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Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové 
a pracovníci členské základny svazu,

v  červencovém úvodníku našeho časopisu vás 
všechny zdravím již jako nový předseda SČMVD a do-
voluji si připomenout významnou událost posledního 
období, kterou bylo 30. valné shromáždění 14. červ-
na 2021 v Nymburku. Zúčastnil jsem se od roku 1990 
všech. Nikdy dříve mě nenapadlo, že budu mít mož-
nost vás takto v  roce 2021 oslovit z  nejvyšší možné 
svazové pozice. 

Většina z  vás se valného shromáždění zúčastnila, 
a  tím přispěla k  podpoře naší vzájemné družstevní 
soudržnosti. Jsem velmi rád, že jsme se mohli po dlou-
hé době opět takto setkat a  projednat programové 
body, včetně schválení rozdělení zisku vytvořeného 
za rok 2020 a současně provést volbu nového předse-
dy svazu po abdikaci stávajícího předsedy pana JUDr. 
Rostislava Dvořáka. Určitě se mnou budete souhlasit, 
že jsme všichni velmi intenzivně vnímali pocity spo-
jené s oceněním dnes už „Čestného předsedy SČMVD“ 
a se slovy poděkování za dlouholetou a úspěšnou prá-
ci pana předsedy JUDr. Dvořáka pro náš svaz a  pro 
naši členskou základnu. Silnou podporu a  význam 
této události zvýšila i  účast předsedy Senátu Parla-
mentu ČR pana Miloše Vystrčila. 

I  já cítím, že odchodem pana bývalého předsedy 
z funkce ztrácíme silnou oporu naší členské základ-
ny, odborně-profesionální, morální, přátelskou, ka-
marádskou a lidskou.

O to více vnímám tíhu odpovědnosti a udělám vše, 
co bude v mých silách, k zabezpečení kontinuity stá-
vající silné pozice svazu v  budoucnu. Je ještě příliš 
brzy na závazná prohlášení a další nové náměty, ale 
některé významné kroky ve vztahu k  naší činnosti 
v  nejbližším období jsem již zmínil v  závěrečném 
slovu na valném shromáždění. Především budu prů-
běžně řešit společně s představenstvem přetrvávající 
i aktuální problémy vzniklé v období pandemie a ko-
munikovat důležitá rozhodnutí s vámi.

Ještě jednou děkuji za nás za všechny Rosťovi a vám 
všem děkuji za podporu projevenou při volbách i při 
následných osobních jednáních.

Držte se ve zdraví a brzy na viděnou
Leo Doseděl

Ing. Leo Doseděl
předseda SČMVD
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30. valné shromáždění SČMVD 
Předsedou svazu byl zvolen Ing. Leo Doseděl
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V pondělí 14. června se ve sportovním areálu ve středočeském Nymburku 
uskutečnilo v pořadí 30. valné shromáždění Svazu českých a moravských výrobních 
družstev, na němž proběhla mimořádná volba předsedy svazu. Stávající předseda 
JUDr. Rostislav Dvořák, který od roku 2019 vykonával funkci již ve svém třetím 
volebním období, odstoupil ze zdravotních důvodů. Novým předsedou svazu byl 
delegáty členských výrobních družstev zvolen Ing. Leo Doseděl, jenž působil  
na pozici 1. místopředsedy.

Představenstvo SČMVD následně na uvolněné 
místo 1. místopředsedy zvolilo Ing. Martina Bera-
na, předsedu Dřevotvaru Jablonné nad Orlicí, který 
byl dosud místopředsedou pro řešení problematiky 
družstev sídlících na území Čech. Tuto funkci bude 
zastávat Ing. Václav Valter, předseda Kovodružstva 
Strážov. V souladu se stanovami bylo představenstvo 
v návaznosti na odstoupení JUDr. Dvořáka doplněno 
o Ing. Pavla Kříže, předsedu Dřevozpracujícího druž-
stva Lukavec. Ostatní členové představenstva a Kon-
trolní komise SČMVD zůstávají ve stejném složení. 
Aktuální volební období orgánů svazu skončí v roce 
2023.

Nově zvolený předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl 
spojil celou svoji profesní kariéru s  oděvním druž-
stvem MODĚVA Konice, významným výrobcem 
dámské a  pánské konfekce s  90letou tradicí, jehož 
byl od roku 1990 předsedou. Rovněž je dlouholetým 
členem představenstva SČMVD, ve funkčních obdo-
bích 2011–2015 a  2015–2019 byl místopředsedou pro 

Ing. Leo Doseděl
nově zvolený předseda SČMVD
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Výrobní družstvo roku
Obdobně jako v  minulosti, vyjma vynuceného 
přerušení v  loňském roce, kdy valné shromáždění 
proběhlo distanční formou, předcházelo samotné-
mu jednání slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 
Výrobní družstvo roku. V 9. ročníku soutěže obsa-
dilo za rok 2020 první místo v  kategorii družstev 
s nejlepšími ekonomickými výsledky Dřevozpracu-
jící družstvo Lukavec, v kategorii družstev zaměst-
návajících osoby se zdravotním postižením se na 
první pozici vrátilo výrobní družstvo OTAVA Písek.

Soutěž Výrobní družstvo roku je vyhlašována Sva-
zem českých a  moravských výrobních družstev od 
roku 2012. Jejím cílem je vyhledávat výrobní družstva 

s  dobrými ekonomickými výsledky a  ocenit jejich 
přínos k  rozvoji českého výrobního družstevnictví. 
Současně má soutěž za cíl podpořit aktivitu a  moti-
vovat výrobní družstva v oblastech výroby, obchodu 
a poskytování služeb a přispět ke zvýšení jejich kon-
kurenceschopnosti. 

Výrobní družstva jsou v  soutěži Výrobní družstvo 
roku rozdělena do dvou kategorií: družstva s nejlep-
šími ekonomickými výsledky a  družstva zaměstná-
vající osoby se zdravotním postižením. Hodnotícími 
kritérii, podle nichž bylo určeno pořadí družstev 
v obou vyhlašovaných kategoriích, byly stěžejní eko-
nomické ukazatele k 31. prosinci 2020.

Ocenění předal zástupcům družstev, která byla vyhlášena na prvních třech místech v obou kategoriích, před 
zahájením jednání valného shromáždění JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD.

V kategorii družstev zaměstnávajících osoby se 
zdravotním postižením se za rok 2020 umístila VD:

1. místo – OTAVA Písek 
2. místo – ERGOTEP Proseč
3. místo – Služba České Budějovice

V kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými 
výsledky se za rok 2020 umístila VD:

1. místo – Dřevozpracující družstvo 
2. místo – KOVOBEL Domažlice
3. místo – Mechanika Prostějov
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řešení problematiky družstev sídlících 
na území Moravy, v  aktuálním období  
1. místopředsedou svazu.

Na valné shromáždění přijal pozvá-
ní předseda Senátu Parlamentu České 
republiky RNDr. Miloš Vystrčil, který 
v rámci svého projevu předal končícímu 
předsedovi JUDr. Rostislavu Dvořákovi 
ocenění a  plaketu s  logem Senátu jako 
poděkování za vzájemnou spolupráci.

Zleva: JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD),  
RNDr. Miloš Vystrčil (předseda Senátu PČR)
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výrobního družstevnictví

Z důvodu pandemie koronaviru se v  loňském roce 
neuskutečnila pravidelná podzimní celorepubliková 
porada a spolu s tím nemohla být předána ani nejvyš-
ší ocenění svazu, Pamětní listy za významnou podpo-
ru výrobního družstevnictví, která jsou v posledních 
letech s programem porady nerozlučně spojena.

Ocenění se tradičně předává členským výrobním 
družstvům zpravidla v  souvislosti s  jejich výročím 
založení. V rámci konání valného shromáždění byly 
pamětní listy předány následujícím družstvům:

  KOVO DRUŽSTVO Olomouc 90 let
  MODELA Pardubice 90 let
  MOTEX Praha  90 let
  DRUTĚVA Praha 70 let
  Hygie Chomutov 70 let
  KDS Sedlčany  70 let

  Sněžka Náchod 70 let
  STYL Praha 70 let
  VKUS Klatovy 70 let
  DISPO Praha 60 let

V  loňském roce byla pamětními listy oceněna 
i družstva HYGIE Frýdek-Místek, DIPRA Praha a Dů-
brava Valašské Klobouky. Ocenění budou družstvům 
předána dodatečně.

Pamětní list za významnou podporu výrobního 
družstevnictví obdržel z rukou předsedy Senátu Par-
lamentu České republiky RNDr. Miloše Vystrčila také 
odstupující předseda JUDr. Rostislav Dvořák.

Text: Mgr. Rodan Svoboda, Jana Henychová
Foto: Jana Henychová

 Výročí výrobních družstev

  Bytprům Ostrava 100 let 
  Elektroprogres Praha 100 let
  Lověna Praha 100 let
  Malba Praha 100 let
  ODĚVA Jindřichův Hradec 100 let
  STAVOD Praha 100 let
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Vážené dámy, vážení pánové, 
dovolte mi, abych vás jménem představenstva 

přivítal na 30. valném shromáždění Svazu českých 
a moravských výrobních družstev. Ano, již potřicáté 
se zástupci členských družstev scházejí na zasedání 
tohoto nejvyššího orgánu svazu, aby projednali stě-
žejní záležitosti týkající se dalšího období. 

Příležitost k  osobnímu setkání v  rámci valného 
shromáždění nám v minulém roce znemožnila pan-
demie Covid-19. Rád bych využil této příležitosti a po-
děkoval Vám za aktivní účast v hlasování per rollam, 
k němuž jsme byli nuceni před rokem přistoupit. Tuto 
poněkud odosobněnou formu jednání jsme však letos 
rozhodně nechtěli opakovat. Při přípravě letošního 
valného shromáždění jsme původně počítali i  s  ná-
vratem k  doprovodnému programu. Nejistý vývoj 
rozvolňování restriktivních opatření i  převažující 
názory, které jsme obdrželi z členské základny, však 
dovedly představenstvo k rozhodnutí uskutečnit 30. 
valné shromáždění prezenční formou - bez dopro-
vodného programu. 

Pozornost představenstva byla podobně jako v před-
chozích letech soustředěna do tří základních oblastí:

•  rozvoj služeb poskytovaných členským druž-
stvům, jejich zlepšování a rozšiřování,

•  hospodaření s majetkem svazu,
•  jednání se státní správou a  samosprávou ve věci 

oprávněných požadavků členských družstev.

Od 1. čtvrtletí 2020, kdy nám nový fenomén ko-
ronaviru vstoupil do cesty, jsme byli nuceni hledat 
nové formy pro zabezpečování, případně rozšiřování 
služeb, kterými bychom reagovali na vaše potřeby. 
Jako první přišlo na řadu zprostředkování informa-
cí o dostupnosti roušek a dezinfekčních prostředků, 
na jejichž výrobu se družstva v příslušných oborech 
zaměřila. I když některé služby typu zajišťování spo-
lečné účasti na veletrzích a výstavách byly v podsta-

tě umrtveny, jsou oblasti, ve kterých nouzový stav 
urychlil zavádění nových technologií i nových způ-
sobů komunikace. V některých oborech dokonce zvý-
šil odbyt. V  oblasti služeb poskytovaných členským 
družstvům, jimiž se představenstvo v uplynulém ob-
dobí zabývalo, se tento posun projevil zejména v ob-
lasti školicích aktivit využíváním nových technologií 
a postupným zaváděním webinářů, které zúčastněná 
družstva vysoce ocenila. Částečný přechod na formu 
videokonferencí umožnil i představenstvu projednat 
veškeré materiály vyplývající z  půlročních plánů 
jeho činnosti včetně žádostí členských družstev o po-
skytování úvěrů, o  nichž se blíže zmíním v  pasáži 
věnované činnosti odboru správy FDÚ.

Další ze stěžejních oblastí, které se představenstvo 
průběžně věnuje, je společný nákup vybraných slu-
žeb a komodit. 

•  Značný zájem jste projevili o  účast ve společném 
nákupu elektřiny a plynu. Ceny energií jsou pra-
covníky svazu průběžně sledovány a  na základě 
informací poskytovaných představenstvu reali-
zujeme jejich nákup. 

