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Vážení kolegové,

je mi ctí, že jsem dostal příležitost uvést další číslo 
časopisu Výrobní družstevnictví. Z této pozice bych 
vám zároveň chtěl popřát mnoho úspěchů a sil v do-
savadní pro všechny komplikované situaci. Epide-
mie onemocnění COVID-19, která nás stále nějakým 
způsobem omezuje, s  sebou bohužel nese také řadu 
nekoncepčních řešení, pravidel měnících se ze dne 
na den a legislativních zmatků, které nám ještě více 
ztěžují naši činnost. Rád bych věřil, že se tento stav co 
nejdříve ustálí. 

Na druhou stranu se v  souvislosti s  pandemickou 
krizí kromě poklesu nebo výpadku některých zaká-
zek objevilo i mnoho nových pracovních příležitostí. 
Stále více firem se navíc ohlíží zpět po výrobě v Ev-
ropě, aby při stále se zdražující lodní dopravě a pře-
rušených dodávkách nebyly závislé na dovozu z Číny. 
Dá se očekávat, že se tento posun příznivě odrazí 
i na dalších zakázkách pro družstva invalidů.  V sou-
vislosti s  následným zefektivňováním výroby se dá 
počítat s příklonem k robotizaci, protože jinak hro-
zí stagnace - firmám, které nebudou při částečném 
využití robotizace schopny zákazníkům nabídnout 
konkurenceschopné ceny, větší zakázky uniknou. 
Stále sice platí, že ve výrobních družstvech invalidů 
je kvalitní ruční práce základem, nicméně bez roboti-
zace, ač je to nákladný proces a ruční práci nikdy zce-
la nenahradí, se do budoucna v některých odvětvích 
výroby nedá obstát. Jednoduše řečeno připraveným 
štěstí přeje a  firmy, které na nastupující trend včas 
zareagují, získají značnou konkurenční výhodu.   

Z  pohledu výrobních družstev zaměstnávajících 
drtivou většinou invalidů však i nadále vnímám jako 
největší problém přístup státu ve věci nedořešené-
ho státního příspěvku na zaměstnávání zdravotně 
znevýhodněných osob. Loni byl jako reakce na růst 
minimální mzdy od ledna 2020 navýšen až ve třetím 
kvartále a  jen za druhé pololetí, což nám všem spo-
lečně s koronavirem značně zkomplikovalo činnost.  
V  lednu 2021 opět došlo k  zvýšení minimální mzdy, 
ale i přes naši neustálou snahu řešit věc na nejvyšších 
místech jsme se nedočkali posunu. Vzhledem k tomu, 
že družstva invalidů jsou na příspěvcích závislá, po-
mohlo by nám nastavení jednoduchého systému, což 
už bude úkol pro novou vládu, jenž by zajistil auto-
matické zvýšení příspěvků v návaznosti na každé na-

výšení minimální mzdy. Díky tomuto koncepčnímu 
řešení by vše bylo jasné, srozumitelné a předvídatel-
né, nezáleželo by na aktuální vůli politiků a firmy by 
se o tuto jistotu mohly pevně opřít. Požadavek odborů 
na další a poměrně razantní růst minimální mzdy od 
ledna 2022 by bez odpovídající kompenzace státního 
příspěvku už mohl být pro řadu družstev invalidů 
likvidační, případně by vedl ke snižování pracovních 
úvazků nebo propouštění méně výkonných osob, 
které kvůli stupni svého zdravotního postižení ne-
zvládnou tak velký pracovní výkon. A to by ve svém 
důsledku bylo nepříjemné i pro stát. 

Nezbývá než doufat, že se tyto problémy i  přetr-
vávající potíže spojené s  epidemiologickou situací 
podaří překonat. Za sebe i naše družstvo, které zatím 
z koronakrize vyšlo relativně dobře, tedy s mírným 
růstem, vám všem přeji především pevné zdraví 
a v této roční době také příjemný odpočinek na dovo-
lených s vašimi nejbližšími. 

Petr Horký
předseda představenstva
MYJÓMI družstvo invalidů, Brno  
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1931–1941
Ve 30. letech minulého století se více než 20 živností 

v  Třešti specializovalo na krejčovské řemeslo. Mezi 
největší patřila továrna jemných látek a  krejčovské 
salony Rudolfa Bartůňka.

Krejčovské dílny měli také Rudolf Hošek na Tržišti, 
Karel Pospíchal měl provozovnu v Nádražní ulici, So-
chůrek, Nechvátal a spol. sídlili v Telečské ulici, v Rů-
žové ulici byl provoz Dělnického oděvního družstva 
DOD, a  tak by se dalo pokračovat ve výčtu dalších 
třešťských krejčích.

Konkurence, krize a sociální poměry té doby přispě-
ly k založení družstva VÝVOJ. Stanovy – čili smlouva 
společenská – byly zapsány dne 14. října 1931. Firma 
byla zapsána jako „VÝVOJ družstvo krejčí a kožešní-
ků v Třešti“. Při založení do družstva vstoupili drobní 
živnostníci z Třeště a okolí, dělníci a švadleny. Cílem 
bylo získat drobné státní zakázky např.pro dráhu 

VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti, 
slaví letos 90 let činnosti
Letošní rok je pro družstvo VÝVOJ jubilejním – v říjnu oslaví již 90 let od svého založení. 
Vývoj představuje módu z českých dílen pro muže světového formátu. Patří mezi 
přední výrobce originálních oděvů již od roku 1931. VÝVOJ sází na zlaté české ruce, na 
nejmodernější technologie a na sehraný tým pracovníků. Vyváží módu do zahraničí, ale 
obléká především české muže. Vedle zhotovení oblečení na míru podle přání konkrétního 
zákazníka se snaží zaměřit také na mladší generaci za sledování aktuálních módních 
trendů. VÝVOJ představuje perfektně padnoucí obleky, precizní krejčovské řemeslo, 
a kromě podnikové prodejny v Třešti, kde nabízí hotové obleky, mezi jeho zákazníky 
patří čeští top manažeři, kteří chtějí dobře vypadat a současně uvítají nadstandardně 
poskytované služby v souvislosti se zhotovením obleku včetně ušetření času – vše mohou 
obstarat přímo ze své kanceláře. Zákazník má dokonalý servis od návrhu obleku po 
jeho finální zhotovení a dopravení k zákazníkovi. Pojďme si nyní připomenout historii 
družstva, které se po celou dobu činnosti věnuje poctivému krejčovskému řemeslu.
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nebo pro poštu. Společný nákup materiálu snižoval 
ceny a  výrobní náklady. Ve stanovách se jako účel 
podniku uvádí, že se družstvo bude zabývat výrobou 
a prodejem všech druhů oděvů, čepic, kožešin, prádla 
a jiného galanterního zboží a že budou přijímat státní 
a veřejné dodávky. Účelu má být dosaženo zřízením 
společných dílen, společným účtem, prodejnami 
a  myslelo se i  na odborné zdokonalení. Mzdy řešila 
kolektivní smlouva mezi dělnictvem a  zaměstnava-
teli. Nečlen mohl být v  družstvu zaměstnán jenom 
jako zástup za nemoc anebo když byl nával práce, nej-
výše však na dobu do šesti měsíců v roce.

