra-
vujeme novou zimní kolekci 2022, kterou bychom rádi 
představili na srpnovém veletrhu Styl a Kabo v Brně.

Tímto bychom vás rádi pozvali na Výstaviště do 
Brna, ve dnech 21.8-23.8.2021.  V případě zájmu o naše 
zboží nás neváhejte kontaktovat – iveta.prokopova@
modevakonice.cz.

www.modeva.cz

 Lucie Peterová
marketing manager
Detecha, chemické výrobní druž-
stvo, Nové Město nad Metují

V  současné době můžeme zákazníkům nabídnout 
sortiment Regina kosmetiky – více lze nalézt na na 
odkazu www.reginakosmetika.cz. Žhavými novin-
kami jsou Jelení lůj rty a  ruce, Placenta rty a  ruce 
Jelení lůj revitalizační mast a limitovaná edice Jelení 
lůj Mojito. Pro holčičky jsme v květnu připravili Jele-
ní lůj Žužu 2v1. 

www.detecha.cz | www.reginakosmetika.cz

 Petr Horký
předseda představenstva
MYJÓMI družstvo invalidů

Nabízíme různé druhy činností, jako je například 
etiketování, balení dárkových nebo kosmetických 
balíčků, tepelné smršťování a  zatavování sáčků či 
blistrování, kontrolní, kompletační, montážní nebo 
demontážní práce. Dodáme rovněž přírodní i barve-
nou dřevitou vlnu, obstaráme ruční mytí aut v naší 
brněnské automyčce a prostřednictvím dvou e-shopů 
nabízíme stále se rozšiřující sortiment originálních 
výrobků z  našich šicích dílen a  ponožek z  pletací 
dílny. Ty vyrábíme i na zakázku podle individuální-
ho přání zákazníků. K unikátním Betelným šátkům 
s  nanofiltrem nedávno přibyly rovněž barevně sla-
děné doplňky v  podobě nákrčníků nebo čepic, díky 
kterým můžeme nabídnout komplety vhodné na 
vycházky do města i  do přírody. Všechny výrobky 
a služby poskytujeme i v režimu náhradního plnění. 
V  případě zájmu o  spolupráci kontaktujte obchodní 
oddělení na e-mailu obchod@myjomi.cz.

www.myjomi.cz 
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Anketu připravila Jana Henychová.
Foto: archiv družstev
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Předsedkyně Ing. Zdenka Děcká  
převzala Pamětní list

Předsedkyně družstva VKUS Frýdek-Místek  
Ing. Zdenka Děcká převzala Pamětní list za vý-
znamnou podporu výrobního družstevnictví, při 
příležitosti jejího odchodu do důchodu. Předání se 
uskutečnilo 30. dubna v prostorách družstva Vkus za 
účasti 1. místopředsedy SČMVD Ing. Leo Doseděla. 

Při této slavnostní příležitosti pan místopředseda 
poděkoval jménem představenstva SČMVD a jménem 
předsedy SČMVD za dlouholetou a úspěšnou práci 
pro výrobní družstvo a za její činnost ve prospěch 
výrobního družstevnictví.

Pamětní listy za významnou podporu výrobního 
družstevnictví jsou udělovány představenstvem sva-
zu u příležitosti významného životního jubilea před-
sedů výrobních družstev, výročí založení členského 
výrobního družstva a za mimořádné zásluhy.

Družstvo VKUS Frýdek-Místek je významným výrobcem pracovních, ochranných oděvů, ložního prádla a doplňků 
pro použití v řemeslné, průmyslové a zemědělské výrobě, ve stavebnictví, potravinářství a v obchodních zařízeních 
a službách.

Fazóny profesních, ochranných a pracovních oděvů vznikají ve vývojovém oddělení, kde návrhářky aplikují nové 
trendy a požadavky odběratelů jednotlivých firem z tuzemska i zahraničí. 

Letos družstvo oslavilo 70. výročí od svého vzniku. Družstvo bylo založeno v roce 1951 jako Lidové družstvo dám-
ských a pánských krejčí ve Frýdku-Místku. Od počátku své existence působilo v různých oborech a službách. Postup-
ně se vyprofiloval stěžejní obor činnosti, a to výroba pracovní a ochranné konfekce. Současně družstvo plnilo vždy 
i společenské poslání zaměstnáváním vysokého podílu osob s různorodým zdravotním postižením. Jako zvýraznění 
této skutečnosti mělo družstvo v létech 1955-1993 jako součást názvu výrobní družstvo invalidů. Od roku 1993 pak 
užívá současný název.
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www.vkusfm.cz



SČMVD nabízí k pronájmu 
prostory v Sedlčanech

Jedná se o bývalou školní budovu (SOU).

K pronájmu jsou kancelářské místnosti (cca 440 m2)  
a jídelna s kuchyní (53 m2).

Kontaktní osoba pro prohlídku nemovitosti:

Tomáš Kočovský
správce areálu
e-mail: commerciumplus@volny.cz
tel: +420 602 174 977

16  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  6/2021



p
rá

vn
í o

ké
n

ko

Rozhodování per rollam představuje postup, jímž 
mohou členové družstva přijímat rozhodnutí patřící do 
působnosti členské schůze i mimo její jednání. Jde tedy 
o rozhodování nevyžadující, aby se členové družstva 
sešli v potřebném počtu ve stejnou dobu a na stejném 
místě. Rozhodnutí přijímají v  tomto případě členo-
vé hlasováním, při němž každý z nich může projevit 
vůli tak, že své vyjádření k návrhu rozhodnutí doručí  
ve stanovené lhůtě tomu, kdo jako osoba oprávněná  
ke svolání členské schůze tento návrh členům zaslal.

Možnost přijímat rozhodnutí patřící do působnosti 
členské schůze postupem per rollam vyplývá pře-
devším z  ustanovení občanského zákoníku, podle 
něhož mohou stanovy připustit rozhodování orgá-
nu právnické osoby i  mimo jeho zasedání v  písem-
né formě nebo s  využitím technických prostředků.  
Na uvedené ustanovení navazuje právní úprava roz-
hodování per rollam, obsažená v zákoně o obchodních 
korporacích, která určuje, za jakých podmínek, a  jak 
mohou členové družstva přijímat rozhodnutí patřící 
do působnosti členské schůze i mimo její jednání.

Rozhodovat v  družstvu per rollam je podle této 
právní úpravy možné, jen jestliže to jeho stanovy 
připouští. Výjimku z toho představuje možnost daná 
zákonem č. 191/2020 Sb., o  některých opatřeních ke 
zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 
na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, 
oběti trestných činů a  právnické osoby a  o  změně 
insolvenčního zákona a  občanského soudního řádu,  
ve znění pozdějších změn tohoto zákona. Spočívá 
v tom, že po omezenou dobu určenou tímto zákonem 
mohou členové družstva přijímat rozhodnutí patřící 
do působnosti členské schůze, aniž došlo k jejímu svo-
lání, i když to stanovy družstva nepřipouští. Musí při-
tom ovšem dodržovat všechny další podmínky tohoto 
rozhodování stanovené zákonem, tedy ty podmínky, 
za nichž lze jinak podle zákona o  obchodních kor-
poracích v  družstvu přijímat rozhodnutí per rollam 
pouze tehdy, připouští-li to jeho stanovy.

Stanovy mohou připouštět na základě právní úpra-
vy obsažené v tomto zákoně rozhodování per rollam 
o všech záležitostech, o nichž rozhoduje ve své působ-
nosti členská schůze, anebo také jen o některých z nich. 
Rozhodování tímto postupem může být považováno 
členy s  ohledem na jejich zájmy v  některých přípa-
dech za nevhodné, neboť mu nepředchází projednání 
návrhu rozhodnutí za přítomnosti všech členů, kteří 
se hlasování o jeho přijetí účastní. Členové si proto ne-

mohou sdělit před zahájením hlasovaní navzájem svá 
stanoviska anebo předložit jiný návrh. Jejich možnost 
se k  návrhu vyjádřit je tedy vždy omezena pouze na 
projev souhlasu či nesouhlasu s jeho přijetím. Součas-
ně je však třeba poukázat, že rozhodování per rollam 
může přinášet úsporu času i  nákladů spojených se 
svoláním a konáním členské schůze jak družstvu, tak 
i jeho členům, a že vzhledem k povaze i významu ně-

kterých rozhodnutí přijímaných v působnosti členské 
schůze není neprojednání návrhu dříve, než je o něm 
hlasováno, členům na újmu. Vzhledem k uvedenému je 
tedy plně na družstvu, aby si samo ve svých stanovách 
určilo, zda, a o kterých záležitostech, jde-li o rozhodo-
vání patřící do působnosti členské schůze, rozhodovat 
per rollam dovolí.