•  Jednoznačně pozitivní situace potvrzená i  ros-
toucím zájmem družstev je v  zajišťování služeb 
telefonních operátorů. V  souvislosti s  posílením 

Zpráva představenstva SČMVD  
o činnosti a hospodaření SČMVD 

přednesená předsedou představenstva  
JUDr. Rostislavem Dvořákem na 30. valném shromáždění 
SČMVD 14. června 2021 v Nymburku
(redakčně kráceno)

JUDr. Rostislav Dvořák 
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významu elektronické formy komunikace v pod-
mínkách omezení plynoucích z  koronavirové 
pandemie se představenstvo zabývalo i potřebou 
navyšování příslušných kapacit. 

•  Pozornost představenstva byla zaměřena také na 
oblast zvýhodněného nákupu pohonných hmot. 
Ceny a podmínky, které se zde svazu podařilo vy-
jednat, představují oproti nákupům, které nejsou 
podpořeny dostatečným počtem zapojených sub-
jektů, velmi dobrý nadstandard.

•  Pozornost představenstva byla věnována i průbě-
hu využívání operativního leasingu aut. Vzhledem 
k tomu, že obměna vozového parku je dlouhodo-
bější záležitostí, předpokládáme postupné zapoje-
ní dalších družstev.

•  Řada zvýhodnění, z  nichž mohou členská druž-
stva výrazně profitovat, vyplývá z  dohody s  po-
jišťovnou Kooperativa. Předpokládáme, že výše 
bonifikace a garance individuálního přístupu dle 
škodního průběhu každého z pojištěných družstev 
Vás bude motivovat k využívání jejích služeb. 

V  souvislosti se službami poskytovanými svazem 
bych rád připomenul několik podnětů, jimiž se před-
stavenstvo v  uplynulém období zabývalo, avšak vli-
vem koronavirové pandemie ustoupilo jejich řešení 
poněkud do pozadí. 

Předmětem obšírné diskuse byla již v  letních mě-
sících, kdy jsme v době konání veletrhu Styl a Kabo 
uskutečnili zasedání v areálu brněnského výstaviště, 
možnost uskutečnit zde prodejně prezentační akci, 
která by posílila povědomí o výrobním družstevnic-
tví. 

Jsme si vědomi, že zavedením nových produktů 
úloha svazu nekončí. Proto vítáme vaše připomínky 
a náměty, které odrážejí zkušenosti z praxe a v rámci 
jednání s poskytovateli nám umožňují účinně kont-
rolovat dodržování smluvních podmínek a prosazo-
vat jejich případné úpravy. 

Jedním z  klíčových poslání svazu je prosazování 
společných zájmů členských družstev. Průběh jed-
nání s  orgány státu i  v  uplynulém roce potvrdil, že 

plnění tohoto zadání nepřináší potřebný efekt. S tím, 
co se v  současných podmínkách podařilo realizovat 
nebo alespoň nakročit k  realizaci, jste byli seznáme-
ni v  písemných materiálech. Doplňující informaci 
o  aktuálním vývoji uvedu v  části věnované činnosti 
jednotlivých odborů svazu. Na tomto místě chci připo-
menout, že tématem, které výrazně ovlivňovalo vět-
šinu jednání v  rámci tripartity, s  jednotlivými členy 
vlády, členy parlamentu a při řadě dalších příležitostí, 
byly otázky dopadů koronavirové pandemie na podni-
katelské subjekty a snaha přimět odpovědné činitele 
k realizaci účinných kroků vedoucích k jejich odvrace-
ní. Dílčí posuny, kterých se podařilo dosáhnout např. 
vstřícným přístupem ministra Havlíčka k naší argu-
mentaci, je třeba ocenit. Řada požadavků však zůstala 
dlouho nevyslyšena, a to i proto, že postupy přijímané 
v  nestandardních podmínkách, s  nimiž se celá spo-
lečnost vyrovnávala poprvé, byly premiérou hry, jejíž 
scénář neznali ani renomovaní odborníci. 

Významnou roli v  prosazování potřebných legisla-
tivních úprav sehrávala v uplynulém období i nejed-
nostnost politické reprezentace, která se projevovala 
nejen v soupeření koalice a opozice, ale i střety uvnitř 
vládních struktur. Blížící se volby a  snaha o  získání 
voliče tak vytvářela uskupení, často spojená s prosa-
zováním populistických cílů, bez řádné identifikace 
zdrojů, z kterých mají být financovány. Představu, že 
stát bude navyšovat minimální mzdu a  podnikatelé 
to zaplatí, jsme na jednáních tripartity i dalších plat-
forem opakovaně odmítli, neboť tato politika nejhůře 
zasahuje právě MSP, které svaz podobně jako KZPS, 
HK ČR i  další podnikatelská sdružení zastupuje. Je 
přitom paradoxem, že skutečné priority jako zvýšení 
podpor zaměstnavatelům OZP se zatím nedočkaly sys-
témového a dlouhodobého řešení. Podrobněji se k této 
problematice vyjádřím v  oddílu věnovaném odboru 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Dámy a pánové, základním předpokladem toho, aby 
činnost představenstva odrážela zájmy členské zá-
kladny, je vzájemná komunikace. V posledním období 
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abyla významně omezena opatřeními vlády souvisejí-
cími s průběhem pandemie Covid-19. Vždyť poslední 
příležitostí k osobnímu setkání zástupců všech člen-
ských družstev byla celorepubliková porada kona-
ná v  listopadu 2019! Kontakt s  členskou základnou 
však nebyl zcela přerušen ani v době nejrigidnějších 
opatření spojených se zákazem překračování hranic 
okresů. Nabyl jen částečně jiných forem. Představen-
stvo jednalo formou videokonferencí, v oblasti školi-
cích akcí se objevily první webináře, zavedené formy 
komunikace prostřednictvím Informačního přehle-
du, Spektra informací, Extranetu a časopisu Výrobní 
družstevnictví jsme rozšířili o  zpravodaj Aktuální 
informace, jehož prostřednictvím vám poskytujeme 
zejména přehled aktuálních opatření souvisejících 
s pandemií. 

Úlohou svazu, jejíž význam v  dnešním mediálním 
světě nelze podceňovat, je i  prezentace výsledků 
členských družstev. I  v  uplynulém roce se předsta-
venstvo věnovalo nominacím do podnikatelských 
soutěží. Blíže vás budu informovat v oddílu věnova-
ném odboru poradenských služeb. Rád bych využil 
této příležitosti a poděkoval všem, kteří prostřednic-
tvím výsledků svojí práce přispěli k dobrému jménu 
výrobního družstevnictví.

V  následující části svého projevu bych rád podal 
aktuální informace vztahující se k činnosti jednotli-
vých odborů svazu.

Odbor legislativně-právní se v  období od 29. val-
ného shromáždění věnoval zejména řešení právní 
problematiky svazu, včetně vnitřní legislativy. Po-
zornost byla průběžně věnována také vnější legislati-
vě. Prioritou však bylo přímé poradenství členským 
družstvům svazu ve věci úpravy stanov a  dalších 
vnitřních předpisů družstev v návaznosti na noveli-
zace zákona o obchodních korporacích, které nabyly 
účinnosti dnem 1. července 2020 a dále dnem 1. ledna 
2021. Činnost odboru je, stejně jako v předchozích le-

tech, realizována jak právníky v sídle svazu v Praze, 
tak právníky na pracovišti v Brně. Podrobnější popis 
činnosti odboru legislativně-právního je součástí 
první části písemných materiálů. 

Ve vztahu k  právní problematice svazu byla čin-
nost legislativně-právního odboru, zejména v oblasti 
smluvních vztahů svazu, nadále ovlivněna mimo-
řádným stavem. Nejvíce se to projevilo ve zvýšené 
četnosti přípravy nájemních smluv a jejich dodatků.

Odbor legislativně-právní průběžně sleduje legis-
lativní proces, a  to nejen v  rámci meziresortního 
připomínkového řízení, ale také v  jeho dalších fá-
zích. Na legislativní proces pak navazuje informační 
a  konzultační činnost pro členská družstva. V  sou-
časné době je aktuální např. problematika nového 
zákona o  evidenci skutečných majitelů, který nabyl 
účinnosti dne 1. června tohoto roku, stejně jako pře-
trvává agenda související s  loňskými novelizacemi 
zákona o  obchodních korporacích. V  návaznosti na 
zpracovanou metodiku pro tvorbu stanov družstev 
(různé varianty jejich vzorů) je nadále velká pozor-
nost věnována konzultační činnosti a spolupráci při 
úpravě návrhu stanov podle konkrétních podmínek 
jednotlivých členských družstev. 

V dalším období bude pozornost odboru legislativ-
ně-právního nadále věnována zejména vývoji legisla-
tivního procesu a také poradenské činnosti ve vazbě 
na aplikaci právních předpisů ve vztahu k družstvům, 
hlavně zákona o obchodních korporacích.

Odbor rozpočtu a  správy majetku zajišťuje přede-
vším správu, opravy a údržbu nemovitého majetku, 
jeho pronájem, dále ekonomické a  účetní činnosti 
a  technickou správu a  údržbu informačních tech-
nologií SČMVD vč. aktuální komunikace na dálku. 
Do působnosti ORSM spadá též autodoprava, činnost 
podatelny a  zajištění úklidu a  ostrahy jednotlivých 
objektů.

V  roce 2020 byly provedeny opravy a  investice 
u  všech nemovitostí SČMVD dle plánu oprav a  in-
vestic, aby byly nemovitosti v  dobrém stavu a  kon-
kurenceschopné vůči nabídce okolních nemovitostí 
k pronájmu. Ve schváleném plánu oprav a investic pro 
letošní rok jsou zahrnuty nezbytné akce, a to jak na 
snížení energetické náročnosti budov, tak na zlepše-
ní a udržení jejich technického stavu tak, aby je bylo 
možné nadále plně využívat a účelně pronajímat.

Po vyhlášení nouzového stavu vládou ČR pro výskyt 
koronaviru Covid-19 se stalo hlavním úkolem ORSM 
udržení obsazenosti objektů, stavu pohledávek a cash 
flow svazu. Vybraným nájemcům v  těžké situaci byl 
poskytnut odklad placení nájmu a spolupráce při čer-
pání státních programů. Několika významným a spo-
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lehlivým nájemcům byla poskytnuta dočasná sleva 
z nájmu. Koronavirová pandemie negativně ovlivnila 
finanční situaci i rozpočet svazu za rok 2020, zejména 
u výnosové položky tržby z nájemného a prodej služeb.

V další části zprávy se budu věnovat aktuální infor-
maci týkající se odboru správy FDÚ. Loňský rok byl 
v souvislosti s dopady pandemie koronaviru naprosto 
mimořádný, odbor správy FDÚ reagoval na vzniklou 
situaci navržením nového produktu - tzv. mimořád-
ného úvěru.

V  souvislosti s  pandemií došlo v  roce 2020 podle 
rozhodnutí bankovní rady ČNB ke snížení úrokových 
sazeb (aktuální výše diskontní sazby je od 27. 3. 2020 
ve výši 0,05 % p.a.), což se projevilo na poklesu úroko-
vých sazeb úvěrů z prostředků FDÚ. Jako pomoc pro 
družstva v nastalé situaci byl představenstvem svazu 
schválen návrh odboru správy FDÚ na snížení sazeb 
i pro stávající úvěry, a to s platností od 1. 4. 2020. 

V průběhu druhého pololetí 2020 byly pro podnika-
telské subjekty v  rámci operačního programu Pod-
nikání a inovace pro konkurenceschopnost otevřeny 
výzvy do programu Úspory energie, Technologie se 
zaměřením na Průmysl 4.0, průběžně běžely výzvy 
do programu Inovační vouchery,  Inovace  a Potenciál. 
Aktuálně je otevřená prodloužená výzva programu  
Úspory energie a  nově byly vyhlášeny výzvy pro-
gramů Inovace, Potenciál a Aplikace. V červnu bude 
vyhlášena výzva programu ICT – Digitální podnik.

Odbor správy FDÚ poskytuje průběžně konzultace 
k  problematice dotací, o  připravovaných výzvách 
jsou družstva pravidelně informována.

Odbor poradenských služeb zajišťuje nadále konti-
nuální podporu členských družstev od daní a  účet-
nictví, přes otázky pracovněprávní, obchodního 
a  korporátního práva, až k  technickým a  environ-
mentálním předpisům.

Významná část činnosti odboru spočívá v účasti na 
připomínkových řízeních v legislativním procesu při 

přijímání nové a změnách stávající legislativy. V mi-
nulém roce zejména při přípravě mimořádných opat-
ření vlády souvisejících s  epidemiologickou situací 
a nouzovým stavem. Jednalo se zejména o programy 
vyhlášené:

•  Ministerstvem práce a  sociálních věcí ČR (např. 
Antivirus A,B a C),

•  Ministerstvem průmyslu a  obchodu ČR (dotační 
programy COVID, celá řada záručních programů, 
opatření na podporu exportérů aj.),

•  Ministerstvem financí ČR (tzv. liberační balíčky 
pro oblast daní).