Ve stanovách najdeme 19 podpisů zakládajících osob. 
Představenstvo družstva tvořili předseda Jan Kovář, 
místopředseda Jan Houser, jednatelem byl Stanislav 
Fous, pokladníkem Karel Dvořák. Dalšími zakládají-
cími členy družstva byli Josef Mikeš, Adolf Novotný, 
Bohumil Čáp, a další.

Družstvo ale nezajišťovalo stálé zaměstnání, proto 
někteří časem vystoupili. Při vstupu se platilo 50 Kč 
a zbytek do jednoho roku, celkem 200 Kč.

1941–1961
V době protektorátu byla činnost družstva oslabena 

na pouhých 16 členů, nebylo lehké zajišťovat práci, 
nebyl materiál a lidem na oblečení nezbývalo moc pe-
něz. Šily se především uniformy a saka, přešívalo se 
a opravovalo. Po skončení II. světové války v roce 1945 
přicházejí do VÝVOJE noví funkcionáři z řad dělní-

ků, někteří starší živnostníci nevěří novému vedení 
a raději si ponechávají své živnosti. 

Dne 6. června 1945 nastoupil do VÝVOJE i dlouhole-
tý předseda družstva Václav Maška a od roku 1953 byl 
až do svého odchodu do důchodu v roce 1984 předse-
dou družstva.  

Po válce narostla členská základna na 39 členů 
a  družstvo získalo první vlastní místnost od pana 
Marka v Čenkovské ulici v místech, kde nyní stojí řa-
dové domy u bývalého zimního stadionu. V roce 1946 
už má VÝVOJ 42 členů a přijímá i svého prvního učně 
na obor pánský krejčí, kterým byl František Cirhan 
z Hodic. 

Po roce 1948 se několik živnostníků do družstva 
vrátilo, někteří se ale rozhodli pro zaměstnání v  ji-
ných podnicích. V roce 1951 se mění název na VÝVOJ 
oděvní družstvo v  Třešti. Další zlepšení pracovních 
podmínek přichází získáním budovy v Tovární ulici 
čp. 137. V  této budově bývalo dříve truhlářství pan 
Housera. Pro konfekční krejčovskou výrobu se tím 
zlepšují pracovní podmínky, především prostorná 
stříhárna v 1. poschodí.

V 50. letech vstupuje do družstva dalších 33 členů, 
nový režim drobné živnostníky nepodporuje. V roce 
1955 má již VÝVOJ 75 členů.

Dámské zakázkové krejčovství patřilo v  Třešti 
vždy k  tradičním řemeslům. Švadleny od mistrové 
paní Zdeny Jabůrkové šily nejdříve v Partlicově ulici 
u Jabůrků a později v přízemí budovy spořitelny, kde 
je dnes ordinace zubních lékařů. Majitelem této bu-
dovy je v současné době VÝVOJ a v prvním poschodí 
sídlí vedení družstva.

Módní přehlídky oděvního družstva VÝVOJ Třešť 
patřily vždy k  různým slavnostním příležitostem 
a  byly velice kladně hodnoceny. Modely předváděli 
většinou samotní krejčí a švadleny.

V  roce 1954 se provoz oděvního družstva VÝVOJ 
rozšířil i  do Telče. Bývalá tkalcovna u  Češků byla 
přebudována na šicí dílnu a členská základna se roz-
rostla o  dalších 26 pracovníků. Mistrem této dílny 
byl František Němec a později František Policar, oba 
dojížděli z Třeště.

60. LÉTA 20. STOLETÍ
Učňovské středisko sídlilo v  bývalém, již zboura-

ném hostinci u paní Zlatuškové vedle hasičárny v ul. 
Dr. Richtra. Tmavá místnost s  prkennou podlahou, 
topilo se v kamnech, zatápění a čištění kamen zajišťo-
vali učni a koncem týdne vydrhli podlahu rýžákem. 
Učni zde pracovali pod vedením paní Klikové a pana 
Lysého a koncem 60. let pod vedením paní Henslové.  
Na záchod se chodilo do kadibudky na dvoře. Po roce 
1970 se učňovské středisko přestěhovalo do budovy 
v Tovární ulici č. 137.

Konfekční dílny byly umístěny v bývalém hostinci 
u Sovů (dnes pension u Růžičků) v prvním poschodí, 
saková dílna měla okna směrem ke kostelu sv. Kateři-
ny, kalhotová do dnešní ulice Franze Kafky. Stříhárna 
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byla v  Tovární ulici, rozpracované oděvy se musely 
převážet po městě. Oděvní družstvo i  vedení města 
hledalo možnosti, jak zlepšit pracovní podmínky 
krejčím a v polovině 60. let zvítězil záměr vybudovat 
moderní dům odívání. 

 
STAVBA DOMU ODÍVÁNÍ

Vedení družstva VÝVOJ našlo vhodný a dostatečně 
velký pozemek ve středu města v  ulicích Vítězství 
(nynější ulici Fr. Kafky) a K. H. Máchy. V druhé polovi-
ně 60. let došlo k demolici čtyř domů a garáží sanitek 
a v roce 1968 se začala stavět nová budova Domu odí-
vání v Třešti. Stavbu provedly Pozemní stavby Brno 
za velkého přispění místních brigádníků.

Budova byla na tehdejší poměry v  Třešti velice 
moderní a  slavnostně byla otevřena 30. října 1970. 

Pracovníkům se zlepšily pracovní a hygienické pod-
mínky, odpadlo topení v kamnech, přibyla kantýna, 
nákupem fixačního lisu a parní žehlící techniky do-
chází ke změnám v technologii. Do povědomí veřej-
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Budova dílen v ulici U Váhy 
v bývalém hostinci pana Sovy 
(archiv VÝVOJE Třešť)

Domy v ulici Vítězství v roce 1964, na jejichž místě byl postaven Dům odívání. Vlevo je vidět štít budovy spořitelny (archiv Muzea 
Vysočiny, autor Vlad. John).

Pohled na demolici z ulice K. H. Máchy a objekt garáží sanitek. 
Vlevo stará prodejna VÝVOJE (archiv muzejního spolku).

Budova VÝVOJE před dokončením v roce 1970 (archiv VÝVOJ 
Třešť)
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velká zakázková dílna, kantýna s  jídelnou a  kance-
láře družstva. Druhé poschodí sloužilo konfekčním 
dílnám, byla zde také stříhárna, žehlírna, expedice 
a modelárna.