Při rozhodování per rollam jsou rozhodnutí při-
jímána hlasováním, při němž členové uplatňují své 
hlasy obdobně jako na členské schůzi. Počet hlasů čle-
na se při něm řídí stejnými pravidly jako při rozhodo-
vání členské schůze. Právo hlasovat o každém návrhu 
rozhodnutí přijímaného postupem per rollam mají 
všichni členové družstva s výjimkou těch, kteří podle 
zákona o obchodních korporacích a stanov nemohou 
na členské schůzi vykonávat hlasovací právo. Člen 
nemůže vykonávat hlasovací právo, jde-li o jakékoliv 
rozhodnutí přijímané v  působnosti členské schůze, 
pokud je v  prodlení se splněním vkladové povin-
nosti k  členskému vkladu. Člen nemůže vykonávat 
hlasovací právo ani tehdy, je-li rozhodováno o  ná-
mitkách, které podal proti rozhodnutí o jeho vylou-
čení z družstva, dále při rozhodování o jeho odvolání 
z funkce člena voleného orgánu družstva, anebo při 
přijímání rozhodnutí o  schválení finanční asisten-
ce ve vztahu k  němu. Omezení výkonu hlasovacího 
práva se v  těchto třech naposled uvedených přípa-
dech vztahuje i  na členy jednající ve smyslu zákona 

K některým otázkám rozhodování 
per rollam v družstvu
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hovat jeho podpis. Jestliže je členům navrhováno při-
jmout současně více rozhodnutí, je třeba, aby se člen 
k přijetí každého z nich vyjádřil jednotlivě, aby ne-
bylo pochyb o tom, jak o něm hlasuje. V zájmu před-
cházení nejasnostem je možné zaslat každému členu 
spolu s  návrhem rozhodnutí i  formulář připravený 
pro jeho vyjádření, obsahující text jednoho či více 
navrhovaných rozhodnutí, v němž člen u každého ze 
zde uvedených návrhů jednotlivě vyznačí, jak o něm 
hlasuje, formulář podepíše a  odešle zpět tomu, kdo 
mu jej k vyjádření zaslal.

Vyjádření člena k návrhu rozhodnutí, jehož přijetí 
vyžaduje zákon o  obchodních korporacích osvědčit 
notářským zápisem, musí obsahovat text navrho-
vaného rozhodnutí, jehož se vyjádření člena týká 
a podpis člena na vyjádření musí být úředně ověřen. 
V tomto směru došlo s účinností od 1. 1. 2021 ke změ-
ně dřívější právní úpravy. Do uvedeného dne zákon 
o obchodních korporacích vyžadoval, aby měl v tom-
to případě formu notářského zápisu nejen návrh na 
přijetí rozhodnutí per rollam, ale i vyjádření každého 
z členů družstva k tomuto návrhu.

Vyjádření k  návrhu rozhodnutí musí člen doručit 
při rozhodování per rollam vždy tomu, kdo mu jako 
osoba oprávněná ke svolání členské schůze návrh 
tohoto rozhodnutí zaslal, a to do uplynutí lhůty, kte-
rá je k  tomu stanovena. Nedojde-li v  uvedené lhůtě 
k tomuto doručení, ze zákona platí, že člen s návrhem 
rozhodnutí nesouhlasí. Rozhodnutí je přijato, jestliže 
je doručením písemných vyjádření členů ve stano-
vené lhůtě dosaženo počtu hlasů, který je potřebný 
pro jeho přijetí. Dnem přijetí rozhodnutí je podle zá-
kona den, v němž své vyjádření k návrhu rozhodnutí 
doručil poslední člen, anebo marně uplynula lhůta 
k vyjádření počítaná ode dne doručení návrhu tomu 
z členů, kterému byl tento návrh doručen nejpozději.

Přijaté rozhodnutí ukládá zákon o obchodních kor-
poracích členům bez zbytečného odkladu po jeho 
přijetí oznámit. Rozhodnutí se oznamuje způsobem, 
kterým se podle tohoto zákona a stanov svolává člen-
ská schůze. Oznámení se tedy uveřejní na informač-
ní desce družstva a  současně zašle členům na jejich 
adresy uvedené v  seznamu členů. V  oznámení musí 
být uveden celý text přijatého 
rozhodnutí. Podle zákona ozna-
muje členům rozhodnutí druž-
stvo nebo ten, kdo jako osoba 
oprávněná svolat členskou 
schůzi návrh na jeho přijetí čle-
nům zaslal. Bližší podrobnosti 
v  tomto směru mohou určovat 
stanovy družstva.

Text: JUDr. Miroslav Machala

o obchodních korporacích ve shodě se členem, který 
nemůže vykonávat hlasovací právo, nejednají-li ve 
shodě všichni členové družstva. Jiný důležitý důvod, 
pro který člen nemůže vykonávat hlasovací právo, 
mohou určit podle zákona o obchodních korporacích 
ve znění účinném od 1. l. 2021 stanovy.

K  přijetí rozhodnutí postupem per rollam je vy-
žadován souhlas stejného počtu členů a  jejich hlasů 
jako při hlasování na členské schůzi. Rozdíl oproti 
hlasování na členské schůzi spočívá jen v  tom, že 
většina potřebná pro přijetí rozhodnutí se počítá 
podle zákona vždy z celkového počtu členů družstva 
a ze všech jejich hlasů. Přitom stejně jako na členské 
schůzi platí, že k členům, kteří při hlasování o přijetí 
rozhodnutí o  dané záležitosti nemohou vykonávat 
hlasovací právo, a  k  hlasům těchto členů se nepři-
hlíží. Tito členové a jejich hlasy se proto před zjišťo-
váním výsledků hlasování od celkového počtu členů 
družstva a jejich hlasů odečtou.

Návrh na přijetí rozhodnutí patřícího do působnosti 
členské schůze postupem per rollam musí mít vždy 
písemnou formu a musí obsahovat text navrhované-
ho rozhodnutí a jeho odůvodnění. K jeho náležitostem 
patří také uvedení lhůty, v níž má člen své vyjádření 
k návrhu doručit. Neurčují-li stanovy tuto lhůtu, pla-
tí ze zákona, že lhůta pro doručení vyjádření člena 
k návrhu je 15 dnů. Součástí obsahu návrhu musí být 
také podklady potřebné pro jeho přijetí. Stanovy mo-
hou ještě určit další údaje, které je nezbytné v návrhu 
rozhodnutí uvést. Jde-li o  návrh rozhodnutí, jehož 
přijetí zákon o  obchodních korporacích vyžaduje 
osvědčit notářským zápisem, musí mít i návrh na při-
jetí takového rozhodnutí postupem per rollam formu 
notářského zápisu s tím, že členům se zašle v tomto 
případě k vyjádření kopie tohoto notářského zápisu.

Návrh na přijetí rozhodnutí per rollam může členům 
zaslat jen ten, kdo je oprávněn svolat členskou schůzi. 
Oprávnění svolat členskou schůzi náleží především 
statutárnímu orgánu družstva, tedy představenstvu, 
anebo pokud se v družstvu představenstvo nezřizuje, 
předsedovi družstva. Nedojde-li včas ke svolání člen-
ské schůze statutárním orgánem družstva, přestože 
vznikla povinnost ji svolat, je při splnění podmínek 
stanovených zákonem o  obchodních korporacích 
oprávněn ji svolat i  jeden nebo jen někteří členové 
představenstva, likvidátor nebo kontrolní komise, 
popřípadě též osoba písemně zmocněná všemi čle-
ny, na základě jejichž žádosti povinnost svolat člen-
skou schůzi vznikla. Návrh na přijetí rozhodnutí per 
rollam je třeba zaslat členům na jejich adresy vedené 
družstvem v seznamu členů.

Lhůta pro doručení vyjádření člena, která je v ná-
vrhu uvedena, běží podle zákona vždy ode dne, kdy 
byl návrh členu doručen. Vyjádření člena musí mít 
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Portál o integračním sociálním podnikání

Každý týden NOVINKY ze světa integračního sociálního podnikání OZP www.isp21.cz

   AKTUALITA

Brožura sociálních podniků 
v Pardubickém kraji
Zajímá vás, co znamená sociální podnikání? Jedná 

se o podnikatelské aktivity prospívající společnosti 

a životnímu prostředí. 4 okresy, 32 podniků, 14 od-

větví, 70 stran, 1 cíl. To je brožura pro společensky 

prospěšné podnikání v Pardubickém kraji, kterou 

naleznete na webu ISP21.cz.

inFORMUJEME
svět integračního 
sociálního podnikání
Portál isp21.cz nabízí kromě stálých rozhovorů se 
zajímavými osobnostmi a reportáží ze sociálních 
podniků také obsáhlý přehled vybraných podpor 
v době koronakrize. Nechybí ani klasický týden-
ní přehled zpráv nejen ze sociálního světa. Bez 
hledání a všechno na jednom místě. Co je nové-
ho v legislativě? S jakými úspěchy a neúspěchy 
se potýkáme? Jaké jsou novinky nejen v oblasti 
byznysu? Vše naleznete na isp21.cz.