Na přípravě či úpravě protikrizových opatření jsme 
se podíleli jako zástupci zaměstnavatelů a  členové 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 
svazů ČR a Hospodářské komory ČR. Ředitel odboru 
je přímým účastníkem legislativních procesů Mini-
sterstva práce a  sociálních věcí, a  tedy účastníkem 
podstatných jednání. 

Jako další příklad můžeme uvést zkušenost z  dub-
na tohoto roku, kdy zdravotní pojišťovny z  nároku 
na příspěvek při provádění samoodběrových testů 
vyloučily družstva. Na základě našich intervencí se 
podařilo problém v průběhu jednoho týdne vyřešit.

Pracovníci odboru jsou členy expertních pracov-
ních skupin při dalších sdruženích či svazech podni-
katelů, a také v rámci ministerstev. Jednání a výstupy 
těchto týmů, kde se setkáváme se zástupci odborů 
a vlády, mají zásadní význam při prosazování zájmů 
malých a středních podnikatelů a stejný význam má 
tedy i práce zaměstnanců odboru poradenských slu-
žeb v nich. Svaz tak má možnost ovlivňovat výsled-
nou podobu přijatých opatření či zákonů a směřovat 
ji k tomu, aby byla – v rámci nutného kompromisu – 
co nejvíce smysluplná a přínosná pro zaměstnavatele, 
tedy i naše družstva. 

Bezprostředně také podáváme členským družstvům 
aktuální informace o  přijatých opatřeních a  jejich 
dopadech, v přehledné formě a s praktickými radami 
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aa doporučeními. V rámci odboru je pak poskytována 
konkrétní individuální spolupráce a pomoc.

Na konci loňského roku byl přijat rozsáhlý balíček 
novel stávajících daňových zákonů. Nejzásadnějšími 
změnami u  daně z  příjmů bylo zrušení superhrubé 
mzdy a solidárního zvýšení daně. Namísto toho byly 
zavedeny dvě sazby daně z příjmů fyzických osob ve 
výši 15 a  23 procent. Byl umožněn další způsob pří-
spěvků zaměstnavatele na stravování zaměstnanců, 
a  to formou peněžního stravovacího paušálu, kte-
rý jsme podporovali, a  o  3000 Kč se zvýšila sleva na 
poplatníka. U  daně z  přidané hodnoty došlo mj. ke 
změnám vyplývajícím z nových pravidel obchodování 
s Velkou Británií, na druhou polovinu roku 2021 jsou 
nachystány změny dle unijních úprav u přeshraniční-
ho elektronického obchodování. EET byla pozastavena 
do konce roku 2022, do této doby je na dobrovolné bázi.

V  oblasti zaměstnanosti úzce spolupracujeme na 
systému zjednodušeného přijímání zaměstnanců 
ze zahraničí – Programy kvalifikovaný zaměstna-
nec, vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, a  klíčový 
a vědecký personál (dříve režimy Ukrajina, Filipíny, 
Mongolsko, Srbsko). Cílem je pomoci s  řešením ne-
příznivé situace na trhu pracovních sil, se kterou se 
někteří z vás nadále potýkají, a usnadnit vám orga-
nizační záležitosti související s podáním žádosti o za-
řazení do programu a získáním zaměstnanců ze zemí 
s odpovídající úrovni kultury.

Do účasti na tvorbě ekonomického a  právního 
prostředí jsme zapojeni také na úrovni evropské. 
SČMVD využívá české podnikatelské reprezenta-
ce v  Bruselu - CEBRE, která prezentuje a  obhajuje 
české podnikatelské zájmy před evropskými insti-
tucemi a  u  evropských podnikatelských federací 
přímo v  Bruselu. Spolupracujeme také s  organizací 
vzniklou pod patronací Evropské komise – českou 

pobočkou Enterprise Europe Network. Jsme členy 
poradního a  kontrolního orgánu Evropské komise 
pro koordinaci sociálního zabezpečení a  pro volný 
pohyb osob.

Pracovníci odboru poradenských služeb jsou schop-
ni poskytnout poradenskou činnost při řešení často 
nestandardních problémů členských družstev, a spo-
luprací právníků, účetních a daňových poradců, pří-
padně dalších specialistů odboru. Podpora členským 
družstvům je nabízena i pro případy kontrol ze stra-
ny vnějších orgánů.

Důležitou oblastí činnosti odboru je vzdělávání, 
informace a konzultace. Členskými družstvy je vel-
mi oceňované zasílání srozumitelných informací 
bezprostředně ve zpravodaji Aktuální informace, 
zasílaném na e-mailové adresy předsedů členských 
družstev. Na něj navazuje Informační přehled, který 
je vzhledem k současné situaci rozesílán rovněž pou-
ze v elektronické podobě.

Vzhledem k  epidemiologické situaci nejsou zatím 
realizovány klasické semináře a  konzultační mítin-
ky na proškolení odborných pracovníků družstev. 
Zvýšená pozornost je proto věnována podrobnějším 
informacím právě ve zmiňovaném Informačním 
přehledu a  Aktuálních informacích, na extranetu, 
a individuálním telefonickým a e-mailovým konzul-
tacím.

V období 2. pololetí 2020 a 1. pololetí 2021 byl reali-
zován pouze jeden seminář v  září 2020, další téměř 
třicítka původně plánovaných vzdělávacích akcí 
musela být zrušena. Z  lednového semináře na téma 
„Personální a  mzdová problematika v  roce 2021“ se 
elektronicky rozeslaly rozsáhlé podkladové mate-
riály lektora formou zveřejnění na extranetu svazu 
a v elektronickém Informačním přehledu 1/2021.

Další ze seminářů na téma „Daně v roce 2021 a sou-
visející legislativa“ jsme uskutečnili v  on-line for-
mě webináře, a  zúčastnilo se ho 56 zájemců. Lektor 
účastníkům následně poskytl i  záznam webináře. 
Vzhledem k příznivému ohlasu jsme uskutečnili další 
dva on-line semináře, jeden zaměřený na odpověd-
nost členů orgánů družstev, další opět na daňovou 
a související problematiku.

Odbor poradenských služeb vyhodnocuje pro po-
třeby externích jednání vybrané ekonomické uka-
zatele družstev a  zabezpečuje vedení agendy, která 
souvisí se změnami v členské základně svazu.

Odbor zajišťuje nominaci a  účast výrobních druž-
stev a  jejich představitelů v  prestižních manažer-
ských a  podnikatelských soutěžích, jako je Českých 
100 Nejlepších, Manažer roku, Marketér roku a Mer-
kurovy medaile Hospodářské komory ČR.
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a V  soutěži Českých 100 nejlepších 2020 bylo sedm 
výrobních družstev oceněno v kategorii ZAMĚSTNA-
NOST& DRUŽSTEVNICTVÍ:

•  DITA výrobní družstvo invalidů
•  Dřevojas, výrobní družstvo
•  Dřevotvar družstvo
•  KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo, Uhlíř-

ské Janovice
•  KOVO Konice, výrobní družstvo
•  KOVOPLAST výrobní družstvo
•  Mechanika Prostějov, výrobní družstvo

V soutěži Marketér roku 2019 byl oceněn

•  Ing. Pavel Pastorek -  Templářské sklepy Čejkovice, 
vinařské družstvo.

V soutěži Manažer roku 2019 byli oceněni dva kan-
didáti, kteří byli nominováni svazem:

•  v  kategorii Manažer odvětví, Manažer malého 
a středního podniku

Ing. Halka Marethová, předsedkyně KOVOS druž-
stvo Teplice,
•  v kategorii TOP 10 a současně v kategorii Manažer 

odvětví, Manažer digitálního věku
Ing. Josef Klíma - předseda ELAP, výrobní družstvo.

V soutěži Hospodářské komory ČR obdrželi
•  zlatou Merkurovu medaili Ing. Emil Beber, předse-

da výrobního družstva KOVOBEL,
•  stříbrnou byl oceněn Ing. Martin Beran, předseda 

Dřevotvar družstvo, Jablonné n. Orlicí,
•  bronzovou Alena Dušková, předsedkyně DITA vý-

robní družstvo invalidů.

Svaz českých a  moravských výrobních družstev 
zatím nevyhlásil v  důsledku pandemie pro rok 2021 
další ročník soutěže DESIGN VD a INOVACE VD. V ná-
sledujících letech s tím počítáme.

Z  hlediska navazování nových obchodních kon-
taktů jsou pro řadu družstev velmi významné účasti 
na výstavách a  veletrzích v  tuzemsku i  v  zahraničí. 
Epidemiologická situace pochopitelně zasáhla i  tyto 
akce. Z  původně plánovaných akcí byly v  loňském 
roce zorganizovány společné expozice na únorovém 
i  srpnovém Mezinárodním veletrhu módy STYL 
v  Brně a  na Mezinárodním veletrhu hraček Spiel-
warenmesse v Norimberku.

Situace ve druhé polovině roku je zatím stále ne-
jasná, např. Spielwarenmesse 2021 byl z  tradičního 
konce ledna nejprve přesunut na červenec, později 
zrušen. Na srpen je prozatím posunut také loňský 47. 
ročník Země živitelky. O  vývoji vás budeme infor- 
movat.

Prodejní trhy, pořádané v  budově svazu již tradič-
ně dvakrát ročně – na jaře a na podzim – vykazovaly 
díky propagaci stále vyšší návštěvnost, a to i ze strany 
příchozích nakupujících z ulice a přinášely tak nejen 
vyšší finanční efekt zúčastněných družstev, ale také 
přispívaly ke zvýšení povědomí o  výrobním druž-
stevnictví a o jeho produkci. Doufáme, že se k jejich 
realizaci budeme moci v dohledné době vrátit.

Oblast životního prostředí, která je dalším seg-
mentem činnosti odboru poradenských služeb, 
zahrnuje poradenství ve všech s  tím souvisejících 
úsecích. Doporučujeme, abyste v případě nahlášené 
kontroly z oblasti životního prostředí kontaktovali 
odborného pracovníka a  konzultovali s  ním poža-
davky předmětné inspekce, případně rozsah vyžá-
daných podkladů.

Mezi úspěšné společné zvýhodněné nákupy, které 
zajišťuje svaz, patří i pohonné hmoty. Již 6 let jej re-
alizujeme na základě smlouvy se společností MOL, 
a v současné době je do něj zapojena více než třetina 
družstev.  

  
Odbor zajišťuje styk s evropskými institucemi (Ev-

ropská komise, Evropský hospodářský a sociální vý-
bor, Business Europe) a poskytuje odbornou podporu 
předsedovi svazu při jeho účasti v představenstvech 
mezinárodních družstevních organizací na evropské 
i  celosvětové úrovni. Jedná se o  Copoperatives Eu-
rope, Evropskou konfederaci výrobních a sociálních 
družstev (CECOP) a Mezinárodní organizaci průmy-
slových a řemeslných výrobních družstev – CICOPA.

Odbor zaměstnávání osob se zdravotním po-
stižením poskytuje služby a  podporu členským 
družstvům zaměstnávajícím osoby se zdravotním 
postižením. Zabývá se velmi širokým okruhem témat 
při prosazováním zájmů a  potřeb rostoucí skupiny 
zaměstnavatelů více než 50 procent osob se zdravot-
ním postižením, mezi něž patří významná skupina 42 
členských družstev svazu, která zaměstnávají zhruba 
3 500 zdravotně postižených osob.

Zástupci odboru jsou dlouhodobě zapojeni v pracov-
ních týmech tripartity, Vládního výboru pro OZP, v pra-
covních skupinách při MPSV ČR a ÚP ČR, v relevantních 
projektech a v aktivitách dalších vládních i nevládních 
organizacích. Také se zapojují a  iniciují spolupráci se 
stejně zaměřenými institucemi a podnikateli.