 
KONFEKČNÍ VÝROBA
Kromě služeb pro obyvatelstvo byla hlavní náplní 
výroba konfekce, především pánské. Hlavním odbě-
ratelem výrobků byl Maloobchod textilním a  oděv-
ním zbožím Praha s  prodejnami v  centru Prahy. 
Byly to například prodejny Atlas, Alfa, Klub odívání 
mladých, prodejna Les a lov, smuteční prodejna a ně-
které další. Spolupráce to byla oboustranně výhodná. 
Zástupci maloobchodu si vybrali materiál a  VÝVOJ 
zajistil malé série výrobků v perfektní kvalitě a krát-
kém čase dodání. Ke spolupráci byli přizvání i mladí 
módní návrháři např. Josef Ťapťuch anebo Blanka 
Matragi, tehdy ještě Kyselová. Výrobky byly dodává-

ny i do nově postaveného obchodního domu Družba 
na Václavském náměstí (poznámka redakce: objekt 
Českého svazu výrobních družstev, dnes Svazu čes-
kých a  moravských výrobních družstev), zajímavé 
byly také zakázky pro hornické učně nebo pro armá-
du. Firma VÝVOJ Třešť bylo vždy synonymum pro 
poctivou řemeslnou kvalitní práci. Říká se, že dobré 
řemeslo má zlaté dno, ale nikdo nedodává, že také 
tvrdou stoličku. Ve staré budově u Sovů zůstala ještě 
jedna dílna v poschodí a v přízemí se čistily kožešiny 
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Příjem zakázek (archiv VÝVOJE Třešť)

Saková dílna ve 2. poschodí Vývoje (archiv VÝVOJE Třešť).

Ulice Vítězství, nyní ulice Franze Kafky s nově otevřeným  
Domem odívání (archiv VÝVOJE Třešť)

Budova Domu odívání (archiv VÝVOJE Třešť).

nosti se družstvo v nových podmínkách dostalo díky 
pánskému i  dámskému zakázkovému krejčovství, 
kožešnictví, šití prádla, prošívaných dek, bytových 
doplňků, pletení halenek a  svetrů včetně různých 
oprav oděvů a  čištění kožešin. Tyto služby VÝVOJ 
nabízel nejen v Třešti, ale i v Jihlavě, Telči, Dačicích, 
Pelhřimově a Brtnici.

70. LÉTA 20. STOLETÍ 
V době otevření Domu odívání v roce 1970 byly v sute-
rénu budovy umístěny šatny zaměstnanců, sklad ma-
teriálu a dílny údržby. V přízemí se z ulice Vítězství 
(nyní ulice Franze Kafky) vcházelo do veliké haly, kde 

se přijímaly zakázky. Zákazník 
si buď donesl vlastní materiál 
anebo si vybral něco z nabídky 
VÝVOJE. Za výlohou bývaly 
figuríny s  hotovými výrobky 
a nabídka metráže.

Z  ulice K. H. Máchy se vchá-
zelo do zakázkového kožešnic-
tví a pletárny. Nabídku služeb 
doplňovala prodejna kusového 

textilu. V přízemí budovy se nacházela také vrátni-
ce a  jedna konfekční dílna. V prvním poschodí byla 
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a byly zde dílny údržby. V konfekční dílně v Telči se 
šily především kabáty. 

80. LÉTA 20. STOLETÍ 
Počátkem 80. let 20. století pracovalo ve VÝVOJI více 
než 500 lidí, z  toho 84 procent žen, průměrný věk 

členů se pohyboval pod 30 roky, stovka žen byla na 
mateřské dovolené a  družstvo mělo 200 učňů. Prá-
ce učňů jsou každoročně vystavovány v  třešťském 
kulturním domě. Pracovní uplatnění zde nachází 
spousta mladých lidí z blízkého i vzdálenějšího oko-
lí. Postupně se družstvo rozšiřuje do okolních měst, 
nová provozovna vznikla v Brtnici, rozšířila se pro-
vozovna v  Telči a  přístavbou poschodí zde vznikla 
pracovní příležitost pro 80 lidí. Z  iniciativy vedení 
VÝVOJE byla v  roce 1978 zřízena Střední škola pro 
pracující v Třešti a v roce 1981 již 25 studentů na této 
škole maturovalo, někteří z nich našli posléze uplat-
nění jako mistři odborné výchovy v nově vybudova-
ném SOU v Třešti. 

V březnu 1984 dochází k výměně předsedy družstva. 
Václav Maška odešel do starobního důchodu a na jeho 
místo nastoupil JUDr. Rostislav Dvořák. (Poznám-
ka redakce: JUDr. Rostislav Dvořák setrval v  pozici 
předsedy družstva VÝVOJ dlouhou řadu let. Jako člen 
představenstva Českého svazu výrobních družstev, 
byl v roce 2011 zvolen na pozici  předsedy Svazu čes-

Konfekční dílna v přízemí VÝVOJE (archiv VÝVOJE Třešť)

Předávání výučních listů (archiv VÝVOJE Třešť)

Učni v jídelně (archiv VÝVOJE Třešť)
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Vedení družstva po roce 1984, vpravo vzadu: předseda  
družstva VÝVOJ JUDr. Rostislav Dvořák (archiv VÝVOJE Třešť)

kých a moravských družstev, kde působil do června 
2021.)   

STAVBA SOU
Padesátiletá tradice krejčovského řemesla v  Třešti 
a dobré výsledky s výchovou učňů vyústily v rozhod-
nutí Českého svazu výrobních družstev v Praze posta-
vit v Třešti nové učiliště pro 500 studentů. Výstavba 
Středního odborného učiliště v Třešti byla zahájena 
v roce 1979 podle dokumentace Stavoprojektu Jihlava, 
dodavatelem stavby byly Pozemní stavby Brno, závod 
Jihlava a investorem celé stavby bylo oděvní družstvo 
VÝVOJ Třešť. Celkové náklady přesáhly 43 milionů 
korun. SOU bylo slavnostně otevřeno v roce 1985 díky 
obrovskému úsilí pracovníků VÝVOJE. Poděkování 
družstevníkům z  VÝVOJE patří také za pomoc při 

řešení plynofikace města. Do Třeště byl doveden stře-
dotlaký rozvod plynu a začala plynofikace města. Plá-
ny byly smělé. Ve druhé etapě výstavby SOU měla být 
postavena v  místech nynějšího arboreta nová škola 
pro teoretickou výuku a  v  prostoru před sportovní 
halou měl stát krytý plavecký bazén. Elán nechyběl, 
chyběly peníze. V plánu byla i výstavba Domu odívání 
v Jihlavě. Škoda, že dneska po téměř čtyřiceti letech 
se krejčovské obory v  Třešti vůbec neučí a  věkový 
průměr členů OD VÝVOJ už dávno není pod třicítkou.