Staňte se součástí příběhů, které mohou inspirovat i vás! 

Rubrika ze sociálního světa každý 
týden. S námi vždy aktuálně! 

Průvodce bezbariérovou mobilitou
Společnost Škoda Auto opět podporuje mobilitu osob 
se zdravotním znevýhodněním. V rámci projektu ŠKODA 
NEŘÍDIT automobilka nyní vydává průvodce světem bez-
bariérové mobility, který osobám se zdravotním znevýhod-
něním pomáhá plně se zorientovat v možnostech zajištění 
vozu a jeho řízení. Více si můžete přečíst na isp21.cz.

   ROZHOVOR

Anavy není pouhý sociální 
podnik
Ivana Filipovičová je ženou, která stojí za zrodem 

sociálního podniku s názvem Anavy a mimo jiné 

matka tří dětí. Právě její děti byly důvodem ke 

vzniku velice zajímavého druhu podnikání a tím 

jsou látkové pleny a vše s tím související. Více se 

dozvíte na portálu ISP21.cz.

Jak na společensky odpovědné 
podnikání
Mezinárodní program Social Impact Award hledá nové 
talenty. I v letošním roce jim pomůže nastartovat spole-
čensky odpovědné podnikání. V jakém termínu pro-
gram probíhá a jaká jsou pravidla, zjistíte na isp21.cz.

Tipy pro udržitelný byznys
Kdo se bleskově změní, ten přežije. V posledních mě-
sících nabývá koncept udržitelnosti neboli vytrvalosti 
systémů a procesů v podnikání úplně nových rozměrů. 
Zajímavé tipy naleznete na isp21.cz.
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Evropská komise nedávno přijala ambiciózní a komplexní balíček opatření, která mají 
pomoci zlepšit tok peněz směrem k udržitelným činnostem v celé Evropské unii. Opat-
ření umožní investorům přeorientovat investice do udržitelnějších technologií a pod-
niků, a tím přispějí k tomu, aby byla Evropa do roku 2050 klimaticky neutrální. Díky 
nim bude mít EU celosvětově vedoucí postavení, pokud jde o stanovení norem v oblasti 
udržitelného financování.

Udržitelné finance  
a taxonomie EU

Balíček obsahuje:
• akt v přenesené pravomoci týkající se taxonomie 

EU v oblasti klimatu, jehož cílem je podpořit udrži-
telné investice tím, že se vyjasní, jaké hospodářské 
činnosti nejvíce přispívají k plnění cílů EU v oblasti 
životního prostředí. Sbor členů Komise dosáhl po-
litické dohody ohledně jeho znění. Akt v  přenesené 
pravomoci bude formálně přijat na konci května, jak-
mile budou k dispozici překlady do všech jazyků EU, 
Sdělení, které sbor členů Komise také přijal, stanoví 
přístup Komise detailněji,

• návrh směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti 
podniků; cílem tohoto návrhu je zlepšit tok informa-
cí o udržitelnosti v podnikatelské sféře. Společnosti 
budou podávat zprávy o udržitelnosti jednotněji, a fi-
nanční podniky, investoři a širší veřejnost tak budou 
moci využívat srovnatelné a  spolehlivé informace 
o udržitelnosti,

• šest pozměňujících aktů v  přenesené pravomoci 
o  fiduciárních povinnostech a  investičním a  po-
jišťovacím poradenství, které zajistí, aby finanční 
podniky, např. poradci, správci aktiv nebo pojistitelé, 
zahrnuly udržitelnost do svých postupů a svého in-
vestičního poradenství klientům.

Zelená dohoda pro Evropu představuje evropskou 
strategii růstu, jejímž cílem je zlepšit životní pod-
mínky a zdraví občanů, dosáhnout, aby byla Evropa 
do roku 2050 klimaticky neutrální, a chránit, zacho-
vávat a zvyšovat přírodní kapitál a biologickou roz-
manitost EU.

V rámci tohoto úsilí potřebují společnosti komplex-
ní rámec udržitelnosti, aby mohly odpovídajícím způ-
sobem změnit své obchodní modely. Všechny složky 
balíčku zvýší v  zájmu transformace v  oblasti finan-
cování a  prevence „greenwashingu“ spolehlivost 
a srovnatelnost informací o udržitelnosti. Evropský 

finanční sektor se tak stane ústředním prvkem udr-
žitelného a  inkluzivního hospodářského oživení po 
pandemii COVID-19 a dlouhodobějšího udržitelného 
hospodářského rozvoje Evropy.

AKT V PŘENESENÉ PRAVOMOCI 
TÝKAJÍCÍ SE TAXONOMIE EU V OBLASTI 
KLIMATU
Taxonomie EU je spolehlivý a  vědecky podložený 
nástroj transparentnosti pro společnosti a investory. 
Vytváří společný jazyk, který budou moci investoři 
používat při investování do projektů a  hospodář-
ských činností, jež mají významný pozitivní dopad na 
klima a  životní prostředí. Zavede rovněž povinnost 
pro společnosti a  účastníky finančního trhu zveřej-
ňovat informace.

Tento akt v  přenesené pravomoci, který politicky 
schválil sbor členů Komise, zavádí první soubor tech-
nických screeningových kritérií pro definici, které 
činnosti podstatně přispívají ke dvěma environmen-
tálním cílům podle nařízení o taxonomii: přizpůso-
bení se změně klimatu a zmírňování změny klimatu. 
Tato kritéria jsou založena na vědeckém doporučení 
Technické skupiny odborníků (TEG) pro udržitelné 
finance. Vychází z  rozsáhlé zpětné vazby od zúčast-
něných stran, jakož i  z  diskusí s  Evropským parla-
mentem a  Radou. Tento akt v  přenesené pravomoci 
by se vztahoval na hospodářské činnosti přibližně 40 
procent kótovaných společností v  odvětvích, která 
jsou zodpovědná za téměř 80 procent přímých emisí 
skleníkových plynů v Evropě. Zahrnuje odvětví jako 
je energetika, lesní hospodářství, výroba, doprava 
a stavebnictví.

Akt v  přenesené pravomoci týkající se taxonomie 
EU je živým dokumentem a  bude se s  ohledem na 
vývoj a technologický pokrok v průběhu času vyví-

Komise podniká další kroky k tomu, aby nasměrovala 
finanční prostředky na udržitelné činnosti
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jet. Kritéria budou pravidelně přezkoumávána. Tím 
se zajistí, aby se do oblasti působnosti mohla časem 
doplnit nová odvětví a činnosti, včetně přechodných 
a jiných podpůrných činností.

NOVÁ SMĚRNICE O PODÁVÁNÍ ZPRÁV 
O UDRŽITELNOSTI PODNIKŮ
Návrh reviduje a posiluje stávající pravidla zavedená 
směrnicí o vykazování nefinančních informací. Jeho 
cílem je vytvořit soubor pravidel, která časem zajistí 
podávání zpráv o udržitelnosti na stejné úrovni jako 
v  případě účetního výkaznictví. Rozšíří požadavky 
EU na podávání zpráv o  udržitelnosti na všechny 
velké společnosti a  všechny kótované společnosti. 
To znamená, že současných 11 tisíc společností, které 
podléhají stávajícím požadavkům, se zvýší na téměř 
50 tisíc společností v  EU, které budou nyní muset 
dodržovat podrobné normy EU pro podávání zpráv 
o udržitelnosti. Komise navrhuje vypracovat normy 
pro velké společnosti a  samostatné, přiměřené nor-
my pro MSP, které mohou nekotované MSP používat 
dobrovolně.

Celkově je cílem návrhu zajistit, aby společnos-
ti předkládaly spolehlivé a  srovnatelné informace 
o  udržitelnosti, které potřebují investoři a  další zú-
častněné strany. To zajistí konzistentní tok informací 
o udržitelnosti prostřednictvím finančního systému. 
Společnosti budou muset podávat zprávy o otázkách 
týkajících se udržitelnosti, jako je dopad změny kli-
matu, jeho vliv na jejich podnikání a dopad jejich čin-
ností na lidi a životní prostředí.

Návrh rovněž zjednoduší postup podávání zpráv 
pro společnosti. Mnoho společností je v  současné 
době pod tlakem, protože musí používat řadu růz-
ných norem a  rámců pro podávání zpráv o  udrži-
telnosti. Navrhované normy EU pro podávání zpráv 
o udržitelnosti by měly být „jednotným kontaktním 
místem“ poskytujícím společnostem jediné řešení, 
které splňuje informační potřeby investorů a dalších 
zúčastněných stran.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY AKTŮ 
V PŘENESENÉ PRAVOMOCI 
O INVESTIČNÍM A POJIŠŤOVACÍM 
PORADENSTVÍ, FIDUCIÁRNÍCH 
POVINNOSTECH A DOHLEDU NAD 
PRODUKTY A JEJICH SPRÁVĚ A ŘÍZENÍ
Celkem šest pozměňovacích návrhů podněcuje fi-
nanční systém k  podpoře podniků na cestě k  udr-
žitelnosti, jakož i  stávajících udržitelných podniků. 
Rovněž posílí boj EU proti „greenwashingu“.