Je garantem specifických forem podpory ze zákona 
o zaměstnanosti i dalších (daňových, veřejných zaká-
zek i projektových produktů v rámci programů ESF 
EU). V této roli je uznávaným partnerem pro jednání 
státní správy, zejména MPSV ČR, s nímž trvale již od 
roku 2014 jedná o systémových změnách i o metodic-
kých a exekutivních záležitostech. 
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Jednání pracovní skupiny při MPSV ČR byla z důvo-
du pandemie koronaviru pozastavena, zatím nebyly 
uzákoněny ani dílčí úpravy zákona o zaměstnanosti, 
o  kterých pracovní skupina jednala a  na kterých se 
již vloni shodli jak zástupci MPSV ČR, tak všichni 
sociální partneři. Vzhledem k  blížícím se volbám je 
velmi nepravděpodobné, že budou v  letošním roce 
schváleny. Stále ale chybí politické zadání k novému 
systémovému řešení problematiky. To je ale stále více 
potřeba, a to nejen díky neustále rostoucí výši mini-
mální mzdy. Stále také zůstává podceňovaná skupina 
zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním (OZZ), 
jejich počet ve družstvech se dále snižuje. Problémem 
také zůstává nejednotný výklad metodických pokynů 
ze strany krajských poboček a kontaktních pracovišť 
Úřadu práce ČR. Družstva průběžně informujeme 
o možných odlišnostech i změnách, pomáháme řešit 
individuální problémy. 

Trvale vnímáme jako problém opakované zvýšení 
nejen minimální mzdy, ale především zaručených 
mzdových tarifů. Vláda nedrží slib, který dala při 
rušení výjimky z  minimální mzdy pro zaměstnan-
ce se zdravotním postižením a  nenavyšuje zároveň 
s navýšením minimální mzdy také příspěvek na za-
městnávání OZP podle § 78a zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti. V roce 2020 se po dlouhých jedná-
ních navýšil alespoň pro druhou polovinu roku, to ale 
samozřejmě družstvům nepokryje veškeré dopady, 
které s sebou navyšování minimální mzdy nese. Sna-
žíme se jednat o navýšení příspěvku i pro letošní rok, 
jako kompenzaci za další navýšení minimální mzdy. 
V  březnu zasedal Vládní výbor pro občany se zdra-
votním postižením, který schválil náš návrh usne-
sení doporučující vládě navýšit příspěvek (ze všech 
přítomných členů se zdrželi hlasování 2 zástupci 
MF ČR a 2 zástupci MPSV ČR, všichni ostatní, včetně 
předsedy výboru – premiéra A. Babiše – hlasovali pro 
přijetí usnesení). I přes to MPSV ČR i nadále odmítá 
navrhnout Vládě navýšení příspěvku a trvá na svých 
argumentech. Těmi hlavními jsou za prvé údajné 
dvojí navýšení příspěvku v  loňském roce (to první 
navýšení se ale vztahovalo ještě k roku 2019, kdy bylo 
navýšení minimální mzdy kompenzováno až pro  
4. čtvrtletí, příspěvek je vyplácen zpětně, novela na-
byla účinnosti až 1. 1. 2020, rok 2020 byl kompenzován 

pouze za 3. a 4. čtvrtletí). Druhým argumentem je ne-
dostatek financí, přičemž navýšení příspěvku o  cca 
500 Kč znamená roční navýšení výdajů ze SR o  cca 
250 mil. Kč, z  nichž se prokazatelně cca 60 % vrací 
zpět do SR ve formě odvodů, daní atp.

Většina členských VD typu ZZP50%+ je zatím eko-
nomicky relativně stabilní, dlouhotrvající pandemie 
koronaviru se ale odráží na počtu zakázek. Další ne-
čekané a značné výdaje pro družstva přináší nařízení 
vlády o povinném testování ve firmách a o zajišťová-
ní ochranných prostředků pro zaměstnance.  Vzhle-
dem k faktu, že finanční rezervy u velké části z nich 
už jsou vyčerpány díky zmíněnému pokrývání dopa-
dů navyšování minimální mzdy, mohou se některá 
družstva dostat do ekonomických problémů.

Kromě tradičního zapojení svazu ve výborech, 
komisích a  pracovních týmech v  rámci vládních 
i  podnikatelských struktur se rozšířila spolupráce 
na společných iniciativách v rámci podnikatelských 
svazů, také s  dalšími sociálními partnery. Svaz vy-
tváří tradičně zázemí AZZP ČR, která je respektova-
ným reprezentantem ZZP na celostátní úrovni. 

V  rámci tripartitního projektu na podporu soci-
álního dialogu jsme v  loňském roce mimo jiné ve 
spolupráci s KZPS a AZZP ČR připravili dva filmy na 
téma zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
Filmy vznikly za pomoci některých zaměstnavatelů 
a  jejich zaměstnanců a  mají za cíl ukázat jak laické, 
tak i  odborné veřejnosti co zaměstnávání této sku-
piny přináší za problémy nebo například jak široké 
je dnes spektrum firem, které se této problematice 
věnují. Filmy budou zveřejněny na webu a  budeme 
je využívat při jednáních o  změně systému zaměst-
návání této skupiny osob. I přes nepříznivou situaci 
se loni podařilo uspořádat poradu předsedů družstev 
zaměstnávajících OZP, ostatní plánované akce bohu-
žel situace uspořádat nedovolila.

Odbor nabízí spolupráci i členským družstvům sva-
zu, která nespadají do okruhu zaměstnavatelů více 
než 50 % OZP. 

Vážené dámy, vážení pánové,  
jak jsem zdůraznil, předpokladem toho, aby čin-

nost svazu naplňovala převažující potřeby členských 
družstev, je naše vzájemná komunikace. Na jejím zá-
kladě může svaz cíleně prosazovat zájmy svých členů 
a poskytovat jim širokou škálu požadovaných služeb. 
Vrcholnou příležitostí k  zamyšlení nad tím, jak lze 
potřeby družstev ještě těsněji promítnout do prak-
tické činnosti svazu, je i dnešní valné shromáždění. 
V této souvislosti očekávám vaše podněty přednese-
né v rámci diskuse.

Děkuji Vám za pozornost. 
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Společnost, založená roku 1951, oslaví v  letošním 
roce již 70 let od svého vzniku, což je v oboru nábyt-
kářské výroby opravdu úctyhodné výročí. Sestavit 
interiér, který návštěvníkům padne do oka na první 
pohled a  který zároveň odpovídá danému prostoru, 
vyžaduje množství zkušeností. Dřevozpracující vý-
robní družstvo Jaroměřice nad Rokytnou tyto zkuše-
nosti bezesporu má a svoji kvalitu prokazuje řadu let. 

Během uplynulých let prošla společnost celou řadou 
proměn a dnes je jednou z největších firem v České re-
publice ve svém oboru a předním dodavatelem interi-

érů pro významné banky, pojišťovny a další instituce 
včetně horských a lázeňských hotelů a penzionů, uni-
verzit či vyhlášených restaurací. Co jí však po celou 
dobu zůstalo a co se snaží vštěpovat i mladší genera-
ci, je úcta k řemeslu a vysoká profesionalita v oboru 
nábytkářské výroby. Od samého počátku byla náplní 
činnosti společnosti výroba nábytku a dodávky inte-
riérů, nejdříve do maloobchodní sítě, postupně však 
družstvo přešlo na výrobu zakázkových interiérů. 

Družstvo má dva výrobní závody – v Jaroměřicích 
nad Rokytnou a v Nových Syrovicích. Oba tyto závo-

S úctou k řemeslu  
a sedmdesátiletou tradicí

Každý interiér má svá specifika a každý vyžaduje odpovídající vybavení, které podtrhne 
jedinečnost a osobitost daného prostoru. Proto například v bance oceníme funkčnost 
a jednoduché linie, v hotelu či lázních zase budeme očekávat pohodlí a útulnost.

Dřevozpracující výrobní družstvo
Jaroměřice nad Rokytnou

Závod Jaroměřice nad Rokytnou

Nábytkový systém Dynamik (1984–1990)

Sedací souprava Dynamik (1984–2021)

Závod Nové Syrovice
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dy jsou vybaveny špičkovými technologiemi, vždyť 
jedině progresivní a  flexibilní výrobní zázemí je 
zárukou toho, aby společnost v tvrdé konkurenci na 
trhu obstála. A právě díky těmto investicím do tech-
nologií se Dřevozpracující výrobní družstvo mohlo 
stát jednou z  největších firem v  České republice ve 
svém oboru s  ročním obratem dosahujícím až 280 
milionů korun a předním dodavatelem interiérů pro 
mnohé významné subjekty z  celé České republiky. 
Tady pod rukama zkušených pracovníků, pro něž je 
úcta k řemeslu prvořadá, vznikají originální kusy ná-
bytku nejen dřevěného, ale i čalouněného, a to z těch 
nejkvalitnějších materiálů, které dodávají konečné-
mu interiéru punc jedinečnosti. 

Družstvo je schopno realizovat zakázky v různých 
provedeních a materiálech, a to vždy s důrazem na vy-
sokou kvalitu a dlouhou životnost. K výrobě nábytku 
používá jak přírodní dýhu nebo masivní dřevo, tak 
i  melamin. Dokáže zabezpečit i  potřebné doplňkové 
materiály, jako je sklo, corian, kámen, nerez, sedací 
nábytek, světla, koberce a  jiné tak, aby byl interiér 
naprosto dokonalý a sladěný s celkovým prostředím. 
Posoudit ostatně můžete sami, vždyť Dřevozpracující 
výrobní družstvo vytváří interiéry v  mnoha veřej-

ných nebo komerčních prostorách, jako jsou známé 
hotely, restaurace, lázeňské domy a domovy seniorů, 
ale také banky, pojišťovny nebo univerzity, kanceláře 
a recepce, knihovny a řada dalších. 

Interiéry, navržené a  zhotovené touto společ-
ností, zaujmou na první pohled svým originálním 
a  dokonalým zpracováním a  výjimečnou kvalitou 
použitých materiálů, které družstvo nakupuje od 
renomovaných evropských výrobců se zárukou 
vysoké kvality a  dlouhé životnosti. Všechny prvky 

Obývací stěna Janina (1984–1989) Sedací souprava Petra (1984–2021)

Hotel HAPPY Star Znojmo

Aparthotel Svatý Vavřinec Pec pod Sněžkou
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zhotovovaného interiéru se navíc vyznačují špič-
kovou kvalitou, o  čemž klienty mohou přesvědčit 
certifikáty ISO 9000 a  ISO 1800 a  známka „Ekolo-
gicky šetrný výrobek“, držitelem kterých družstvo 
je, a také pravidelné testy všech výrobků ve zkušeb-
ních laboratořích. 

Doménou družstva jsou především atypické inte-
riéry, které skvěle korespondují s  daným prostorem 
a  navozují pocit útulnosti a  pohody. A  jak se tohoto 
pocitu dá docílit? Zcela jednoduše. Za vším stojí dlou-
holeté zkušenosti a  příkladná profesionalita všech 
pracovníků společnosti. Najdeme mezi nimi také ča-
louníky, protože družstvo se zabývá rovněž výrobou 
atypických křesílek, pohovek a  dalších čalouněných 
prvků interiérů. Na základě dlouholetých zkušeností 
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Kongresový/lobby bar Hotel Pyramida Praha

Firma PKV BUILD Brno

Sivek Hotels Praha – Selský dvůr

Hotel Cosmopolitan Praha – restaurace Zdeňka Polreicha
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www.dvdjaromerice.cz 

vyvinulo družstvo typové modely, které již vyrábí 
sériově, jako jsou křesla, ušáky a  pohovky ve stan-
dardním pevném provedení nebo s  funkcí rozkladu 
na lůžko. Tyto pohovky najdeme zejména v hotelových 
pokojích, kde slouží jako přistýlky. A  tady se uplatní 
i další produkt vyráběný dřevozpracujícím družstvem 
– pružinové matrace typových i atypických rozměrů. 

Další skutečností, která hovoří ve prospěch Dře-
vozpracujícího výrobního družstva, jsou komplexní 
služby od návrhu přes realizaci, dopravu, montáž a ná-
sledný servis v krátkých časových termínech, které je 
společnost schopna zajistit. O  tom, že jsou zákazníci 
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dlouhodobě spokojeni s  kvalitou Dřevozpracujícího 
výrobního družstva svědčí také to, že se po letech opět 
vybavují interiéry známých českých hotelů. 

O kvalitách a preciznosti práce jaroměřické společ-
nosti se přesvědčili již mnozí významní klienti z celé 
České republiky. A  proto, až se budete rozhodovat 
o dodavateli vašeho nového interiéru, Dřevozpracu-
jící výrobní družstvo Jaroměřice nad Rokytnou by na 
seznamu vybraných firem rozhodně chybět nemělo.