POŽÁR
V roce 1986 došlo k požáru v Domě odívání v Třešti. 
Příčinou byl zkrat elektřiny na rychlovarné elektric-
ké konvici v kanceláři obchodního úseku. Škoda byla 
vyčíslena na 824 000 korun.

Text: Marie Kameníková
Foto: archiv družstva VÝVOJ

www.vyvoj.cz

Požár Domu odívání (archiv VÝVOJE Třešť)

Výstavba SOU (archiv VÝVOJE Třešť)
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Důvodem založení výrobního družstva v  Táboře 
byla potřeba zaměstnat lidi s  různým zdravotním 
či mentálním hendikepem. Jejich náplní práce byla 
výroba drobné galanterie, bižuterie, dárkových, 
upomínkových a  užitkových předmětů z  různých 
surovin, výroba šitého, pleteného, vyšívaného, háč-
kovaného a síťovaného zboží. Dále družstvo nabízelo 
služby technického zaměření: opravy aut, motorek, 
výbrusy válců, opravy jízdních kol a kočárků. 

Postupem času vznikaly, ale i  zanikaly, další po-
třebné služby, které lidé v regionu s povděkem víta-
li: nákladní i  osobní doprava, knihařství, nožířské 
práce, opravy hudebních nástrojů a ladění pian, po-
tahování knoflíků, rámování, sklenářství, propůj-
čování rekreačního, sportovního a rehabilitačního 
zařízení, a podobně. 

O  10 let později, v  roce 1966, začalo družstvo už 
pod názvem DITA postupně rozšiřovat svoji činnost 
o  další výrobní programy. Jednalo se především 
o textilní výrobu: bytový textil, textilní a didaktic-
ké hračky, kožené knoflíky se dokonce vyvážely do 
celého světa, kovovýrobu: výrobu funkčního dět-
ského nářadí, výrobu pro zdravotnictví: cévní za-
vaděče, infuzní sety, balení léčiv a popis plastových 
ušních známek pro označování hospodářských zví-
řat. 

Čtyři divize. Tři e-shopy. Dvě vlastní značky. Několik ocenění z řad odborníků 
i veřejnosti. A více než 250 spokojených zaměstnanců. Kdyby měla DITA bilancovat, 
musí být spokojená. Kdo ví, jaké měla vize, když 15. srpna 1956 vznikala.  

V Táboře se slaví.  
Družstvo DITA má 65 let

VLASTNÍ ZÁVOD
V  této době měla DITA výrobu roz-

místěnou různě po celém městě a za-
čala vznikat potřeba vlastního závodu, 
který by kromě výrobních hal posky-
toval zázemí pro zaměstnance a členy 
družstva. A tak byl v roce 1980 položen 
první stavební kámen budově, ve kte-
ré DITA sídlí dodnes. A o šest let poz-
ději vše začalo fungovat. Lidé mohli 
využívat moderní jídelnu a  prodejnu 
občerstvení a  potravin, navštěvovat 
saunu nebo rehabilitačně-sportovní 
zařízení. Nemuseli chodit za svým 
lékařem mimo prostory DITA, proto-
že ordinace i  rehabilitace byly přímo 
v budově. 

Víte, co vlastně znamená DITA? Ná-
zev nemá žádný vztah k  ženskému 

jménu, i  když svátek všech Dit družstvo někdy 
využívá k  různým akcím. Ale zcela jednoduše jde 
o zkratku Družstvo Invalidů TÁbor. 

V současné době má podnik čtyři divize, které po-
krývají široké spektrum činností – divize textilní, 
divize ruční montážní práce, divize plast a  divize 
kovovýroba. 

Zatímco tři první výrobní divize působí v táborské 
budově, provozovnu kovovýroby najdete v nedale-
ké obci Stádlec. Je nedílnou součástí družstva od je-
jího založení. V roce 1978 se přestěhovala do nových 
prostor, které umožnily její další rozvoj. Disponuje 
nejmodernějšími zařízeními, jejichž kvalita se pro-
mítá ve výsledné jakosti výrobků.  V současné době 

DITA VDI si k 65. výročí nadělila oživení budovy 
ve formě nových oken a fasády.

Výstavba nového závodu (1980)
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je kapacita provozovny plně vytížena zakázkovou 
výrobou. 

Divize montáže se zabýváme především ručním 
balením a  kompletací výrobků pro zdravotnictví, 
plastových příborů a dalšího zboží pro něž je třeba 
využít speciální sterilní prostory. DITA disponuje 
i  halou vhodnou k  méně hygienicky specializova-
ným službám, jako je kompletace tiskových materi-
álů, balení do smršťovací folie a jiné.

Pod divizí plast se skrývá široká paleta výrobků 
pro označování hospodářských zvířat, vyrábí plas-
tové ušní známky v  různých velikostech a  barev-
ných provedeních. 

Výroba v DITĚ je velmi rozmanitá a každá z divizí 
má své zákazníky. Největšího věhlasu ale dosáhla 
v  posledních letech tradiční textilní výroba, a  to 
díky vlastním značkám oblečení.

VLASTNÍ ZNAČKY
Textilní divize bojuje hlavně s velkou konkuren-

cí a  s  asijským dovozem. Ale daří se jí to výborně. 
Kromě zakázkové výroby převážně pro zahraničí 
disponuje dvěma vlastními značkami. Snaží se zvy-
šovat podíl vlastní produkce na úkor zakázek pro 
jiné zadavatele. Zaměřuje se na zákazníky, kteří 
dokáží ocenit kvalitu a jsou ochotni za ni zaplatit. 

Značka pro děti Little Angel® vznikla v roce 2009, 
a na přání spokojených rodičů pak v DITĚ vymysle-
li BARIDI wear, značku, pod kterou najdete kolekci 
funkčního oblečení pro dospělé. Hlavní výhodou 
obou značek je kromě tradice a kvality termoregu-
lační materiál Outlast®.

LICENCE NA OUTLAST®
Textil pro miminka začala DITA šít už v roce 1999, 

ale s nástupem nového tisíciletí bylo jasné, že bude 
nutné se něčím odlišit, pokud chce na nasyceném 
trhu s textilem uspět. A to se podařilo díky materi-
álu Outlast®.

Zástupci DITY se poprvé s tímto unikátním termo-
regulačním materiálem setkali v  roce 2007, a  byla 
to láska na první dotek. Díky předchozím zkuše-

nostem s dětským textilem bylo hned jasné, že toto 
setkání je osudové. Kombinace kvalitního dětského 
oblečení s  termoregulačním materiálem na bázi 
bavlny, to je něco, co doposud na trhu nebylo. Druž-
stvo požádalo o licenci a ten samý rok spatřil světlo 
světa první dětský zimní fusak Outlast®. 