• V  oblasti investičního a  pojišťovacího poraden-
ství: při posuzování vhodnosti klienta pro investici 
musí nyní poradce projednat preference klienta v ob-
lasti udržitelnosti.

• V oblasti fiduciárních povinností: dnešní pozmě-
ňující návrhy objasňují povinnosti finančního pod-
niku při posuzování rizik týkajících se udržitelnosti, 
např. dopad povodní na hodnotu investic.

• V oblasti dohledu nad investičními a pojistnými 
produkty a  jejich správy a řízení: tvůrci finančních 
produktů a finanční poradci budou muset při navr-
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hování svých finančních produktů zvážit faktory 
udržitelnosti.

ČLENOVÉ SBORU KOMISAŘŮ SE 
VYJÁDŘILI TAKTO:
Výkonný místopředseda pro hospodářství ve pro-
spěch lidí Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: „Evropa 
byla od začátku lídrem při reformování finančního 
systému na podporu investic do zmírňování změny 
klimatu. Učiníme krok vpřed díky vůbec první taxo-
nomii v oblasti klimatu, která pomůže společnostem 
a  investorům zjistit, zda jsou jejich investice a  čin-
nosti skutečně ekologické. To bude hrát zásadní roli, 
máme-li mobilizovat soukromé investice do udržitel-
ných činností a dosáhnout, aby byla Evropa do roku 
2050 klimaticky neutrální. Jde o  přelomový krok, 
o němž jsme vedli rozsáhlé konzultace. Učinili jsme 
vše pro to, abychom dosáhli vyváženého výsledku 
založeného na vědeckých poznatcích. Také navrhu-
jeme zlepšit pravidla podávání zpráv o udržitelnosti 
společnostmi. Při vypracovávání evropských norem 
budeme vycházet z mezinárodních iniciativ a přispí-
vat k nim.“

Mairead McGuinnessová, komisařka pro finanční 
služby, finanční stabilitu a  unii kapitálových trhů, 
uvedla: „Finanční systém hraje klíčovou úlohu při 
plnění cílů Zelené dohody pro Evropu a  investice 
nezbytné pro ekologizaci naší ekonomiky jsou obrov-
ské. Potřebujeme, aby všechny společnosti sehrály 
svou úlohu, ty, které už pokročily v ekologizaci svých 
činností, jakož i ty, které ještě potřebují na dosažení 
udržitelnosti zapracovat. Nová pravidla představu-

jí zásadní změnu v  oblasti financí. Zvyšujeme naše 
ambice v oblasti udržitelného financování, abychom 
pomohli učinit z Evropy první klimaticky neutrální 
kontinent do roku 2050. Nyní nastal čas přeměnit slo-
va v činy a investovat udržitelným způsobem.“

EU v  posledních letech podnikla významné kroky 
k vybudování udržitelného finančního systému, který 
přispívá k přechodu na klimaticky neutrální Evropu. 
Nařízení o  taxonomii EU, nařízení o  zveřejňování 
informací souvisejících s  udržitelností v  odvětví fi-
nančních služeb a nařízení o referenčních hodnotách 
tvoří základy úsilí EU o  zvýšení transparentnosti 
a o  to, aby se investorům poskytly nástroje k  identi-
fikaci udržitelných investičních příležitostí. Jakmile 
bude akt v přenesené pravomoci týkající se taxonomie 
EU v  oblasti klimatu formálně přijat, přezkoumá jej 
Evropský parlament a Rada (ve čtyřměsíční lhůtě, kte-
rou lze jednou prodloužit o  další dva měsíce). Pokud 
jde o návrh směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti 
podniků, Komise zahájí jednání s  Evropským parla-
mentem a  Radou. Šest pozměňovacích návrhů aktů 
v  přenesené pravomoci o  investičním a  pojišťovacím 
poradenství, fiduciárních povinnostech a  dohledu 
nad produkty a jejich správě a řízení přezkoumá Ev-
ropský parlament a  Rada (v  tříměsíční lhůtě, kterou 
lze jednou prodloužit o další tři měsíce). Očekává se, že 
se začnou uplatňovat od října 2022.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)
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Komise navrhla nová pravidla a opatření, díky nimž se má Evropa stát globálním cen-
trem pro důvěryhodnou umělou inteligenci (UI). Historicky první právní rámec pro UI 
ve spojení s  novým plánem koordinovaným s  členskými státy zaručí občanům i  pod-
nikům bezpečnost a základní práva a zároveň posílí zavádění UI, investice a inovace 
v celé EU. Nová pravidla pro stroje, která upravují bezpečnostní předpisy, tento přístup 
rovněž zachovávají. Jejich cílem je zvýšit důvěru uživatelů v novou, různorodou gene-
raci výrobků.

Evropa je připravena  
na digitální věk

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedky-
ně pro Evropu připravenou na digitální věk, k tomu 
uvedla: „Pokud jde o  umělou inteligenci, je důvěra 
nutností, nikoli jen výhodou. Přijetím těchto pře-
lomových pravidel udává EU směr vývoje nových 
celosvětových norem, které zajistí umělé inteligenci 
důvěryhodnost. Stanovením takových norem může-
me připravit půdu pro etickou technologii na celém 
světě a  pomoci EU, aby si zachovala konkurence-
schopnost. Naše pravidla, která jsou připravena na 
budoucí vývoj a vstřícná k inovacím, se použijí tam, 
kde je to nezbytně nutné: v případech, kdy jde o bez-
pečnost a základní práva občanů EU.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dodal: „UI 
je prostředkem, nikoli cílem. Rozvíjí se již několik 
desetiletí, ale nyní dosáhla díky zvýšení výpočetní-
ho výkonu nových schopností. To nabízí obrovský 
potenciál v tak odlišných oblastech, jako je zdravot-
nictví, doprava, energetika, zemědělství, cestovní 
ruch nebo kybernetická bezpečnost. UI však přináší 
i řadu rizik. Cílem návrhů je posílit postavení Evropy 
jako globálního centra umělé inteligence na nejvyšší 
úrovni z laboratoře až na trh, zajistit, aby UI v Evropě 
respektovala naše hodnoty a  pravidla, a  využít její 
potenciál pro průmyslové použití.“ 

Díky novému nařízení o  UI mohou mít Evropané 
důvěru v to, co může UI nabídnout. Přiměřená a fle-
xibilní pravidla budou řešit specifická rizika, která 
systémy UI představují, a stanoví celosvětově nejvyš-
ší standard. Koordinovaný plán nastiňuje nezbytné 
politické změny a investice na úrovni členských stá-
tů, jež mají posílit vedoucí postavení Evropy ve vývoji 
udržitelné, bezpečné, inkluzivní a  důvěryhodné UI 
zaměřené na člověka.

EVROPSKÝ PŘÍSTUP K DŮVĚRYHODNÉ 
UI
Nová pravidla se budou uplatňovat přímo a stejně ve 
všech členských státech na základě definice UI, která 

obstojí i v budoucnu. Vycházejí z přístupu založeného 
na rizicích:

Nepřijatelné riziko: Systémy UI považované za 
jasnou hrozbu pro bezpečnost, život a práva lidí bu-
dou zakázány. Patří sem systémy nebo aplikace UI, 
které manipulují s  lidským chováním s  cílem obejít 
svobodnou vůli uživatelů (např. hračky s  hlasovým 
asistentem, který navádí nezletilé k  nebezpečnému 
chování), a systémy, které umožňují vládám provádět 
tzv. „sociální hodnocení“.

Vysoké riziko: Mezi vysoce rizikové systémy UI pa-
tří technologie umělé inteligence používané v násle-
dujících oblastech:

• kritické infrastruktuře (např. v dopravě), které by 
mohly ohrozit život a zdraví občanů,

• vzdělávání nebo odborné přípravě, které mohou 
určovat přístup občanů ke vzdělávání a jejich profes-
ní směřování (např. hodnocení zkoušek),

• bezpečnostních součástech výrobků (např. aplika-
ce UI v robotické chirurgii),

• zaměstnávání, řízení pracovníků a přístupu k sa-
mostatně výdělečné činnosti (např. software pro tří-
dění životopisů v přijímacích řízeních),
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(např. v  úvěrovém hodnocení, které občanům zne-
možní získat půjčku),

• prosazování práva, které může zasahovat do zá-
kladních lidských práv (např. ověřování spolehlivosti 
důkazů),

• řízení migrace, azylu a ochrany hranic (např. ově-
řování pravosti cestovních dokladů),

• výkonu spravedlnosti a demokratických procesech 
(např. uplatňování práva v konkrétních případech).