Text: Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva
Foto: archiv DVD Jaroměřice

Hotel International  
Brno 2002

Hotel International Brno 2019

Hotel Pyramida Praha 1999

Hotel Voroněž Brno 1998

Hotel Pyramida Praha 2019

Hotel Voroněž Brno 2020
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Setkání předsedů družstev  
– členů SČMVD – na Moravě
Dne 27. května se v  odpoledních hodinách setkali 
předsedové družstev sídlících na Moravě v  nefor-
málním a  přátelském prostředí v  areálu Brněnské 
Drutěvy.

Po dlouhé době omezení osobních kontaktů se setkalo 
30 účastníků. Přátelskou atmosféru zpříjemnilo skrom-
né pohoštění. Pozvání přijal a  stěžejní část programu 
setkání uvedl předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák. 
Další příspěvky přednesl 1. místopředseda Ing. Leo Do-
seděl a místopředsedkyně SČMVD paní Jana Malá. 

Na setkání jsme také prodiskutovali téma volby no-
vého předsedy SČMVD. Shodli jsme se na podpoře 
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kandidatury Ing. Leo Doseděla po odstupujícím před-
sedovi Rostislavu Dvořákovi. Platné stanovy SČMVD 
předepisují volbu nového předsedy v  neukončeném 
volebním cyklu pouze ze členů současně fungujícího 
představenstva. Jednomyslný návrh představenstva 
SČMVD na volbu ing. Leo Doseděla, na dva roky do 
dalších voleb, se moravská družstva v  červnu 2021 
v Nymburku rozhodla podpořit. 

Čtyřhodinové setkání přineslo v  neorganizované 
volné diskusi i náměty ke spolupráci mezi družstvy 
i k dalšímu směřování činností SČMVD v současnos-
ti, kdy se čím dál rychleji mění situace ekonomická, 
sociální, politická i vnímání morálních hodnot.

V  rozhovorech mezi předsedkyněmi i  předsedy 
družstev se prolínala témata nedostatku pracovní-
ků, snižování zakázek, zvyšování přímých nákladů 
a  existenční nepříznivé vyhlídky do budoucna. Vý-
jimky tvoří jen někteří. Na tato diskutovaná témata 
by se dalo říci: Sytý hladovému nevěří.

Nicméně doufáme, že podpora i  ze strany SČMVD 
bude nadále příznivá pro fungování většiny jeho čle-
nů a děkujeme za dosavadní podporu.

Text a foto: Ing. Miloslav Janíček
předseda družstva Brněnská Drutěva
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Symboly údržby na etiketě pomáhají 
spotřebitelům už přes půl století

Snad každý, kdo někdy pral své oblečení, se podíval 
na etiketu, aby věděl, jak má nastavit pračku. Jak 
vlastně vznikly ty známé symboly údržby a  kdo se 
o jejich užívání v Česku stará? 
Pavel Malčík: Symboly údržby jsou chráněnou 
ochrannou známkou a  jejich vlastníkem je meziná-
rodní asociace GINETEX. V polovině devadesátých let 
se obrátili na českou Asociaci textilního, oděvního 
a  kožedělného průmyslu s  tím, že se mohou zapojit 
do tohoto společenství, a  tím získají možnost legál-
ně používat symboly údržby na svých výrobcích. Já 
jsem tehdy pracoval v Textilním zkušebním ústavu, 
požádali mě, abych se ujal vytvoření základu organi-
zace pro Českou republiku. Vznikl SOTEX GINETEX, 
máme za sebou čtvrt století a stále se rozvíjíme. 
Ladislava Zaklová: Našimi členy je 741 firem. Kromě 
grafických podkladů symbolů údržby jim poskytu-
jeme také poradenství týkající se správného použití 
i  toho, co vše má být na etiketě textilního výrobku 
tak, aby firmy splňovaly veškerou legislativu. Na-
příklad Česká obchodní inspekce často kontroluje 
správnost těchto údajů. Jinak řečeno, zastřešujeme 
právní postavení České republiky vůči symbolům 
údržby, tedy že jsou u nás používány oprávněně. Dů-
ležitou součástí našeho poslání je také osvěta mezi 
spotřebiteli. Pokud se o oděvy dobře staráme, dodr-
žujeme doporučení výrobce, vydrží delší čas v dobré 

kondici, takže je můžeme nosit po delší dobu. Navíc 
předejdeme komplikacím při praní, jako je srážení 
nebo šednutí. 

Kdo určuje, jaké symboly mají být na etiketě dané 
textilie? 
Pavel Malčík: Zodpovědnost vůči spotřebiteli má 
obchodník. Ten to ale nakoupil od nějakého výrobce 
a od něj si vyžaduje informace o tom, jaké materiály 
při výrobě použil. Je na výrobci, aby vybral správné 
symboly. V  případě problému jde spotřebitel za ob-
chodníkem, ten pak za výrobcem. V této fázi se na nás 
občas obracejí se žádostí o konzultaci, jak tyto situace 
řešit. 

Co bylo impulsem pro vznik symbolů údržby a jak se 
v průběhu vyvíjely? 
Ladislava Zaklová: Důvod jejich vzniku souvisel 
s  tím, že se začaly vyrábět oděvy ze syntetických 
vláken. Jejich údržba je jiná než u textilií vyrobených 
z přírodních vláken, jako je bavlna, konopí, len. Údrž-
ba oděvů z přírodních vláken byla podstatně jedno-
dušší, používaly se dva programy na praní – na 95°C 
pro vyvářku a 60°C pro barevné prádlo. K ostatním 
textiliím dostal spotřebitel doplňkové informace 
a výrobky se praly v ruce. Nástup používání umělých 
vláken s  sebou přinesl potřebu informovat spotře-
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Symboly údržby oděvů, které spotřebitelé znají z etiket 
na svém oblečení, mají jediný cíl, a to informovat 
o maximálním možném zatížení textilie tak, aby 
nedošlo k jejímu nenávratnému poškození. Symbolů je 
celkem pět a díky své univerzálnosti se používají téměř 
po celém světě. Spotřebitele provázejí přes půl století 
a jejich vznik souvisel s tehdejším masivním nástupem 
syntetických vláken a jejich údržbou v domácnostech. 
U zavádění symbolů údržby v České republice byl 
RNDr. Pavel Malčík, který je současným předsedou 
spolku SOTEX GINETEX. Ředitelkou je Ing. Ladislava 
Zaklová a společně s kolegy se starají nejen o správné 
užívání těchto symbolů, ale také se věnují osvětě mezi 
spotřebiteli. 
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starat, aby nedošlo k jejich poškození. 
Pavel Malčík: První symboly, praní, žehlení a profe-
sionální péče, tj. chemické čistění, pocházejí z  roku 
1958. Postupně se tato řada rozšířila, například v roce 
1984 o symbol sušení v bubnové sušičce. Dnes je jich 
pět a jsou v takovém pořadí, aby odpovídaly postupu 
ošetření oděvů. 

Máte přehled o tom, jak se čeští spotřebitelé vyznají 
v symbolech údržby? Praní a žehlení už není jenom 
doména žen, zajímalo by mě, zda se o údržbu oděvů 
zajímají i muži? 
Ladislava Zaklová: GINETEX provádí pravidelný prů-
zkum znalosti symbolů napříč Evropou ve dvouletých 
intervalech. Pro letošní rok se opět jeden připravu-
je, bude se provádět ve druhé polovině roku. Právě 
z těchto průzkumů vychází, že nejlépe rozpoznatelný 
je symbol pro žehlení, ten znají všichni. Symbol pro 
praní zná 90 procent spotřebitelů. Ale například su-
šení zná jen 26 procent zákazníků. Nejméně známý 
symbol je kolečko, které označuje profesionální péči. 
Uvádí informaci o možnosti profesionálního chemic-
kého čištění nebo čištění za mokra. Tato informace je 
ale určena zejména odborníkům v  čistírnách a  prá-
delnách. 
Téměř polovina spotřebitelů čte etiketu výrobku 
před prvním praním, přičemž jsou rovnoměrně za-
stoupeni muži i ženy. 
Pavel Malčík: Etikety se symboly údržby považují 
lidé ve velkém za užitečné. Čím jsou starší, tím více 
je oceňují. Jedním z  hlavních důvodů, proč spotře-
bitelé nedodržují předepsané postupy, je, že etiketu 
odstřihnou, protože je jim nepříjemná nebo jim vadí. 
Zajímavé je, že  Češi ve srovnání s ostatními evrop-

skými státy, si umí velmi dobře poradit. Když neví, 
co symboly údržby přesně znamenají, jednoduše si je 
najdou na internetu. 

Dopady na životní prostředí má nejen průmysl a do-
prava, ale ve velké míře také každodenní péče o tex-
til. Věnujete se i tématu snižování ekologické zátěže 
v této oblasti? 
Pavel Malčík: Je to součást naší práce. Pro tento 
účel vznikl projekt Clevercare, díky kterému se lidé 
jednoduše dozvědí, jak snižovat ekologické dopa-
dy při péči o své oděvy, jak si usnadnit práci a  také 
jak ušetřit. Pokud vás to zajímá, podívejte se na web  
www.clevercare.info, určitě tam najdete spoustu 
dobrých a chytrých rad. 
Ladislava Zaklová: Myslím, že si to málokdo uvědo-
muje, ale k  ochraně prostředí může přispět každý. 
Bude to mít pozitivní vliv i na naši peněženku a volný 
čas. Zkuste například prát prádlo ve chvíli, kdy napl-
níte buben potřebným množstvím prádla. Poloprázd-
ná pračka totiž spotřebuje velmi podobné množství 
vody a  energie jako naplněná. Navíc se vám prádlo 
lépe vypere, protože tření, které probíhá mezi praný-
mi kusy, efekt praní zvyšuje. Můžete i snížit teplotu 
praní, ale nešla bych níže než na 40°C, a to zejména 
z hygienických důvodů. Zvažte, jestli nemůžete prá-
dlo sušit jinak než v sušičce. Sušení volně na vzduchu 
je šetrné k přírodě, ale i k prádlu. Žehlete prádlo, jen 
když je to nezbytné. Často velmi pomůže, když ho 
pečlivě pověsíte tak, aby se co nejméně pomačkalo. 

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor připravila Eva Fruhwirtová
Foto: Pavel Rybníček
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Za družstvo rozhodují o všech jeho záležitostech or-
gány družstva, které svými rozhodnutími nahrazují 
jeho vůli. Každý z těchto orgánů, tedy členská schůze, 
představenstvo a  kontrolní komise, musí mít podle 
právní úpravy v  zákoně o  obchodních korporacích 
vždy alespoň tři členy. Výjimkou je jen předseda druž-
stva, jenž může být namísto představenstva jedno-
členným statutárním orgánem družstva s méně než 50 
členy, určí-li to vzhledem k tomuto malému počtu čle-
nů družstva jeho stanovy. Uvedené vícečlenné orgány 
družstva rozhodují usnesením přijímaným hlasová-
ním svých členů. Usnesení obsahující tato rozhodnutí 
se zaznamenávají v zápisu o průběhu každého jednání 
orgánu družstva. Zápisy pak slouží k uchování písem-
ného vyhotovení těchto usnesení i údajů vztahujících 
se k okolnostem, za kterých došlo k jejich přijetí.

Zákon o obchodních korporacích ukládá pořídit zá-
pis o průběhu jednání každého orgánu družstva. Tato 
povinnost se týká jak jednání orgánů, které družstvo 
musí mít podle tohoto zákona, tak i  jednání každého 
dalšího orgánu zřízeného v družstvu jen jeho stanova-
mi. Povinnost pořídit zápis má vždy ten, kdo jednání 
orgánu svolal. Nemusí jej však sepsat sám, pořídit zá-
pis může i tak, že jej nechá sepsat jinou osobou.

Nezávisle na tom, o který z orgánů družstva jde, musí 
zápis o  průběhu jeho jednání podle výslovného po-
žadavku zákona obsahovat vždy alespoň údaj o datu, 
místě a  programu jednání orgánu, přijatá usnesení, 
výsledky hlasování a námitky členů. Další vyžadova-
né údaje vyplývají z ustanovení zákona, jež se vztahují 
k  pořizování zápisu o  průběhu jednání jednotlivých 
orgánů družstva. V návaznosti na toto vymezení ne-
zbytných obsahových náležitostí zákon stanoví, že 
zápis musí mít přílohu, kterou tvoří seznam členů 
orgánu s uvedením, kdo z členů nebyl přítomen, po-
zvánka na jednání a další podklady, které byly předlo-
ženy k projednávaným záležitostem. V souladu s touto 
právní úpravou mohou bližší podrobnosti vztahující 
se k obsahu zápisů o jednání orgánů družstva určovat 
také stanovy družstva.