Technologie Outlast® byla vyvinuta pro NASA, 
která ji používala především v rukavicích, ale i v ji-
ných kusech vybavení s cílem vyrovnávat teplotní 
výkyvy ve vesmíru a extrémních výškách. 

Kouzlo tohoto materiálu spočívá v naprosto odliš-
ném principu funkčnosti. Běžný funkční materiál 
funguje tak, že pouze odsouvá pot z  povrchu pře-
hřáté pokožky. Outlast® se aktivně stará o  to, aby 
pot nemusel vzniknout vůbec, protože aktivně re-
dukuje samotné pocení, a umí ho snížit až o 40 %. 
Jak? Využívá změny skupenství látek, které přejí-
mají skladují a znovu odevzdávají teplo. Tím zabez-
pečují optimální management vlhkosti a teploty.

Outlast® je jeden z  mála termoregulačních ma-
teriálů, jehož základem je bavlna. Je tedy přírodní 
a díky přidanému elastanu i velmi jemný. Je tím pá-
dem vhodný a doporučovaný pro citlivou pokožku, 
pro ekzematiky i atopiky. 

U  malých dětí je termoregulace důležitá, a  ma-
minky, které vyzkouší naše výrobky, se obvykle 
vracejí a nakupují opakovaně. Kdo jednou Outlast® 
vyzkouší, už nechce jinak.

Postupem času vznikalo více a více výrobků, kde 
bylo možné Outlast® využít, a tak bylo jasné, že bude 
potřeba vymyslet značku. Na základě toho vznikl 
v roce 2009 nový brand Little Angel®.

PODPORA DEBRY
Skrze své značky spolupracuje DITA s  organizací 

DEBRA, která pomáhá pacientům s  nemocí mo-
týlích křídel. Oblečení je díky svým jedinečným 
termoregulačním vlastnostem a  jemné struktuře 
vhodné i  pro zákazníky s  tak jemnou kůží, jakou 

Momentka z výstavby nového závodu

Předávání darů značky Little Angel v rámci ozdravného  
pobytu organizace DEBRA ČR
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mají stálou slevu. Každoročně se pořádají akce na 
podporu činnosti organizace DEBRA, a také v sorti-
mentu najdete výrobky, jejichž nákupem podpoříte 
právě pacienty léčené s nemocí motýlích křídel. 

HODNOTY A OCENĚNÍ
Za úspěchem značek stojí i hodnoty, které DITA na-
bízí a na kterých trvá. Hlavní z nich je kvalitní česká 
výroba. Stále více zákazníků na český výrobek slyší, 
vrací se k němu a vyhledává ho. DITA se snaží výrobu 
udržet v  Táboře a  v  České republice, i  když to není 
jednoduché. Zejména z důvodu nedostatku šikovných 
švadlen. V dnešní době je to opomíjené řemeslo. DITA 
oslavuje mladou generaci, účastní se různých burz 
škol, a hledá cesty, jak toto řemeslo oživit. 

DITA má řadu ocenění ze strany zákazníků i odbor-
níků. Svými ekonomickými výsledky se v roce 2008 
a  2014 zařadila mezi sto nejlepších českých firem 
a  tehdejší předsedkyně Eva Samcová se v  roce 2015 
stala finalistkou soutěže MANAŽER ROKU. V  roce 
2016, kdy DITA slavila 60 let, získala v rámci vyhla-
šování nejlepších firem Jihočeského kraje získala dva 
tituly: Odpovědná firma kraje 2016 a  druhá Firma 
roku 2016. V roce 2020 přibylo ocenění “Hrdina boje 
s  koronavirem“ v  rámci projektu Obdivované fir-
my ČR a  ocenění v  kategorii českých 100 nejlepších 

v  kategorii zaměstnanost a  výrobní družstevnictví. 
Kromě toho si značka Little Angel® přivezla ocenění 
svých výrobků z mnoha veletrhů pro děti. 

Jednou z priorit družstva už od jeho založení bylo 
poskytnout zaměstnání lidem se zdravotním zne-
výhodněním. Takových zaměstnanců má dnes DITA 
více než 55 procent. Někteří jsou navzdory zdravot-
nímu omezení velice schopní a výkonní a mají chuť 
se podílet na tvoření hodnot a odvádět kvalitní prá-
ci. DITA Tábor je tu od toho, aby i těmto osobám dala 
šanci se do společnosti tvořivým způsobem zapojit. 
Za úspěchem DITY stojí skvělý tým, který má spo-
lečné vize a společně řeší zásadní problémy.

ALENA DUŠKOVÁ
Předsedkyně představenstva od roku 2018
„Přála bych si, aby si DITA udržela dvě věci: krok 

s moderní dobou a skvělý tým lidí, který v ní pů-
sobí a posouvá ji vpřed. Je skvělé vidět, jak se daří 
plnit ten velký závazek tradiční české firmy a zá-
roveň se posouvat vpřed. Také DITĚ přeji věrné 
a spokojené zákazníky, bez kterých by to nešlo.“

VLASTNÍ E-SHOPY:
www.littleangel.cz
www.baridiwear.cz
www.ditalatky.czŘeditelka textilní divize Ing. Jana Šourková s oceněním  

za boj s koronavirem

Nafocení výrobků věnujeme stejnou 
péči, jako jejich vývoji

Předsedkyně družstva DITA 
Alena Dušková s oceněním 

za dlouhodobý aktivní  
rozvoj podnikání
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Oblečení, které roste s  vašimi dětmi. Které nemá 
svědivé a škrábavé cedulky, ale nažehlené etikety. 
Sety pro mnohostranné využití. Fusak, který se dá 
zmenšit i zvětšit. A další vychytávky, které vznikají 
i ve spolupráci s těmi nejpovolanějšími. S mamin-
kami.

Za 12 let, kdy značka Little Angel® existuje, ušla už 
dlouhou cestu a změnila se k nepoznání. K nepoznání 
se určitě změnila miminka, která nosila úplně první 
výrobky. Vyrostla a s nimi vyrostl i Little Angel®. Sta-
la se z něj moderní značka, která si vybudovala a drží 
si místo na trhu s velkou konkurencí. 

KVALITNÍ ČESKÁ VÝROBA
Určitě za to mohou i hodnoty, na kterých stojí a pře-
dává je dále svým zákazníkům.

Hlavní z nich je kvalitní česká výroba. Stále více lidé 
na český výrobek slyší, vrací se k němu a vyhledává 
ho. Dále je to zaměstnávání zdravotně znevýhodně-
ných lidí a termoregulační materiál Outlast®. 