VYSOCE RIZIKOVÉ SYSTÉMY UI 
BUDOU PŘED UVEDENÍM NA TRH 
PODLÉHAT PŘÍSNÝM POŽADAVKŮM NA 
NÁSLEDUJÍCÍ:

• vhodné systémy hodnocení a zmírňování rizik,
• vysokou kvalitu datových souborů, které se do 

systému vkládají, aby se minimalizovala rizika a dis-
kriminační výstupy,

• zaznamenávání činnosti k zajištění sledovatelnos-
ti výsledků,

• podrobnou dokumentaci obsahující veškeré infor-
mace o  systému a  jeho účelu, které úřady potřebují 
k posouzení jeho souladu s požadavky,

• jasné a přiměřené informace pro uživatele,
• vhodná opatření zajišťující lidský dohled k mini-

malizaci rizika,
• vysokou úroveň spolehlivosti, bezpečnosti a přes-

nosti.
Za vysoce rizikové systémy, na které jsou kladeny 

přísné nároky, se považují zejména všechny systémy 
biometrické identifikace na dálku. Jejich přímé pou-
žívání ve veřejně přístupných prostorách pro účely 
prosazování práva je zásadně zakázáno. Omezené vý-
jimky jsou přísně definovány a regulovány (např. po-
kud je to nezbytně nutné k pátrání po pohřešovaném 
dítěti, k zabránění konkrétnímu a bezprostřednímu 
teroristickému ohrožení nebo k  odhalení, nalezení, 
identifikaci nebo stíhání pachatele nebo podezřelého 
ze závažného trestného činu). Takové použití podléhá 
povolení soudního nebo jiného nezávislého orgánu 
a  je omezeno přiměřenými lhůtami, zeměpisným 
rozsahem a databázemi, v nichž lze vyhledávat.

Omezené riziko, tj. systémy UI podléhající specific-
kým požadavkům na transparentnost: Při používání 
systémů UI, jako jsou chatboty, by si uživatelé měli 
být vědomi toho, že komunikují se strojem, aby se 
mohli informovaně rozhodnout, zda budou pokračo-
vat, či nikoli.

Minimální riziko: Právní návrh umožňuje volné 
používání aplikací, jako jsou videohry založené na 
UI nebo spamové filtry. Do této kategorie spadá pře-
vážná většina systémů UI. Návrh nařízení zde neza-
sahuje, neboť tyto systémy UI představují pro práva 
či bezpečnost občanů pouze minimální nebo nulové 
riziko.

Pokud jde o  řízení, Komise navrhuje, aby na nová 
pravidla, jejichž zavádění bude usnadňovat nově zří-

zená Evropská rada pro umělou inteligenci, dohlížely 
příslušné vnitrostátní orgány dozoru nad trhem. Ty 
by měly rovněž řídit vývoj norem UI. Kromě toho se 
navrhují dobrovolné kodexy chování pro UI, která 
není vysoce riziková, a tzv. „regulační pískoviště“, jež 
mají napomoci zavádění odpovědných inovací.

EVROPSKÝ PŘÍSTUP K UMĚLÉ 
INTELIGENCI NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ
Koordinace posílí vedoucí postavení Evropy v oblasti 
udržitelné, bezpečné, inkluzivní a  důvěryhodné UI 
zaměřené na člověka. V zájmu zachování celosvětové 
konkurenceschopnosti je Komise odhodlána podpo-
rovat inovace ve vývoji a používání technologií UI ve 
všech odvětvích, a to ve všech členských státech.

K  vytvoření dynamického prostředí vnitrostát-
ních strategií a k financování partnerství veřejného 
a  soukromého sektoru a  výzkumných a  inovačních 

sítí z  prostředků EU přispěl koordinovaný plán 
v oblasti UI, který byl poprvé zveřejněn v roce 2018 
s cílem vymezit opatření a nástroje financování vý-
voje a zavádění UI. Komplexní aktualizace koordino-
vaného plánu přináší konkrétní společné kroky, jež 
mají v rámci spolupráce zajistit, aby veškeré úsilí bylo 
v souladu s evropskou strategií pro umělou inteligen-
ci a Zelenou dohodou pro Evropu, a zároveň zohlednit 
nové výzvy související s  koronavirovou pandemií. 
Tato aktualizace přináší vizi, jak urychlit investice 
do umělé inteligence, jež může napomoci oživení. Má 
rovněž urychlit provádění vnitrostátních strategií 
v  oblasti UI, odstranit roztříštěnost a  řešit globální 
výzvy.

Aktualizovaný koordinovaný plán využije finanční 
prostředky přidělené prostřednictvím programů Di-
gitální Evropa a Horizont Evropa, facility na podporu 
oživení a odolnosti, která má 20% cíl v oblasti digitál-
ních výdajů, a  programů politiky soudržnosti. Tyto 
prostředky budou vynaloženy za těmito účely:

• vytvářet příznivé podmínky pro vývoj a zavádění 
UI díky výměně poznatků o politikách, sdílení údajů 
a investicím do kritických výpočetních kapacit,
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trh“ vytvářením partnerství veřejného a soukromé-
ho sektoru, budováním a  mobilizací výzkumných, 
vývojových a inovačních kapacit a zpřístupňováním 
testovacích a experimentálních zařízení a center pro 
digitální inovace malým a středním podnikům a or-
gánům veřejné správy,

• zajišťovat, aby UI fungovala ve prospěch lidí 
a  zlepšovala životní podmínky ve společnosti. Toho 
se dosáhne tím, že se bude vyvíjet a  zavádět pře-
devším důvěryhodná UI, budou se rozvíjet talen-
ty a  dovednosti podporou stáží a  doktorandských 
a  postdoktorandských studií v  oblasti digitalizace, 
příslušné politiky budou zohledňovat otázku důvěry 
v UI a celosvětově se bude prosazovat evropská vize 
udržitelné a důvěryhodné UI,

• budovat strategické vedení v  odvětvích a  tech-
nologiích s  velkým dopadem, včetně životního pro-
středí, a  to zaměřením se na příspěvek UI v  oblasti 
udržitelné výroby, zdraví (prostřednictvím rozšíření 
přeshraniční výměny informací), a také ve veřejném 
sektoru, v oblasti mobility, vnitřních věcí, zeměděl-
ství a robotiky.

EVROPSKÝ PŘÍSTUP K NOVÝM 
STROJNÍM VÝROBKŮM
Mezi strojní výrobky patří široká škála výrobků pro 
běžné spotřebitele i  profesionály, od robotů a  seka-
ček na trávu přes 3D tiskárny a  stavební stroje až 
po průmyslové výrobní linky. Směrnice o  strojních 
zařízeních, která byla nahrazena novým nařízením 
o  strojních výrobcích, definovala u  těchto zařízení 
požadavky na ochranu zdraví a  bezpečnost. Nové 
nařízení o  strojních výrobcích zajišťuje, aby nová 
generace těchto zařízení zaručovala uživatelům 
a  spotřebitelům bezpečnost, a  podporuje inovace. 
Zatímco nařízení o  UI se bude zabývat bezpečnost-
ními riziky systémů UI, nové nařízení o  strojních 
výrobcích zajistí celkové bezpečné začlenění systému 
UI do strojních zařízení. Podniky budou muset pro-
vést pouze jedno posouzení shody. Kromě toho bude 
nové nařízení o strojních výrobcích reagovat na po-
třeby trhu tím, že zajistí větší právní srozumitelnost 
stávajících ustanovení, sníží administrativní zátěž 
a náklady společností tím, že povolí digitální formáty 
dokumentace a upraví poplatky za posuzování shody 
pro malé a střední podniky, a zároveň zajistí soulad 
s legislativním rámcem EU pro výrobky.

Evropský parlament a  členské státy budou přijí-
mat návrhy Komise týkající se evropského přístupu 
k  umělé inteligenci a  ke strojním výrobkům řádným 
legislativním postupem. Po přijetí budou nařízení pří-
mo použitelná v celé EU. Souběžně s tím bude Komise 
pokračovat ve spolupráci s členskými státy na uskuteč-
ňování kroků oznámených v koordinovaném plánu.