Zápis o průběhu jednání orgánu družstva je zdrojem 
informací o jeho rozhodnutích a také o skutečnostech, 
které jsou významné pro posouzení platnosti usne-
sení, jimiž tento orgán rozhodoval, anebo mají vliv 
na práva a  povinnosti člena, jenž pro přijetí tohoto 
usnesení nehlasoval. Vzhledem k uvedenému je třeba 
k  sepsání zápisu přistupovat tak, aby v  něm nebyly 
opomenuty žádné údaje týkající se okolností svolání 

a průběhu jednání členské schůze, které jsou v tomto 
směru z hlediska právní úpravy v zákoně anebo ve sta-
novách družstva důležité.

Vedle údajů o  datu, místě a  programu je v  zápisu 
o  průběhu jednání každého orgánu vhodné rovněž 
uvést, kdo toto jednání svolal. Jde-li o členskou schů-
zi svolanou někým jiným než statutárním orgánem 
družstva, je zde účelné stručně popsat také skuteč-
nosti, na jejichž základě její svolavatel dovodil, že je 
v daném případě oprávněn členskou schůzi svolat, ne-
jsou-li již všechny údaje o nich obsaženy v pozvánce, 
kterou ji svolal, přiložené k tomuto zápisu. Vzhledem 
k rozdílům při posuzování schopnosti se usnášet mezi 
členskou schůzi a  náhradní členskou schůzí je v  zá-
pisech o  průběhu jejich jednání vždy namístě uvést, 
o kterou z nich se jedná, a jde-li o náhradní členskou 
schůzi, i dobu a místo, kde se měla konat členská schů-
ze původně svolaná.

Text každého jednotlivého usnesení je třeba v zápisu 
o průběhu jednání orgánu družstva uvést samostatně 
a v úplném znění spolu s výsledkem hlasování o jeho 
přijetí. V  případě zápisu o  jednání členské schůze se 
v rámci výsledku hlasování u každého z přijatých usne-
sení vyznačí alespoň údaje o počtu členů přítomných 
při hlasování o jeho návrhu osobně nebo v zastoupení 
zmocněncem, o počtu jejich hlasů a počtu hlasů, kte-
ré odevzdali pro jeho přijetí. Pokud některý z  těchto 
členů nemohl z  důvodu podle zákona o  obchodních 
korporacích anebo stanov vykonávat při hlasování 
o  přijetí usnesení své hlasovací právo a  k  jeho pří-
tomnosti a hlasům se proto na základě právní úpravy 
v tomto zákoně nepřihlíželo, je třeba ho spolu s údajem 
o počtu jeho hlasů v zápisu jmenovitě uvést.

Zápisy o průběhu jednání orgánů 
družstva
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členů, než umožňuje tento zákon nebo stanovy druž-
stva.

Zákon neobsahuje úpravu podepisování zápisů 
o  průběhu jednání orgánů družstva. Určuje jen, že 
zápis o průběhu jednání členské schůze podepíše ten, 
kdo členskou schůzi svolal, tedy ten, kdo je podle zá-
kona povinen zápis pořídit, a  že pokud zápis sepsala 
jiná osoba, pak jej podepíše i ona. Způsob podepisová-
ní zápisů o průběhu jednání orgánů družstva mohou 
v  potřebných podrobnostech určit stanovy. Jinak je 
zřejmé, že podepsání zápisu o průběhu jednání orgá-
nu družstva je přenecháno jeho svolavateli, kterému 
zákon ukládá zápis pořídit. Je-li svolavatelem tohoto 
jednání některý jiný orgán družstva, například před-
stavenstvo anebo kontrolní komise při svolání členské 
schůze, podepíše zápis za tento jiný orgán jeden nebo 
více jeho členů tak, jak za něj podepisují v  ostatních 
případech.

Pro pořízení zápisu o průběhu jednání členské schů-
ze stanoví zákon o  obchodních korporacích lhůtu 15 
dnů ode dne jejího konání. Lhůtu, v níž musí být po-
řízen zápis o  jednání jiného orgánu družstva zákon 
neurčuje, tato otázka může být řešena ve stanovách. 
Zápis o průběhu jednání členské schůze musí být po-
řízen vždy, a  to i  tehdy, jsou-li během jejího jednání 
přijímána pouze usnesení, jejichž přijetí se současně 
osvědčuje notářským zápisem. Každý člen má ze zá-
kona právo na vydání kopie zápisu o průběhu členské 
schůze. Stanovy mohou určit, že účelně vynaložené 
náklady spojené s  pořízením kopie tohoto zápisu je 
člen povinen družstvu uhradit.

Na vydání kopie zápisu o  jednání představenstva 
má právo ze zákona jeho člen, to obdobně platí rovněž 
o právu člena kontrolní komise na vydání kopie zápisu 
o jednání této komise. Vzhledem k tomu, že kontrolní 
komisi přísluší podle zákona o  obchodních korpora-
cích kontrolovat veškerou činnost družstva, mohou 
se její členové seznamovat se zápisy o  jednání před-
stavenstva v  rámci výkonu této působnosti komise. 
Podrobnější úprava vztahující se v tomto směru k zá-
pisům o  jednání představenstva a  kontrolní komise, 
stejně tak jako i jiných orgánů družstva zřízených jen 
jeho stanovami, může být obsažena ve stanovách.

Text: JUDr. Miroslav Machala

V případě usnesení členské schůze o změně stanov je 
spolu s ostatními údaji týkajícími se výsledku hlaso-
vání o přijetí tohoto usnesení potřebné uvést v zápisu 
o průběhu jednání členské schůze také jmenovitě ka-
ždého člena, který pro přijetí tohoto usnesení nehla-
soval. Skutečnost, že člen na členské schůzi pro změnu 
stanov nehlasoval, má pro družstvo i  tohoto člena 
zásadní význam, neboť při splnění dalších podmínek 
určených zákonem o obchodních korporacích zakládá 
právo tohoto člena z družstva vystoupit s tím, že po-
kud tohoto svého práva využije, nestane se ve vztahu 
k němu schválená změna stanov účinnou, a jeho vztah 
k družstvu včetně vypořádání při zániku členství se 
nadále řídí dosavadními stanovami.

Pro pořizování zápisu o jednání představenstva po-
dle zákona o  obchodních korporacích platí, že vedle 
jiných údajů, které patří k  obsahovým náležitostem 
zápisu o  průběhu jednání každého orgánu družstva, 
v  nich musí být u  jednotlivých usnesení jmenovitě 
uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti 
přijetí usnesení nebo se hlasování o jeho přijetí zdrže-
li. Význam těchto údajů v zápisu o jednání představen-
stva je dán navazujícím ustanovením tohoto zákona, 
jímž se určuje, že u neuvedených členů se má za to, že 
hlasovali pro přijetí usnesení. Stejná právní úprava 
jako pro zápisy o  jednání představenstva týkající se 
údajů, které musí být obsaženy u jednotlivých usnese-
ní, se v zákoně o obchodních korporacích uplatňuje při 
pořizování zápisů o jednání kontrolní komise.

K  obsahovým náležitostem zápisu o  jednání kaž-
dého orgánu družstva patří také údaje o  případných 
námitkách uplatněných členem v jeho průběhu. Tyto 
námitky musí být v zápisu zaznamenány tak, aby bylo 
zřejmé, kým jmenovitě byly uplatněny a v čem spočí-
vají.

Přílohou každého zápisu o průběhu jednání orgánu 
družstva je ze zákona především seznam jeho členů 
s  uvedením, který ze členů nebyl přítomen. Jde-li 
o členskou schůzi, je třeba tímto seznamem rozumět 
seznam všech členů družstva, neboť právo účastnit se 
jí osobně nebo v zastoupení zmocněncem mají všichni 
z nich, přičemž je-li člen na členské schůzi zastoupen 
zmocněncem, platí, že je zde přítomen. Přestože to zá-
kon výslovně nevyžaduje, je vhodné v zájmu posílení 
jistoty, kdo byl při jednání orgánu družstva přítomen, 
aby členové potvrdili svou přítomnost v  seznamu 
vlastními podpisy. Pokud je na členské schůzi člen 
zastoupen zmocněncem, je potřebné v seznamu členů, 
který je přílohou zápisu o  jejím jednání, tuto sku-
tečnost spolu se jménem zmocněnce vyznačit. Údaje 
o  tom, který z  členů družstva byl na členské schůzi 
zastoupen zmocněncem, a kdo byl jeho zmocněncem, 
jsou významné pro posouzení, zda při vyhodnocení 
výsledku hlasování bylo dodrženo pravidlo dané zá-
konem o obchodních korporacích, že nikdo nesmí být 
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Zastoupení Evropské komise v ČR nedávno zveřejnilo národní zprávu k nejnovějšímu 
standardnímu Eurobarometru s pořadovým číslem 94, jenž se tradičně uskutečnil ve 
všech členských zemích EU. Průzkum veřejného mínění mapující postoje Čechů k vybra-
ným otázkám souvisejícím s Evropskou unií probíhal ve dnech 17.–22. února 2021. Zú-
častnilo se ho 1,1 tisíce osob starších 15 let. Kvůli pandemii COVID-19 probíhal on-line. 

Eurobarometr 2021:  
Důvěra Čechů v EU  
je nejvyšší od roku 2013

Češi hodnotí stav české ekonomiky špatně, 
ale vlastní finanční situaci dobře
Zatímco v posledních dvou letech ČR kralovala eko-
nomickému optimismu v Evropě (loni hodnotilo situ-
aci národní ekonomiky pozitivně 70 % dotázaných), 
nyní patří k největším skeptikům: pozitivně hodnotí 
situaci české ekonomiky jen 30 % dotazovaných. 
Dobře hodnotí vlastní situaci v  oblasti zaměstnání, 
trhu práce a  osobní finanční situaci. Celkem 86 % 
občanů ČR hodnotí finanční situaci domácnosti jako 
spíše nebo velmi dobrou (průměr EU je přitom 68 %).

Důvěra v EU výrazně stoupla
Důvěra v instituce EU je v ČR nejvyšší od roku 2013. 
Po mírném vzestupu mezi lety 2019 a 2020 (kdy do-
sáhla 39 %) je nyní na úrovni 48 %. Výrazný nárůst 
zaznamenalo i pozitivní vnímání EU. Na otázku „Jak 
na Vás EU působí?“ odpovědělo v roce 2019 „Pozitiv-
ně“ jen 31 % osob (což bylo nejméně z EU a o 11 p. b. 
méně než tehdejší průměr EU). Aktuálně má pozitiv-
ní dojem z EU 49 % občanů ČR, což je víc než celkový 
průměr EU (46%).

Zároveň se v ČR dramaticky propadla důvěra v ná-
rodní vládu a  parlament. Zatímco v  roce 2019 vládě 
důvěřovalo 40 % dotázaných, nyní je to jen 19 %. Dů-
věra v Parlament ČR poklesla o 10 p. b. na 15 %. To je 
nejméně z celé EU (průměr 36 %, resp. 33 %)

Pandemie Covid-19 a zdravotnictví:  
Češi nejvíc důvěřují zdravotníkům
Dosud spíš okrajový problém „zdravotní péče“ nyní 
občané republiky jmenují jako hlavní problém ČR. 
Několik let zpátky to přitom tradičně bylo zdražová-
ní či důchody. V boji s pandemií důvěřují občané ČR 
nejvíce zdravotnickému personálu. Důvěra ve zdra-

votníky je zde jedna z největších v EU (92 %). Průměr 
EU je 80 %, přičemž nejvyšší je v Nizozemsku (97 %) 
a Dánsku (96 %) a nejnižší v Rumunsku (53 %). Klíčové 
k zastavení pandemie je podle naprosté většiny dotá-
zaných rychlé zajištění očkovacích látek.

Opatření veřejných orgánů v boji proti koronaviru 
považuje 68 % občanů ČR za oprávněná, což je méně 
než průměr EU (73 %) a o cca 20 p. b. méně než v ze-
mích jako Švédsko, Irsko či Finsko. Největší problém 
se zavedenými opatřeními mají častěji lidé ve střed-
ním věku, podnikatelé a nezaměstnaní. 

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz 
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Předsedové tří orgánů EU – Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise – se 
v polovině letošního června zúčastnili slavnostního podpisu nařízení o evropském di-
gitálním COVID certifikátu EU, kterým se završil legislativní proces. 