Popularita výrobků Little Angel® vedla k rozšíření 
nabízeného sortimentu i velikostních řad. Například 
přibyla velikost 50 pro úplně malinká miminka, ne-
donošeňátka, kterých je stále více. Naopak vznikla 
i  kolekce pro juniory, kteří v  oblečení Outlast® vy-
rostli a chtěli ho nosit i nadále.

ZNAČKA NASLOUCHÁ ZÁKAZNÍKŮM
Motivací pro vývoj stále nových výrobků a  designů 
jsou zákazníci. Jejich spokojenost, někdy i nespokoje-
nost, a zpětná vazba. Tu Little Angel® získává hlavně 

z osobních setkání v podnikových prodejnách v Tá-
boře a v Plzni.

Kvalitní český výrobek, navíc z licencovaného mate-
riálu, má samozřejmě svoji cenu. Ovšem počet zákazní-
ků, kteří preferují kvalitu a jsou za ni ochotni zaplatit, 
narůstá. Rodič tím také učí své dítě kvalitně se oblékat 
a vede ho v tomto směru k určitému standardu.

Dnes je možné zakoupit přes 1500 různých výrobků 
obsahujících tento unikátní materiál. 

V současné době se DITA snaží poznat a oslovit také 
trhy v zahraničí. Výrobky Little Angel® se velmi dob-
ře prodávají na Slovensku a začíná je objevovat i Ně-
mecko. 

Proč zrovna Little Angel®?  To je snadné! Protože 
vše, co v životě maminky dělají, dělají právě pro své 
malé andílky. A protože výrobky z DITY jsou pro děti 
opravdu příjemné a komfortní, děti se v nich cítí jako 
malí andílci.

Testováno na dětech  
spokojenými maminkami

Spokojenost našich nejmenších zákazníků 
nás žene stále dopředu
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ÚSPĚCH VÝROBKŮ LITTLE ANGEL®
2019: Ocenění v  kategorii DESIGN výrobních 
družstev za kolekci KOALA
2018: Čestné uznání poroty na veletrhu FOR BA-
BIES za kolekci MEDVÍDEK
Ocenění v  kategorii INOVACE výrobních druž-
stev za kolekci MEDVÍDEK
2017: Ocenění v  kategorii INOVACE výrobních 
družstev pro výrobek SET SVÍTÍCÍ FUSAK A RU-
KAVICE
2015: Grand Prix FOR BABIES za kolekci funkční-
ho prádla Outlast® pro těhotné
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Úspěch a  oblíbenost výrobků z  termoregulační-
ho materiálu Outlast® nakonec vedl DITU k tomu, 
že začala šít věci i  pro dospělé. Rodiče totiž začali 
toužit po stejném kvalitním a  funkčním oblečení, 
které nosí jejich děti.

V  DITĚ na poptávku rodičů zareagovali obratem 
a  začali nabízet trička, tílka, prádlo, noční košile 
i další výrobky. Původně pod značkou DITA for men 
and woman. V roce 2019 se rozhodli značku zjedno-
dušit a zmodernizovat. A tak se zrodila nová značka 
BARIDI wear. 

LEDNÍ MEDVĚD JAKO INSPIRACE
Její jasnou inspirací a metaforou se stal lední med-
věd, který je zakomponovaný do loga. Medvěd led-
ní je sice bílý, ale má černou kůži, díky které lépe 
vstřebává teplo. Jeho chlupy jsou duté a průhledné, 
což rovněž pomáhá jeho výborné termoregulaci. 
I  samotná medvědí kůže je výborným izolačním 

materiálem. Je tedy jasným favoritem pro reprezen-
taci termoregulačního oblečení.

Samotné slůvko baridi znamená ve svahilštině 
příjemný chlad, což je přesně ten pocit, který získá-
te nošením našeho oblečení v letních dnech. 

BARIDI wear nabízí kolekce funkčního dámského 
i pánského oblečení, speciální kolekci pro těhotné, 
a také pro juniory ve velikostech od 134 do 164. 

DITA se snaží také bojovat proti zažité myšlence, že 
si stále hodně lidí myslí, že funkční oblečení rovná 
se zimní. Outlast® ale v zimě zahřeje a v létě ochladí. 
Pocení snižuje až o 40 procent. 

Proto si tílka pod košile oblíbili manažeři, ob-
chodní zástupci, ale i skladníci, myslivci nebo rybá-
ři, kteří střídají prostředí s různými teplotami.

V  kolekcích najdete výrobky ve stálých barvách, 
jako je bílá, černá a šedá, které jsou vždy doplněny 
o  módní barvy sezony. V  začátcích si značka za-
kládala na jednobarevných výrobcích bez potisku. 
Pak ale zjistili, že se jejich trička nosí v  létě i  jako 
základní oděv, a tak v nabídce najdete i trička s kva-
litním a moderním potiskem.

Text: Petra Novotná
Foto: archiv družstva DITA

www.dita.cz     www.littleangel.cz   www.baridiwear.cz

PODNIKOVÉ PRODEJNY DITA
 
PLZEŇ
NC GALERIE SLOVANY 
(1. patro) 
Náměstí Generála Píky 2703/27
326 00 Plzeň - Slovany
 
TÁBOR
Areál 
DITA výrobní družstvo invalidů, 
Stránského 2510/1 
390 02 Tábor

ZÍSKEJTE VÝROBKY SE SLEVOU
Nakupte si na našich e-shopech www.littleangel.cz 
a  www.baridiwear.cz nad 500,- a  získejte SLEVU 
10 % na celý nákup.

Zadejte slevový kód: DITA65

Sleva platí pouze pro koncové zákazníky do  
30. 9. 2021. Neplatí pro velkoodběratele a Dita Lady.

BARIDI wear je značka  
na přání rodičů BARIDI wear – oblečení  

pro každou příležitost
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OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň
Družstvo OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň, bylo založeno už v roce 1965. Nedávno 
změnilo majitele. S novým vlastníkem přicházejí změny. Neznamená to však, že musí být 
revoluční. Přicházejí nová moderní řešení. I nadále bude OBZOR zaměstnávat přibližně 
150 pracovníků, z toho minimálně 50 procent se zdravotním postižením. I nadále se bude 
věnovat výrobě pro automobilový průmysl. O změnách jsme mluvili s dvěma členy vedení 

– Zbyňkem Vlasákem, výrobním ředitelem, který je v OBZORu na různých pozicích již od 
roku 1996, a Kirillem Khryakovem, novým ředitelem.

Začnu otázkou pro pana Vlasáka, který v  OBZORu 
pracuje celé čtvrtstoletí. Jak jste reagoval na změnu 
majitele a vedení? 

ZV: V  OBZORu jsem začínal v  roce 
1996 jako referent prodeje. V  prů-
běhu 25 let se řada věcí změnila. 
Nynější změna majitele proběhla 
poměrně rychle. Dobrým zna-
mením bylo, že větší část vedení 
zůstala. I  proto věříme, že změna 
bude novým pozitivním impulzem.