Komise již mnoho let usnadňuje a posiluje v EU spolu-
práci v oblasti UI s cílem zvýšit konkurenceschopnost 
a zajistit důvěru v UI, jež bude vycházet z hodnot EU. 
Po zveřejnění evropské strategie pro umělou inteligen-
ci v roce 2018 a po rozsáhlých konzultacích se zúčast-
něnými stranami vypracovala odborná skupina na 
vysoké úrovni pro umělou inteligenci v roce 2019 poky-
ny pro zajištění důvěryhodnosti UI a v roce 2020 hod-
notící seznam pro důvěryhodnou UI. Souběžně s  tím 
byl v prosinci 2018 jako společný závazek s členskými 
státy zveřejněn první koordinovaný plán v oblasti UI. 
Bílá kniha Komise o UI, která byla zveřejněna v roce 
2020, představila jasnou vizi UI v Evropě: ekosystém 
nejvyšší úrovně založený na důvěře, který je základem 
dnešního návrhu. Veřejné konzultace k bílé knize o UI 
se účastnila široká škála subjektů z celého světa. K bílé 
knize byla připojena „Zpráva o dopadech umělé inte-
ligence, internetu věcí a robotiky na bezpečnost a od-
povědnost“, která dochází k závěru, že stávající právní 
předpisy v oblasti bezpečnosti výrobků obsahují řadu 
nedostatků, které je třeba řešit zejména ve směrnici 
o strojních zařízeních.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz

25 

6/2021  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ



z 
B

ru
se

lu

Evropský parlament schválil vznik Kosmického programu EU a nové agentury EU pro 
kosmický program (EUSPA), která bude sídlit v Praze. Cílem Kosmického programu EU 
o rozpočtu 14,8 mld. EUR bude zejména výstavba a provoz družicových systémů, jejichž 
data a služby budou dostupná pro běžné uživatele v celé řadě odvětví, v soukromém 
i státním sektoru, ve vědě i pro čistě osobní využití. 

Kosmický program EU

„Schválení nařízení ke Kosmickému programu EU 
je významným milníkem pro v Praze sídlící agenturu 
GSA, která transformací do již zmiňované EUSPA vý-
razně rozšiřuje spoji působnost a posiluje své kompe-
tence. Nad rámec družicové navigace se bude věnovat 
i  pozorování Země, družicové telekomunikaci, pod-
poře inovací i  kosmické bezpečnosti,“ říká ministr 
doprav Karel Havlíček.

Doposud samostatné družicové programy pro 
navigaci, Galileo a EGNOS, a pro pozorování Země, 
Copernicus, se tak stávají součástí nového velkého 
programu, v  rámci kterého se zavádí i  nová tele-
komunikační komponenta GOVSATCOM a  systémy 
pro sledování blízkého okolí Země, včetně sledová-
ní kosmické tříště a provozu na oběžných drahách. 
Program bude také podporovat podnikání a inovace, 
zapojení malých a  středních podniků do výstavby 
kosmické infrastruktury a celou řadu aktivit zamě-
řených na rozvoj a  zavádění služeb dle požadavků 
uživatelů. 

„Družicové systémy přinášejí velké příležitosti při 
jejich výstavbě i při zpracování dat do služeb. Program 
je tak velkou příležitostí pro české firmy, inovátory 
i vědecká pracoviště. Družicová navigace a pozorová-
ní Země se využívá v celé řadě oborů, jako je doprava, 
logistika, zemědělství, řízení nakládání s přírodními 
zdroji, sledování životního prostředí, smart cities 
a v mnohých dalších. Na družicových službách budou 
z velké části také záviset autonomní systémy. Význam 
družicových systémů a  jejich ochrany proto rychle 
roste, což je i  důvodem pro vznik programu, rozvoj 
jeho infrastruktury a  služeb,“ říká vedoucí oddělní 
kosmických technologií a  aplikací na Ministerstvu 
dopravy Ondřej Šváb.

Kosmický program EU také znamená novou úroveň 
kosmické spolupráce v Evropě. Vedením programu je 

pověřena Evropská komise, která bude kromě EUSPA 
úzce spolupracovat i s Evropskou kosmickou agentu-
rou (ESA), jejíchž programů se ČR také účastní. ESA 
bude mít na starosti výstavbu družicových systémů 
a přípravu nových technologií.

„Z Prahy se pak budou řídit aktivity související ne-
jen s provozem kosmických systémů, ale také rozvo-
jem trhu a bezpečnostní akreditací celého programu. 
I  proto se zde budou setkávat kosmičtí odborníci, 
podnikatelé a vědci z celé Evropy. Česká republika tak 
má unikátní možnost se více profilovat v progresiv-
ním rozvoji nových technologií a aplikací s vysokou 
přidanou hodnotou a nadále tak rozvíjet schopnosti 
a kapacity získané z účasti v programech ESA. Vzhle-
dem ke svému rozšiřování bude EUSPA otevírat řadu 
nových pracovních pozic, což je příležitost i pro české 
odborníky,“ říká ředitel Odboru ITS, kosmických ak-
tivit a VaV Václav Kobera.

O  razantní posílení GSA usilovalo Ministerstvo 
dopravy, které bylo z  pozice resortu odpovědného 
za většinu kosmických aktivit ČR architektem a od-
povědným resortem českého vyjednávání, ve spo-
lupráci se Stálým zastoupením v  Bruselu, Úřadem 
vlády a  vládním zmocněncem pro spolupráci s  GSA 
téměř 8 let. Zásadní roli hrála také úzká spolupráce 
s Evropským parlamentem, zejména europoslancem 
Tošenovským a jeho týmem. Klíčem k úspěchu bylo, 
že státní správa dokázala navenek vystupovat jako 
jeden celek. 

Oficiální spuštění Kosmického programu je plá-
nováno na 22. června 2021 a proběhne v Bruselu, po 
dojednání klíčové Rámcové dohody o  finančním 
partnerství mezi Evropskou komisí, EUSPA a ESA. 

Zdroj: MDCR
(-jh-)

www.mdcr.cz 

26  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  6/2021



d
ru

žs
te

vn
í v

ýr
o

b
k

y

27 

6/2021  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

Dobrý voják Švejk  
slaví 100. narozeniny

Letos uplynulo 100 let od vydání knihy spisovatele 
Jaroslava Haška – Osudy dobrého vojáka Švejka 
za světové války. Jde o nejvýznamnější Haškovo 
dílo, které je mnoha lidmi spojováno s ilustracemi 
Josefa Lady. Jste jeho příznivcem? Pořiďte si některý 
z výrobků Moravské ústředny Brno, které uvedla  
na trh při příležitosti tohoto významného výročí.

Josef Lada (1887-1957) je veřejnosti známý především 
svou tvorbou pro děti. Nakreslil kolem 15 tisíc barev-
ných a  černobílých ilustrací a  namaloval více než  
550 obrazů volné tvorby. Nejznámější motivy jeho 
maleb jsou rodná vesnička Hrusice, dětské hry na 
jaře, v  létě, na podzim a  v  zimě, vodník, ponocný, 
dobrý voják Švejk, hospodská rvačka nebo zabíjačka. 

(-jh-)

www.mubrno.cz 

Měkké polštáře 
s motivem dobrého 

vojáka Švejka od Josefa 
Lady vhodné na cesty 

i jako dekorace

Dřevěná loutka s jednoduchým vodícím 
křížem, umožňujícím snadné ovládání 
pro děti i dospělé. Vyrobeno dle předlohy 
Josefa Lady. Vyrobeno ručně v ČR.

V dalším čísle naleznete
30. Valné shromáždění SČMVD
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ARTEP výrobní družstvo
Korejská 29
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.:  +420 483 710 506 
+420 483 711 916

e-mail: artep@artepjbc.cz 
www.artepjbc.cz

www.artepjbc.cz

Dále nabízíme:

• lékařské a zdravotnické oděvy

• kuchařské oděvy

• pracovní oděvy

• pracovní zástěry

• ochranné pomůcky

Kompletní sortiment naleznete v našem e-shopu.

NOVINKA

• oblíbené kalhoty Dáša 
v pase do gumy v meruňkové 
a zelené barvě

• zdravotnické haleny 
z bavlněného plátna 
s potiskem, některé vzory 
s antibakteriální úpravou
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www.stylvd.cz 

Larrin – chytrý pomocník při úklidu
Uklizená a  čistá domácnost je vizitkou lidí, kteří 
v  ní žijí. Běžný úklid je nutno dělat pravidelně, je 
ale nutné také věnovat větší péči frekventovanějším 
místům v domácnosti.

Mezi místa, kterým je potřeba věnovat častější po-
zornost, je koupelna a kuchyň. Zejména v těchto dvou 
místnostech špína jako by snad sama přicházela a usa-
zovala se v těchto prostorách s nevídaným zalíbením. 
Vaším cílem by tak měl být chytrý úklid celé domác-
nosti se zaměřením na zmíněné místnosti, který bude 
efektivní a pokud možno co nejrychlejší. Samozřejmě 
je potřeba věnovat i  ostatnímu zbytku domu či bytu 
pozornost. Kuchyň a koupelna je však tím, co je potře-
ba určitě uklízet častěji, a zpravidla i několikrát denně.

Čistota kuchyně je důležitá zvláště v  bytech, kde je 
sloučená kuchyň a  obývací pokoj v  jednu místnost, 
neboť zde se nejčastěji schází návštěvy. Ale i  když 
máte variantu s kuchyní zvlášť, pravidelně uklízet je 
potřeba. Kuchyň využíváme hned několikrát denně 
k přípravě jídla a nápojů. Míchání, šlehání, mixování, 
vaření, pečení či smažení – takové aktivity pro nás 
obyčejně znamenají, že budeme v  kuchyni trávit více 
času, a to nejenom při realizaci kulinářských záměrů, 
ale i kvůli následnému úklidu. Mít čistou varnou desku 
a troubu včetně jejich okolí a vůbec celé kuchyňské lin-
ky by mělo být každodenní rutinou toho, kdo chce, aby 
členové domácnosti a návštěvy jeho jídla a nápoje jedli 
s chutí. Stopy po prskajících pánvích a bublajících hrn-
cích, špatně umyté šálky od kávy či znečištěná podlaha 
kolem kuchyňské linky není určitě vizitkou čistoty.