Cesta k digitálnímu  
COVID certifikátu EU  
je volná

www.evropska-unie.cz

Předseda EP David Sassoli, předsedkyně Komise 
Ursula von der Leyenová a  portugalský premiér 
António Costa při této příležitosti uvedli:„Digitální 
COVID certifikát EU je symbolem toho, co Evropa 
představuje. Je symbolem Evropy, která se nezalekne 
těžkých zkoušek. Evropy, která se díky výzvám sjed-
nocuje a roste. Opět se ukázalo, že Unie funguje nej-
lépe, když pracujeme společně. Evropské orgány se na 
nařízení o digitálním COVID certifikátu EU dohodly 
v  rekordním čase 62 dnů. V  průběhu legislativního 
procesu jsme vytvořili také technickou páteř systé-
mu – bránu EU, která je v provozu od 1. června.

Je to velký úspěch, na který můžeme být hrdí. Evro-
pa, kterou všichni známe a chceme zpátky, je Evropa 
bez překážek. Certifikát EU umožní občanům znovu 
využívat to nejhmatatelnější a nejvíce ceněné právo 
EU – právo na volný pohyb. Díky podepsanému záko-
nu budeme moci v létě cestovat bezpečněji. Společně 
potvrzujeme, že otevřená Evropa je zpátky.“

DIGITÁLNÍ COVID CERTIFIKÁT EU
Účelem digitálního COVID certifikátu EU je usnad-

nit volný a bezpečný pohyb v rámci EU během pande-
mie Covid-19. Všichni Evropané mají právo na volný 
pohyb i bez tohoto certifikátu, který jim však cesto-
vání usnadní a ochrání držitele před omezeními, jako 
je třeba karanténa.

Digitální COVID certifikát EU bude dostupný všem 
a bude:

•  pokrývat očkování, provedení testu i  prodělání 
nemoci Covid-19,

•  zdarma a k dispozici ve všech jazycích EU,
•  dostupný v digitálním a tištěném formátu,
•  bezpečný a  bude obsahovat digitálně podepsaný 

QR kód.
Členské státy nesmějí držitelům digitálního COVID 

certifikátu EU ukládat další cestovní omezení, pokud 
nejsou nezbytná a přiměřená pro ochranu veřejného 
zdraví. Komise se navíc zavázala z  nástroje pro mi-
mořádnou podporu uvolnit 100 milionů EUR, aby 

členským státům pomohla zajistit cenově dostupné 
testy. Nařízení se bude uplatňovat ode dne 1. července 
2021 po dobu 12 měsíců.

Dne 17. března 2021 předložila Evropská komise ná-
vrh na vytvoření COVID certifikátu EU s cílem usnad-
nit bezpečný volný pohyb občanů v  rámci EU během 
pandemie. Dne 20. května dosáhli spolunormotvůrci 
předběžné dohody. Technický páteřní systém – brána 
EU – byl spuštěn 1. června. Brána umožňuje ověření 
bezpečnostních prvků obsažených v QR kódech. Naří-
zení vstoupí v platnost dne 1. července, přičemž pro vy-
dávání certifikátů v členských státech, které potřebují 
více času, bude uplatněno šestitýdenní zaváděcí obdo-
bí. Digitální COVID certifikáty EU již začalo vydávat 
13 členských států.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)
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LIDÉ JSOU KLÍČEM 
K ÚSPĚCHU
Zapojte se a  využijte možnost bezplatného 
vzdělávání vašich zaměstnanců v  rámci pro-
jektu Klastru českých nábytkářů, do kterého 
se mohou zapojit všechna družstva, která jsou 
členy SČMVD.

Místo školení si můžete zvolit sami (např. pří-
mo u vás na firmě, nebo v prostorách dodava-
tele školení)

Kontakt: Ing. Monika Perďochová, tel.: +420 774 113 527, 
e-mail: perdochova@furniturecluster.cz

PODPOROVANÉ OBLASTI  
VZDĚLÁVÁNÍ:

– Měkké a manažerské dovednosti

– Jazykové vzdělávání 

– Obecné IT 

– Účetní, ekonomické a právní 

– Technické a jiné odborné vzdělávání 

ZÍSKÁTE:

– 100% pokrytí nákladů za školení

– Administrativní zajištění ze strany KČN

– Kurzy a školení připravené na míru

– Osvědčení o absolvování školení/kurzů



Z obratných rukou zaměstnanců 
MYJÓMI ročně vyjde přes půl 
milionu balíčků

Více než půl milionu kosmetických balíčků loni 
zkompletovali zaměstnanci brněnského MYJÓMI 
družstva invalidů. Ve svých osmi pobočkách ve čty-
řech krajích také nachystali a zabalili bezmála 15 tisíc 
dárkových balíčků pro různé příležitosti. Tato ruční 
činnost patří ve firmě k pravidelným – balení kosme-
tických produktů různých výrobců do krabiček, etují 
či kazet je nejčastěji směřováno na vánoční trh nebo 
při zavádění nové řady kosmetiky, dárkové balíčky 
se připravují v průběhu celého roku. Právě při jejich 
tvorbě se fantazii meze nekladou. Pokud má zájemce 
o nevšední dárek pouze rámcovou představu o obsa-
hu, nenapadá ho, co by nechal zabalit, a nedisponuje 
ani svým obalovým materiálem, v  MYJÓMI po do-
hodě vše zajistí. A protože balíčky vycházejí z rukou 

zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním, jichž 
je v  družstvu kolem pětadevadesáti procent, firmy 
mohou ozdobně zabalené dárky pro své zaměstnance 
či obchodní partnery získat také formou náhradního 
plnění. 

KRABIČKY, KAZETY I DÁRKOVÉ KOŠE
„Máme již prověřené dodavatele obalů, anebo v ně-

kterých případech nám zákazník přímo sdělí, odkud 
máme obalový materiál objednat,“ uvedl předseda 

představenstva MYJÓMI družstva invalidů Petr Hor-
ký. Za předpokladu, že zaměstnanci pracují s materi-
ály, na které jsou zvyklí a vědí, jaké mají vlastnosti, 
je jejich činnost efektivnější. Balit je možné napří-
klad do krabiček, kazet i ozdobných sáčků, ale třeba 
také do dárkových košů s  různě barevnou dřevitou 
vlnou, jež se barví přímo v  družstvu. Zákazníkům, 
kteří chtějí obstarat obsah dárkových balíčků, může 
MYJÓMI nabídnout i vlastní produkty z pletací nebo 
šicích dílen, jako jsou ponožky s logem nebo vzorem 
na přání, Betelné šátky nebo jiné doplňky, případně 
zajistit výrobky z dalších sociálních podniků, s nimiž 
spolupracuje.  Oblíbeným dárkem jsou také čokoládo-
vá psaníčka s individuálním potiskem plněná českou 
čokoládou z královédvorské společnosti Carla. 
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SEDM BALICÍCH STROJŮ

Balicí práce se však netýkají výhradně kosmetic-
kých nebo dárkových balíčků. V  dílnách se provádí 
taktéž tepelné balení produktů pomocí smršťovací 
fólie, zatavování sáčků či blistrování, k  čemuž fir-
ma disponuje potřebným přístrojovým vybavením. 
Smršťovací fólie se uplatní také při zabalení rozměr-

nějších předmětů, blistrování je vhodné kupříkladu 
pro balení baterií, žárovek nebo malé elektroniky. 
Obojí si mohou zájemci objednat jako součást komple-
tačního postupu i  jako samostatnou činnost. „Co se 
týče balení pomocí tepelného smršťování, v součas-
né době už disponujeme sedmi stroji, protože máme 
i  větší zakázky. Tato činnost se provádí primárně 
v dílnách v Třebíči a v Brně. Pro blistrování zatím po-
užíváme jeden stroj v Brně a nejčastěji balíme různé 
typy bazénových pH testů,“ upřesnil Petr Horký.

V  případě zájmu o  spolupráci nás kontaktujte na 
obchod@myjomi.cz nebo nám napište jen tak a  my 
Vám moc rádi obratem zašleme přehlednou obchodní 
brožurku.

Text: Lenka Mašová
Foto: Petra Blachová
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www.myjomi.cz

V dalším čísle naleznete
Reportáž z družstva: Vývoj Třešť



V prvním díle seriálu v dubnovém čísle časopisu jsme 
prolétli letem světem řadu metod – zejména proto, 
aby bylo možné uvidět, po kolika možnostech se dá 
sáhnout, abychom si doma připravili šálek vynikající 
kávy. Současně jsme vám prozradili, že to chce kvalit-
ní surovinu na vstupu. Dnes zmíníme pár zásad, kte-
ré uplatníte nehledě na zvolenou metodu. Zaměříme 
se na mletí, ale načrtneme i základní poměry a časy. 
Komplikované na papíře, snadné v praxi

Příprava kávy nemusí být v  reálu nikterak složitá 
nebo náročná. Abyste ale věděli, co vám to do šál-
ku teče a  proč, je dobré alespoň tušit o  principech 
extrakce. Během kontaktu mletých kávových zrn 
s vodou se do vody uvolňuje řada látek a silic. Záleží 
na tom, jak jemné či hrubé zlomky kávy jsou, jakou 
teplotu má voda a jak dlouho zrnka vodě vystavíme. 
No, ve skutečnosti je toho víc a  záleží i  na způsobu 
zalévání, rychlosti průtoku vody atd., ale začněme co 
nejsnadněji.

O CO TADY JDE
Nezní to sice tak poeticky, jak byste si k voňavé chvil-
ce se šálkem kávy možná představovali, ale pokud si 
chcete pochutnat, je cílem hry dostat do šálku ideálně 
vyextrahovaný nápoj. Začněme nákresem úplně zá-
kladního hřiště.
• Poměr kávy a vody odpovídá zhruba 60 g na 1 l
•  Doba extrakce se pohybuje nejčastěji mezi 2–4 mi-

nutami

• Teplota vody je obvykle 80–95 ˚C.
•  Hrubost mletí odpovídá zvolené metodě pří-

pravy.
 
ČERSTVĚ MLETÁ
O mletí by se dalo psát hodiny. V praxi zjistíte, 
že to je zpočátku zásadní bod, který se bude-
te učit ladit. Také toho o mletí najdete dost již 
napsaného. A tak si tu dovolíme nevysvětlovat 
proč a rovnou psát některá doporučení.

Když vybíráte, do čeho investovat, mlýnek 
dejte na první místo (pokud jste už v minulosti 
úspěšně vyprovodili ze dveří supermarketo-
vou komoditní kávu). Osobně bych sáhla raději 
po french pressu z blešáku a kvalitním ručním 
mlýnku, než abych nakupovala mletou kávu, 
která rychle oxiduje a potenciál kávy tak kva-
pem nechává uniknout, a pyšnila se – dá se říct 
luxusními pomůckami jako je chemex nebo 

vakuum pot.
Rozhodně zapomeňte na nožové elektrické mlýnky. 
Na kávu potřebujete mlýnek s kameny a nastavitelnou 
hrubostí (takový najdete i eshopu www.fair-bio.cz ).

KRYSTAL NEBO MOUČKA?
Někteří kávoví nadšenci by ohrnuli nos nad rozděle-
ním hrubosti mletí, které používá příměru k mouce 
nebo cukru. Mně se zdá pro začátek, kdy by člověk 
mohl úplně tápat, dost praktické. Každopádně jed-
notlivé metody potřebují různé mletí.

Zrno namleté pro přípravu kávy v  džezvě je jak 
prach – pomletá káva se spojuje do hrudek. I espresso 
má jemné mletí, i když oproti džezvě malinko méně. 
Příprava espressa je ale kapitola sama pro sebe a my 

Káva jako z kavárny
Seriál o domácí přípravě kávy
Díl II. Základy přípravy
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jsme tu kvůli alternativním přípravám – tam se jem-
né mletí uplatní při přípravě kávy v moka konvičce.

Uvolněním kamenů mlýnku pak nastavíte středně 
hrubé mletí kávy vhodnému pro V60, AeroPress nebo 
vakuum pot. U  V60 byste za pomoci hrubosti mletí 
a techniky zalévání měli dosáhnout požadované doby 
extrakce (např. 2 minuty 30 sekund). Tím si vlastně 
i  nejlépe osvojíte představu o  tom, co by tak mohlo 
znamenat „středně hrubý“. Velice orientačně může-
me takové mletí přirovnat k zrnitosti cukru krupice.
Když ještě malinko uvolníte kameny v mlýnku a dosta-
nete se na strukturu krystalků přírodního cukru, máte 
namleto pro chemex. A ještě o nějakou tu otáčku uvol-
nit a jsme ve finále – u mletí pro french press. U meto-
dy, kterou si pro domácí přípravu zvolíte, si s mletím 
malinko zaexperimentujte a ověřte si, co udělá změna 
hrubosti s dobou extrakce nebo výslednou chutí kávy. 
Takové objevování je stejně nejlepší napínák ;-).