Co to pro OBZOR znamená? 

ZV: Odpověď na tuto otázku ještě neznám, je na to 
poměrně brzy. Podle strategie, která nám byla před-
stavena, věřím, že nám tato změna přinese nové mož-
ností rozvoje a výzvy, které jsme zevnitř již neviděli.

A teď otázka na nového ředitele. Jaké změny přináší 
nové vedení do OBZORu?

KK: Než jsme družstvo převzali, pečlivě jsme se se-
známili se strukturou a  nastavenými procesy. OB-
ZOR desítky let fungoval velmi dobře. Není nutné 
měnit to, co dobře funguje. Je důležité hledat cesty, 

jak být ještě lepší. Jak využít maximální potenciál 
družstva. Chceme i nadále podporovat zaměstnance 
se zdravotním postižením. To pro nás je a bylo jednou 
z priorit. Zároveň chceme výrobu modernizovat. OB-
ZOR působí v Plzni, kde je několik desítek výrobních 
organizací. To znamená vysokou konkurenci taky na 
pracovním trhu. Musíme zůstat konkurenceschopni 
v každé oblasti.

Jak na vás zaměstnanci reagovali? Jak přijali změnu 
majitele a vedení?

KK: Pro lidi je nejdůležitější stabilita a jistota. Změna 
majitele a  potažmo i  vedení vždy vyvolává smíšené 
pocity. A je na vás, jak lidi přesvědčíte, že změna bude 
k lepšímu.

A teď společná otázka. Jakým směrem se budete ubí-
rat ve výrobní oblasti a obchodu? 

ZV: Předpokládám, že budeme pokračovat v nastole-
ném trendu a více se zaměříme na automatizaci. Také 
chceme hledat další možnosti na trhu, nové zákazní-
ky.

Kyrill Khryakov  
(ředitel, OBZOR Plzeň)

Zbyněk Vlasák 
(výrobní ředitel, 
OBZOR Plzeň)
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KK: Pan Vlasák to řekl přesně. Našim cílem je moder-
nizace a automatizace. Chtěli bychom výrobu do jisté 
míry centralizovat tak, aby se zdvojnásobila kapacita. 
Souvisí to s dalším cílem, který máme. Chceme zasáh-
nout co největší skupinu zákazníků na trhu, hledat 
nové možnosti uplatnění našich produktů. Vyšší vý-
robní kapacita pro nás znamená vyšší podíl na trhu. 
A to je cílem každé výrobní organizace. Abychom byli 
úspěšní, musíme využívat veškeré moderní nástroje 
včetně těch marketingových. 

Pane Khryakove, jste družstvo invalidů. Máte vy 
osobně zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdra-
votním postižením?

KK: Zkušenosti mám a také úzce spolupracuji s dal-
šími družstvy invalidů. Všichni narážíme na stejná 
úskalí v nedokonalé legislativě, která legálně umož-
ňuje zaměstnavatelům využívat příspěvky tak, aby 
ve skutečnosti zdravotně postižené mohli zaměstná-
vat jen na pár hodin týdně. Takto je vlastně zneuží-
vají. A to v družstvech invalidů nepřichází do úvahy. 
Pracují u nás lidé s různými stupni postižení a my pro 
ně máme odpovídající pozice. Soudržnost a integrace 
pro nás nejsou prázdná slova. 

www.obzor-plzen.cz 

Družstva invalidů se již nějakou dobu snaží pro-
sadit systémovou změnu. Věříme, že se nám to snad 
konečně povede dotáhnout do úspěšného konce. Se-
znamujeme se postupně s dalšími družstvy invalidů 
a chceme se všemi úzce spolupracovat.

Na závěr trochu klišé otázka. Covid přinesl význam-
né změny do všech společností, jak jste ho pocítili 
v OBZORU? Jak jste pocítili konec lockdownu? 

ZV: Covid byl pro nás všechny nový, zasáhl nás bez 
rozdílu. Museli jsme měnit resp. dělat rychlá roz-
hodnutí dle aktuálního stavu. Znamenalo to pro nás 
značnou zátěž na operativu a samozřejmě nižší počet 
zakázek. Po lockdownu je situace ještě trochu složi-
tější. V  důsledku omezení chybí vstupní materiály 
a komponenty. To má zásadní vliv na výrobu přímo 
u nás a stejně tak i našich zákazníků. Musíme často 
improvizovat. Ale to zažila většina výrobních druž-
stev. Vědí dobře, o čem mluvím.

Rozhovor připravila Petra Paroubková.
Foto: archiv družstva OBZOR Plzeň

V dalším čísle naleznete
Tipy na družstevní e-shopy
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ROZHOVOR: Mgr. Pavel Černý, 
vedoucí Muzea družstevnictví

Před pandemií koronaviru covid-19 bylo Muzeum 
družstevnictví, které zřizuje Družstevní Asociace 
ČR, velice aktivní. Pořádalo komentované prohlíd-
ky pro střední školy z České republiky i zahraničí, 
účastnilo se Pražské muzejní noci nebo organizova-
lo kulaté stoly k tématům a osobnostem spojeným 
s historií družstevnictví. O některých z uvedených 
akcí, jež zaznamenaly zájem odborné i  laické ve-
řejnosti, jsme čtenáře našeho časopisu v minulosti 
informovali. Jak se Muzeum družstevnictví vypo-
řádalo s  obdobím pandemie a  na čem pracuje do 
budoucna, na to jsme se zeptali vedoucího muzea 
Mgr. Pavla Černého.

Obdobně jako jiné kulturní instituce bylo v  loň-
ském roce vládními restriktivními opatřeními 
uzavřeno také Muzeum družstevnictví. To na jednu 
stranu znamenalo přerušení stávajících aktivit, při-
neslo však s sebou i příležitost provést např. aktuali-
zaci muzejní expozice. Připravili jste v tomto směru 
pro návštěvníky něco nového?

Minulý rok byl nejen pro naše muzeum, ale i ostatní 
kulturní instituce velice náročný. Covid-19 nás zaskočil 
nečekaně a bylo třeba se naučit s jeho přítomností žít. 
Byl také nepřímo stimulem k novým aktivitám a ukázal 
nám, že část činnosti muzejních institucí lze převést do 
online digitálního světa. Naše muzeum začalo v reakci 
na pandemii digitalizovat filmové fondy muzea, dále 
vytváříme sbírku Střípků z  muzejní expozice, které 
publikujeme na muzejních stránkách na webu DA ČR. 
Pracujeme na projektu virtuálních prohlídek známých 

kulturních družstev, jmenovat mohu například Druž-
stvo Petřínské rozhledny či Národního divadla. Nově 
máme v  muzeu instalovány panely našich členských 
družstevních svazů – bytového, spotřebního, výrob-
ního a zemědělského, které veřejnost seznamují s jejich 
vývojem po roce 1989. V neposlední řadě se účastníme 
celé řady akcí Asociace muzeí a galerií ČR, které pro-
bíhají na komunikačních platformách ZOOM a dalších.