Také v koupelně je potřeba zaměřit se hned na ně-
kolik oblastí, kde je nutno věnovat úklidu zvýšenou 
pozornost. Protože koupelny bývají často vydlaždičko-
vané, je důležité mít kromě dlaždiček také čisté spáry. 
Úklid je velmi pracný, ale i jejich čistota zásadně ovliv-
ňuje vzhled celé koupelny. Můžete je ale vyčistit velmi 
lehce za použití těch správných úklidových přípravků. 

Zároveň je třeba zbavit se vodního kamene, který se 
tak rád usazuje na bateriích nebo jen zůstává po kap-
kách vody na dlaždičkách ve sprše, sprchové zástěně 
či kolem vany. Po mýdle zůstávají v umyvadle, vaně či 
sprchovém koutě zase usazeniny vápníku, ale i špíny, 
pokud se úklidu nevěnuje ta správná pozornost. Je 
také potřeba občas z  odtoku vyčistit nepořádek, aby 
voda lépe odtékala a koupelna se tak stala čistým pro-
středím. V neposlední řadě se v koupelně setkáváme 
se rzí. Kvůli vlhkému prostředí se v koupelnách navíc 
daří různým plísním a  bakteriím, takže dezinfekce 
a  udržování čistoty je v  této části domova velice dů-
ležité, jak z  estetického hlediska, tak z  hlediska vás 
i  rodinných příslušníků. Uklízejte proto důkladně 
a nebojte se využít také účinné úklidové prostředky, 
které vám usnadní práci a zajistí ve vaší domácnosti 
perfektní čistotu a zdravé prostředí.

Zdroj a foto: Druchema Praha

LARRIN NA REZ A KÁMEN
Vrací ztracený lesk koupelně a kuchyni
Kvalitní čisticí prostředek českého výrobce.
Dodává zašlým místům zářivý lesk a  čistotu 
a  ošetřuje znečištěné povrchy. Čistič má speciál-
ní složení, díky kterému dokonale odstraní staré 
usazeniny, vytváří speciální ochranný film zabra-
ňující dalšímu znečištění. Kuchyň nebo koupelna 
s  přípravkem LARRIN získají nový lesk a  čistotu. 
Navíc je vybaven praktickým rozprašovačem, se 
kterým je aplikace rychlejší, snazší a příjemnější.
Výrobce: Styl Praha
Distribuce: Druchema Praha 

Doporučená MOC: 74 Kč/500 ml
Kontakt: obchod@druchema.cz
www.druchema.cz
www.stylvd.cz 



KarlovarsKá KosmetiKa®
jediná z Karlových Varů od roku 1954

Tradiční

vyrábí: vŘÍDlo, v.d., karlovarská kosmetika® Karlovy vary, Česká republika.

Osvědčený prostředek v boji proti zánětu dásní, paradentóze, 

nebo infekce v ústech (například  aftu). Obsahuje výtažek z léčivé 

rostliny ARNIKY HORSKÉ (Arnica Montana),která prokrvuje

a maximalizuje účinek masáže postižených dásní.

Dále ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ, jenž působí svíravě - má stahující 

a dezinfekční účinek. MÁTA  PEPRNÁ dezinfikuje a zklidní 

podrážděnou dáseň. Určeno k masáži dásní a výplachu dutiny 

ústní.

bylinky proti zánětu a krvácení dásní

Arnika®

R O S T L I N N Ý  M A S Á Ž N Í

R OZ T O K  K  O Š E T Ř E N Í

D Á S N Í

z a k o u p í t e  v  l é k á r n á c h

KarlovarsKá KosmetiKa®
jediná z Karlových Varů od roku 1954

Tradiční

vyrábí: vŘÍDlo, v.d., karlovarská kosmetika® Karlovy vary, Česká republika. w w w. v r i d l o. c z



31 

6/2021  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

Ve výrobním družstvu Cyklos Choltice se zaměřu-
jeme na kooperační kovovýrobu, převážně soustru-
žení, nástrojářské práce a  zpracování plechů včetně 
řezání laserem a práškového lakování. Zároveň však 
vyvíjíme vlastní výrobky – stroje pro dokončovací 
úpravy po tisku. V současnosti naše společnost nabízí 
širokou paletu rýhovacích a  perforovacích 
strojů, skládačky papíru, řezací a  děrovací 
stroje. Naše obchodní partnery lze nalézt té-
měř ve všech evropských zemích, na Blízkém 
Východě, v Rusku, v Severní Americe, v Indii 
i na dalších vzdálenějších trzích.

V loňském roce jsme úspěšně rozšířili náš tradič-
ní, výše zmíněný sortiment o zcela nový produkt, 
který z  této řady vybočuje, zároveň ho však dobře 
doplňuje a nachází uplatnění v každém větším tiskař-
ském provozu. Jedná se o střásačku papíru Jogga 450. 

Co je a  k  čemu se používá střásačka? Během tisku 
nebo při průchodu papíru dokončovacím zaříze-
ním (rýhovačka, skládačka, snášečka, book-
letovač, aj.) dochází k  nabití papíru statickou 
elektřinou. Ta způsobuje nerovnoměrné rov-
nání papíru na výstupu ze stroje. Jednotlivé 
listy se pak nepravidelně překrývají a nevytváří 
jednolitý stoh papíru, který by bylo možné jedno-
duše vzít a  plynule přesunout do dalšího dokončo-
vacího zařízení, případně předat k  zabalení. Lidově 
řečeno: „papír je jako živý". Pro správné rovnání pa-
píru jsme vyvinuli střásací stroj JOGGA 450. Naše za-
řízení zbavuje papír vlivu statické elektřiny, výrazně 
zkracuje dobu rovnání papíru a šetří tiskařům nervy 
při nekonečném boji s neposedným papírem. 

Od léta 2020, kdy byl stroj uveden na trh, jsme za 3 
kvartály prodali 50 strojů a zaznamenali velmi pozi-
tivní zpětnou vazbu. Stroj si postupně buduje reno-
mé a získává na oblibě u našich distributorů a jejich 
zákazníků. Aktuálně jednáme o dis-
tribuci v USA. Více informací o tom-
to zařízení naleznete na webových 
stránkách www.cyklos.cz.

Dlouhodobě úspěšným produktem 
je zaoblovač rohů CCR 40. Pákový 
mechanismus v  kombinaci s  frézo-
vaným nástrojem je schopen jedním 
stlačením oříznout roh až 40 mm 
silného stohu papíru. Nyní přichá-

Nové stroje pro tiskárny  
z VD Cyklos Choltice

zíme se strojem, který bude plnit stejnou funkci, ale 
obsluha bude mít usnadněnou práci díky elektric-
kému pohonu. Nový stroj bude mít označení zaoblo-
vač rohů ECR 40 (zkratka Electric Corner Rounder). 
Kromě zaoblování rohů bude tento stroj po výměně 
řezacích nástrojů schopen též vyseknout půlkruh pro 
očko na zavěšení kalendářů. Tuto kombinaci nenabízí 

žádné konkurenční zařízení, a tak 
věříme, že si ECR 40 získá napříč 
kontinenty ještě větší oblibu než 
jeho manuální předchůdce. Zahá-
jení prodeje očekáváme na podzim 
tohoto roku.

Mgr. Ondřej Svačinka
vedoucí prodeje a marketingu

contact@cyklos.cz
tel.: 466 099 024
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y Tipy na e-shopy výrobních družstev

-  provozuje internetový obchod https://eshop.tescoma.cz/, kde nabízí kuchyňské potřeby od společnosti 
TESCOMA.  
Webová stránka družstva https://www.ergotep.cz/cs/

Oslovili jsme ředitele útvaru ob-
chodu družstva Ergotep Milana 
Resla, abychom se zeptali na zkuše-
nosti s  provozováním e-shopů pro 
jiné zadavatele. Je to jedna ze služeb, 
kterou družstvo poskytuje. Na tuto 
činnost má vyvinutý systém, dispo-
nuje skladovacími prostory i týmem 
zkušených pracovníků pro distribu-
ci produktů i podporu prodeje.

Je známo, že Ergotep má dlouholeté 
zkušenosti s provozováním e-shopu 
pro výrobce kuchyňských potřeb 

společnost TESCOMA. Přibližte nám, prosím, co za-
hrnuje kompletní provoz e-shopu. Jaké služby posky-
tujete? 
Znamená to, že naše práce začíná nákupem zboží na 
sklad a  pokračuje samotným momentem, kdy si zá-
kazník objedná produkt z  e-shopu. Objednávku in-
terně zpracujeme, vyskladníme, zabalíme a odešleme 
koncovému zákazníkovi. Je to tedy celý balík služeb 
– od skladování, přes distribuci a  dopravu až po zá-
kaznický servis a případné reklamace.