JAK NA VĚC
Příště se dostaneme k návodům a receptům pro kon-
krétní metody, ale už dnes vám můžeme nabídnout 
pár všeobecně platných rad. Budete-li při přípravě 
kávy používat papírový filtr, vždy ho promyjte hor-
kou vodou, abyste odstranili papírovou chuť. Teprve 
pak by měla do kontaktu s  filtrem přijít káva. Dále, 
pokud je to u  dané metody možné, namletou kávu 
zalijte menším množstvím vody a nechejte krátce pů-
sobit. Z kávy se začne uvolňovat oxid uhličitý, stoupá 
k povrchu, vytváří bublinky. Masivní efekt bublinek 
způsobí hodně čerstvá káva. Říká se tomu blooming. 
Teprve poté – většinou po 30 vteřinách, zalévejte 
kávu dál zbylým množstvím vody.

SKLADOVÁNÍ
Abyste o  hodnotu čerstvě pražené kvalitní kávy 
zbytečně nepřišli, prozradíme vám, co kávová zrn-
ka dokáže znehodnotit. Nemají ráda světlo, vzduch 
a vysoké (nebo naopak příliš nízké) teploty. Proto je 
neskladujte v  lednici a  umístěte je na suché místo, 
kam nesvítí slunce, a to v originálních baleních nebo 

neprůhledných dózách. Požadavkům na skladování 
odpovídají třeba dózy s kávou, ve kterých vám dodá-
váme bezobalové kávové předplatné.

Kávu je vhodné spotřebovávat co nejčerstvější, ide-
álně v horizontu několika týdnů po pražení. Ne proto, 
že by se kazila, ale proto, že časem oxiduje a přichází 
o část aroma i chuti. Ideálně tedy nenakupujte kávu 
do zásoby, ale pořizujte si adekvátní množství, které 
si budete moci užít čerstvé.

MÁM TO. A CO TEĎ?
Pokud jste vášniví objevitelé, rádi zkoumáte a hrajete 
si, nabízejí se vám dva světy pro zkoumání a hledání 
toho, co po ideálním šálku budete chtít zrovna prá-
vě vy. Čeká vás nekonečno cest ke zkoumání toho, 
jakou kávu nakupovat. Zda vám chutná spíše světle, 
středně nebo tmavě pražená, nebo jestli ta suchou 
metodou zpracovaná, nebo promytá. Obojí má totiž 
na chuť kávy vliv.

Pravděpodobně najdete určitou pravidelnost v tom, 
co očekávat od kávy z  různých světadílů a  dokonce 
i zemí. Z rozhovorů s baristy nebo z popisků na esho-
pu fair-bio.cz pak vyčtete víc a  budete si umět lépe 
vybrat. Jistě, to je výhoda i nevýhoda. Pravděpodobně 
si totiž budete už rozhodně chtít vybírat ;-).

Zároveň máte možnost uzpůsobit si ideálně parame-
try přípravy. Možná zjistíte, že vám káva chutná víc, 
když použijete 16 g kávy tam, kde je v receptu osm-
náct, dostanete se s  teplotou vody až na 70 ˚C, nebo 
si zamilujete kratší extrakci v kombinaci s jemnějším 
mletím. Někdo zůstane u  dělení kávy na chutná/
nechutná, jiný si ulítne na rozeznávání jednotlivých 
tónů. Udělejte si tu cestu voňavou, zábavnou a přesně 
tak pohodovou nebo odbornou, aby vás těšila a vedla 
ke krásným chvílím a prožitkům.

A jestli na té cestě chcete být ještě chvíli doprováze-
ni, můžete se těšit na další dva díly seriálu, ve kterých 
se objeví zejména recepty a  návody. Příště to bude 
moka konvička a french press.

Text: Anna Veselovská
Foto: Jakub Hrab a Martin Špelda
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NENECHÁME
NIC OTEVŘENÉ!

Mechanika Prostějov, v.d.
Letecká 2, 796 01  Prostějov, mechanika@mechanikapv.cz, tel: 582 345 611

Dodáváme a montujeme:
• plastová a hliníková okna

• plastové a hliníkové dveře

• hliníkové fasády

• garážová vrata a brány

• žaluzie, sítě proti hmyzu

a jiný doplňkový program



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



d
ru

žs
te

vn
í v

ýr
o

b
k

y Tipy na e-shopy výrobních družstev

-  tento výrobce elektrotechnického spojovacího materiálu provozuje vlastní e-shop 
http://eshop.elektrobecov.cz/, kde je možno objednávat jednotlivé produkty družstva.

Na zkušenosti z  e-commerce jsme se 
zeptali vedoucího oddělení obchodu 
a marketingu Ing. Jiřího Nepraše. 

Jak dlouho provozujete svůj inter-
netový obchod? Můžete nás seznámit 

s tím, jak se v průběhu času mění požadavky zákazní-
ků na e-shopu? Jaké trendy pozorujete ve využívání 
této formy prodeje?

Na trhu jsem již od roku 1945, e-shop jsme začali pro-
vozovat v roce 2007. Od té doby se e-shop pořád vyvíjí, 
zdokonaluje. Reagujeme na požadavky zákazníků, 
stále rozšiřujeme náš sortiment i  další služby, jako 
například možnost popisu našich produktů. Navíc si 
zákazníci zdarma, bez registrace mohou z  e-shopu 
stáhnout naše katalogy, databázi našich produktů 
v systému ETIM včetně obrazové knihovny, výkresy 
a  3-D modely produktů, konfigurátory, ceníky, cer-
tifikáty, montážní návody, apod. Počet e-shopových 
zákazníků rok od roku roste.

Kdo je vašim typickým zákazníkem? 
Našimi typickými zákazníky jsou velkoobchody 

zaměřené na prodej elektrotechnického spojovacího 
materiálu. Na e-shopu ale většinou nakupují koncoví 
zákazníci (elektrikáři, revizní technici, elektroinsta-
lační firmy, atd.)

Popište prosím proces zpracování objednávky. Jak 
rychle jste schopni reagovat na objednávku a  zboží 
dodat?

Po jednoduché jednorázové registraci do našeho e-
-shopu může zákazník vytvořit objednávku. Všechny 
objednávky vyřizujeme obratem a  zboží skladem ve 
stejný den odesíláme. V případě, že některé objednané 
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I v tomto vydání časopisu vás seznámíme s dalšími internetovými obchody výrobních 
družstev.

ELEKTRO BEČOV NAD TEPLOU 
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–  na stránce https://1878140561.s1.eshop-rychle.cz/ 
je možné objednat krojované panenky. Na výběr 
jsou různé velikosti produktů, panenky mrkací 
i porcelánové.

–  na svých webových stránkách provozuje 
internetový obchod https://www.texman.cz/,  
ve kterém nabízí lůžkoviny

Připravila: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: archiv družstev

–  na https://www.jihokov.cz/vyrobky je možné 
objednat kempingový nábytek, komínové střížky, 
strojky na strouhání, stojany na kola a další kovové 
výrobky. 

zboží právě nemáme v dostatečném množství na skla-
dě, informujeme o této skutečnosti zákazníka, ten si 
může následně vybrat, zda počká, až bude zboží kom-
pletní nebo vyřídíme částečnou objednávku a zbytek 
objednaného zboží odešleme ihned po jeho nasklad-
nění, bez účtování dopravného.

Jakým způsobem postupujete, abyste si své zákaz-
níky udrželi? Máte nastavený systém výhod pro stále 
registrované zákazníky?

Zákazníky často informujeme o  našich novinkách 
různou formou (na našich webových stránkách, emai-
lem, návštěvou obchodního zástupce, přes sociální 

sítě, apod.). Na požádání zasíláme katalogy a  vzorky 
našich produktů. Pro zákazníky pořádáme prezenta-
ce našich produktů. Při registraci na e-shopu dostane 
zákazník základní slevu, v případě pravidelného ob-
jednávání uzavíráme se zákazníkem kupní smlouvu, 
kde jsou nastaveny individuální ceny.
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LIDOVÁ TVORBA UHERSKÝ BROD TEXMAN LIBEREC  

JIHOKOV ČESKÉ BUDĚJOVICE 

www.elektrobecov.cz
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Za podpory rodiny již ve velmi nízkém věku pro-
kázal, že rychlost má ve své DNA. Začínal v 10 letech 
v motokárách, postupně závodil v F4 a F3. Jeho cesta 
do Formule 1 se spojila s družstvy AUTOAVANT a OB-
ZOR, která jsou jeho hrdými partnery. Jejich loga je 
tak vidět na jeho závodním voze na nejznámějších 
okruzích světa. 

Spojení mladého dravého závodníka s  českými 
družstvy boří stereotypy. „Jezdím po celém světě, ale 
jsem Čech. Těší mě podpora a spojení s českými fir-
mami. Vím, že družstva mají dlouhou historii. Jsem 
za tuto podporu rád.“ 

Rodiče Romana vždy vedli k  soudržnosti a  týmo-
vému duchu. „Rodina a sport mě vždy vedli k tomu, 
že musíme spolupracovat a pomáhat si. Je to pro mě 
stejně přirozené jako jízda na okruhu.“ 

Mladý český talent závodí v  místech, o  kterých 
většina motoristických fanoušků jen sní. A  Roman 

Pilot formule s družstvy za zády
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Sedmnáctiletý pilot Formule 3 Roman Staněk je aktuálně jediným českým jezdcem 
s potenciálem stát se jezdcem Formule 1. Tuto cestu si zvolil již v 10 letech  
a od té doby tvrdě pracuje a trénuje. Jeho partnerem se stalo nejdříve AUTOAVANT 
DRUŽSTVO. Novinkou z nedávné doby je, že Romana začal podporovat také 
OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň, které 90 procent své výroby směřuje právě  
do oblasti automotive. 
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ostudu rozhodně nedělá. Má za sebou nesčetně vý-
her a pódiových umístění. V motokárách zvítězil ve 
WSF Final Cupu a již ve svých 14-ti letech přestoupil 
do seniorské kategorie, kde vyhrál hned první závo-
dy mistrovství Evropy a  získal nesčetně pódiových 
umístění. Díky úspěchům v  dětské a  seniorské ka-
tegorii v  motokárách Romanův talent zaujal hned 
několik lidí z  velkého světa Formule 1 a  v  roce 2019 
se stal nejmladším členem týmu Sauber US Racing. 
V  pouhých 15 letech se účastnil závodů v  seriálu 
ADAC Formula 4 a  italském šampionátu Formule 4. 
V  té sezóně Roman celkově zaznamenal 3 vítězství  
a 9 pódiových umístění. Stal se nováčkem roku a ob-

sadil celkové 4. místo v šampionátu. V první sezóně ve 
Formuli 3 v loňském roce sbíral bodovaná umístění. 
Do letošní sezóny vkročil bodovaným desátým mís-
tem v  Barceloně, ale v  testování těsně po závodech 
obsadil krásné páté místo.

Za Romanovým úspěchem stojí každodenní trénin-
ky s kondičním trenérem, simulační jízdy a mentál-
ní trénink. A samozřejmě k tomu všemu patří škola, 
kterou Roman nechce zanedbávat. Jak říká „Někdy 
to je opravdu těžké. V době, kdy se mí spolužáci roz-
koukávali v nové třídě střední školy, jsem se musel 
rozhodnout o své budoucnosti. Vybral jsem si dráhu 
závodníka a  vše tomu musel přizpůsobit“. To zna-
mená, že Roman nemá víkendy nebo prázdniny. Rok 
se dělí na sezonu a  období, kdy intenzivně trénuje 
a připravuje se. Letos tak na jaře jezdil závody v rám-

ci asijského šampionátu F3 v  Dubaji a  Abu 
Dhabi. V  sezóně FIA F3 ho čekají závody ve 
francouzském Le Castellet, v  rakouském 
Spielbergu, pak následuje slavný Hunga-
roring a  také třeba americký Texas. Je to 
životní dráha velmi náročná na čas, kondici 
a  samozřejmě finance. Bez podpory rodiny 
a  partnerů by Romanova závodní kariéra 
nebyla možná.  

Text: Petra Paroubková
Foto: archiv
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www.roman-stanek.com
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