Tento balíček služeb má pro našeho partnera jednu 
velkou výhodu. Může se plně soustředit a věnovat se 
obchodu, marketingu a posouvat vlastní podnikání. 
Jinými slovy se může soustředit na strategické věci 
a my mu pomáháme s operativními záležitostmi.

Mimo jiné máme společně s  TESCOMOU vybudo-
vanou tuzemskou obchodní síť v  podobě franšízy. 
Máme 18 prodejen, které jsou rozprostřeny do 12 krajů 
a o jejich provoz se stará 140 zaměstnanců.

Jaké množství objednávek e-shopu TESCOMA odba-
víte v průměru za rok? Jak se projevil loňský rok v ob-
ratu e-shopu? Dodáváte zboží společnosti TESCOMA 
i do zahraničí? 
Můžeme říci, že nám toto číslo v minulém roce prudce 
vystřelilo nahoru. Bylo to dáno pandemickou situ-
ací, během které se celý svět přesouval ještě více do 
on-line prostředí a dokonce i lidé, kteří si mysleli, že 

nikdy nebudou objednávat přes internet, postupně 
začali měnit názor. Ale abych odpověděl na otázku, 
měsíčně odbavíme více než 10 tisíc objednávek. Také 
bych chtěl pochválit celý náš tým, jelikož jsme i tento 
nečekaný nápor zvládli skvěle. V řeči čísel to zname-
ná, že z plánovaného obratu nad 100 milionů za rok, 
byl nakonec 200 milionů za rok.
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V minulých vydáních časopisu jsme se věnovali on-line prodeji převážně vlastní pro-
dukce družstev.

V našem dalším pokračování se tentokrát budeme věnovat provozování internetových 
obchodů pro jiné zadavatele a též prodeji zboží jiných výrobců.

ERGOTEP, družstvo invalidů PROSEČ
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–  na internetové stránce  
https://www.avato.cz/  
provozuje e-shop se sportovním 
oblečením pro celou rodinu 
určeným pro sportovní 
volnočasové aktivity. Některé 
produkty vznikají v šicí dílně 
družstva, jiné jsou vyráběny 
kooperačními partnery.

Připravila: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: archiv družstev

–  výrobně spotřební družstvo nabízí v on-line prodeji https://www.knk.cz/eshop dekorativní kování, 
technické kování a další doplňkový sortiment pro výrobu, rekonstrukci i opravy nábytku. Kromě 
produktů vlastní výroby je nabízeno a distribuováno zboží od řady tuzemských i zahraničních 
výrobců a dodavatelů.

Co se týče zahraničí, řešíme také veškeré objednáv-
ky z polského e-shopu TESCOMA.

TESCOMA není jediným internetovým obchodem, 
který provozujete. Jaké další e-shopy jste realizovali 
nebo připravujete?
Abychom diverzifikovali riziko v  rámci podnikání, 
tak k našemu silnému partnerovi, kterým TESCOMA 
bezesporu je, jsme přidali i  další zajímavé hráče na 
českém trhu.
Mezi naše významné partnery v  rámci fulfillmentu 
patří jedny z  nejznámějších českých potravinových 
značek jako Májka, Znojmia, Otma, Hamánek, tedy 

společnost Hamé a druhého velkého partnera vysti-
huje věta: čistota půl zdraví – Vileda.

V  současné době připravujeme také nový projekt 
s  Asociací společenské odpovědnosti, a  to ve spolu-
práci s paní Lucií Mádlovou.

Jedná se o e-shop Nakup na Dobro, který plánujeme 
spustit v červenci. Na tomto projektu je zajímavé, že 
se nebude jednat o „obyčejný e-shop“, ale nebál bych 
se ho nazvat e-shop s příběhem. Bude zde možnost si 
pořídit udržitelné dárky, kterými chceme podpořit 
malé české firmy, sociální podniky a také neziskové 
organizace.

Hlavní myšlenkou projektu Nakup na Dobro je, 
aby celý prodejní a  distribuční proces byl udržitel-
ný a  realizován s  ohledem na planetu. Proto právě 
hledáme inovativní cesty, jak produkty udržitelně 
balit, jak znovu využívat balicí materiál a jak zajistit 
uhlíkově neutrální dopravu dárků až k  vám domů. 
Firemní i  individuální zákazníci navíc budou mít 
v procesu nákupu možnost podpořit výsadbu stromů 
a snížit tak uhlíkovou stopu svého nákupu. Přidanou 
hodnotou pro firemní nákupy může být i náhradní 
plnění.
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KNK SVRATKA

www.ergotep.cz
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POMOC ZVÍŘATŮM V NOUZI
AVES, z. s. je záchrannou stanicí pro zraněné a opuš-

těné volně žijící živočichy, kteří jsou po uzdravení 
vypuštěni do volné přírody. Stanice vyzývá na svých 
webových stránkách občany, kteří najdou zraněného 
živočicha v okrese Kladno, Rakovník, Mělník či Pra-
ha-západ, aby jej přivezli do AVES, z. s., pokud je to 
mimo jeho možnosti, pracovníci záchranné stanice si 
pro zvíře přijedou.

KDYŽ SE STŘETNE PŘÍRODA S LIDMI
Stanice pomůže ročně kolem tisícovky živočichů. 

Bývají to obvykle sovy a  dravci, v  jarních měsících 

Záchranná stanice AVES 
nabízí rodinné chvíle  
ve společnosti zvířat
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Máme pro vás tip na výlet - navštivte záchrannou stanici AVES, z. s.  
v Brandýsku-Olšanech u Kladna. Stanice funguje jako útočiště 
pro zvířata v nesnázích a zároveň nabízí lidem možnost návštěvy 
a setkání se zajímavými živými tvory.
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mláďata. Většinou se jim přihodilo zranění způsobe-
né činností člověka – střet s autem či náraz do něja-
kého dopravního prostředku, do překážky jako velká 
prosklená plocha či elektrické vedení; otrava, postře-
lení, pád do jímky či výkopu, ale také úraz způsobený 
jiným zvířetem. Někdy zde najdou přístřeší i exotic-
ká zvířata po útěku majiteli či v případě, že se jich ma-
jitel vzdal. Pro psy a kočky stanice určená není, těm 
pomáhají útulky a organizace dočasné péče.

ABY MOHLY ŽÁBY PŘES SILNICI
Stanice je také součástí programů na zachování 

ohrožených druhů živočichů a  zvýšení jejich počet-
nosti (sova pálená, sýček obecný). Dále monitoruje 
výskyt chráněných živočichů, koná botanické prů-
zkumy a organizuje záchranné transfery – tedy stará 
se, aby zvířata mohla při tahu přirozeně překonat 
místa, jež jsou dotčena lidskou činností. Možná jste již 
někdy viděli v televizním zpravodajství záchranáře, 
kteří organizují bezpečný přechod žab a jiných živo-
čichů přes frekventovanou silnici.

SOVA Z HARRYHO POTTERA
Některá zachráněná zvířata by ale návrat do svého 

původního prostředí již nezvládla, a  tak zůstávají 
v trvalé péči záchranné stanice. A právě ta pak mohou 
vidět návštěvníci, spolu s původními českými druhy 
(kachny, ovce, kozy, koně apod.) V současné době se ve 
stanici nacházejí například krkavec velký, sova pále-

ná, sojka obecná, výreček malý, labuť velká či sovice 
sněžní, populární díky knihám a filmům o Harrym 
Potterovi jako sova Hedvika. 

VZDĚLÁVACÍ INTERAKTIVNÍ PRVKY 
A HRY

Areál je přirozeně zasazen do přírody a vstup do něj 
je zdarma. Prohlídka nabízí také vzdělávací interak-
tivní prvky a  hry – pexeso či hledání zvířete podle 
otisku jeho tlapky. Záchranná stanice je otevřena pro 
návštěvníky v  létě denně od 9:00 do 18:00 a  v  zimě 
denně od 9:00 do 16:00. Do stanice se díky rovnému 
terénu bez problémů dostanou i osoby s handicapem, 
vozíčkáři nebo maminky s kočárky a malými dětmi.

NA ČABÁRNĚ PLAVOU LEKNÍNY
K záchranné stanici AVES, z. s. patří také nedaleké 

Naučné středisko ekologické výchovy, Kladno-Ča-
bárna, zaměřené především na rostliny. Zde návštěv-
níky zaujme především rybník s lekníny či venkovní 
učebna. V současné době, kdy platí některá omezení, 
však doporučujeme ověřit si před návštěvou, zda má 
středisko otevřeno.

Text: Sylva Kaplanová
Foto: Jana Henychová
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www.zachr-stanice.cz 
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