V rámci celé DA ČR jsme partnerem projektu Druž-
stevnictví v kostce, který je pod záštitou Středočeského 
kraje připravován ve spolupráci s Českou zemědělskou 
univerzitou a  organizací Alternativa zdola. Jedná se 
o  cyklus přednášek a  praktických příkladů, aktivně 
jsou do něj zapojeny Svaz českých a  moravských vý-
robních družstev a Zemědělský svaz ČR.

Součástí muzea je také rozsáhlá knihovna, která 
má přes tři tisíce svazků. Je přístupná pro zájemce 
o družstevní problematiku?

Naše bohatá muzejní knihovna je k dispozici všem 
zájemcům o družstevní problematiku a historii. Fon-
dy průběžně doplňujeme a  seznam knih a  periodik 
aktualizujeme. Jsou zde k  dispozici i  studentské vy-
sokoškolské práce, z nichž někteří z autorů byli námi 
oceněni v pravidelné soutěži studentských prací.

Mohou muzeu družstva nebo jednotlivci věnovat 
družstevní literaturu, případně historické předměty 
spojené s družstevnictvím?

Ano, určitě mohou, nabídkám jsme otevřeni. Před 
nedávnem jsme dostali nabídku historické publikace 
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k družstvu Včela a Bratrství. Po předchozí domluvě lze 
exponáty nebo knihy donést v úředních dnech muzea.

Na podzim loňského roku proběhl poslední z cyklu 
kulatých stolů o spotřebním družstvu Včela. Ačkoliv 
byl přeložen z původního termínu a epidemická situ-
ace se již vyvíjela nepříznivě, dočkal se slušné účasti, 
což naznačuje, že je o podobné akce zájem. Mohl bys-
te prozradit, zda chystáte další kulaté stoly, případně 
s jakými tématy budou spojeny?

Ano, chystáme další kulaté stoly a  semináře. Ně-
kolik plánovaných akcí se bohužel z důvodu pande-
mie neuskutečnilo. V  březnu jsme chtěli uspořádat 
ve spolupráci s  Evropským Institutem Renaissance 
seminář na téma „Aktuální témata v oblasti sdílené 
ekonomiky, družstevnictví a  nového konsensu pro 
mír v  multipolárním světě, který se právě znovu 
ladí“, jenž byl odložen na neurčito. Pokud by se situa-
ce znovu nevyvíjela dobře, chtěli bychom jej uspořá-
dat alespoň v on-line formě. Byl by pro nás pilotním 
on-line seminářem a na základě zkušenosti s ním by-
chom následně připravili seznam dalších akcí k sou-
časnosti i historii družstevnictví.

Také jsme se velmi těšili na letošní Pražskou mu-
zejní noc, ta ale byla stejně jako minulý rok zrušena. 
Věříme, že se fungování postupně vrátí k normálu.

Pokud by měli čtenáři Výrobního družstevnictví 
zájem muzeum navštívit, je potřeba se předem ob-
jednat? Pro jak velkou skupinu lze případně realizo-
vat komentovanou prohlídku?

Velmi nás těší zájem občanů i  zástupců organizací 
o  naše muzeum, zvláště v  dnešní těžké době. Všem 
zájemcům určitě doporučuji se předem objednat na  
e-mailu: cerny@dacr.cz. Prohlídka se může uskuteč-
nit formou individuální návštěvy nebo ve větší sku-
pině, pokud to situace dovolí.

Rozhovor připravil: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: archiv DA ČR

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

Kontakt:
Muzeum družstevnictví
Mgr. Pavel Černý, vedoucí muzea
Těšnov 5, Praha 1
tel.: 224 805 165
e-mail: cerny@dacr.cz

Úřední hodiny:
pondělí a středa 9.00–12.00 hod.
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Cenu hejtmana za společenskou 
odpovědnost 2020

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost je 
soutěž, jejímž cílem je ocenit organizace v  Liberec-
kém kraji, které jsou aktivní při naplňování zásad 
společenské odpovědnosti a  jsou vzorem pro ostat-
ní. Mohou se do ní přihlásit všechny podnikatelské 
subjekty a organizace veřejného sektoru a obce, které 
působí na území Libereckého kraje. „V minulém roce 
došlo k situaci, kdy dvě organizace v kategorii Střed-
ní organizace, jejichž hlavní náplní činnosti je pod-
nikání s  250 a  méně zaměstnanci, dosáhly stejného 
bodového hodnocení. Proto byly uděleny dvě první 
ceny," uvedl hejtman Martin Půta.

SEVEROCHEMA byla založená roku 1953, nyní za-
městnává zhruba 100 pracovníků. Družstvo má ce-
lou řadu výrobků, které se v českých domácnostech 
zabydlely a jsou na trhu již několik let. Mezi značky, 
které získaly ocenění Czech Superbrands Award se 
řadí i značka podpalovače PE-PO. SEVEROCHEMA ale 
není jen PE-PO, ředidla a  jiné technické kapaliny. Je 
to také výrobce kosmetiky s mořskou solí nebo vete-
rinárních šamponů.  

Vedle toho družstvo pomáhá subjektům se zamě-
řením na liberecký region, jakými jsou například 
Hospic sv. Zdislavy v Liberci nebo hiporehabilitace ve 
spolku Svítání. Družstvo podporuje i zájem mladých 
žáků a studentů o obor chemie, a proto je partnerem 
celostátní soutěže s názvem Hledáme nejlepšího Mla-
dého chemika v ČR.

Stejné nejvyšší ocenění získala také česká společ-
nost EMBA. Byla založena v roce 1991 a mezi její stě-
žení výrobky patří archivační krabice, kancelářské 
pořadače a  další papírové kancelářské vybavení. 
Vstupní surovinou pro výrobky je z více než 90 pro-
cent sběrový odpadní papír a všechny výrobky jsou 
zcela recyklovatelné.

(-jh-)
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Vpravo: předseda družstva SEVEROCHEMA RNDr. Roman 
Hrnčíř, Csc., přebírá ocenění
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Pro světové družstevnictví je první červencová 
sobota každoročně neodmyslitelně spojena s osla-
vami Mezinárodního družstevního dne, který se 
koná pravidelně od roku 1923. Souběžně s ním pak 
od roku 1995 probíhá Mezinárodní den družstev, 
jenž je vyhlašován Organizací spojených národů. 
Ani v letošním roce tomu nebylo jinak a 3. červen-
ce se tak uskutečnil již 99. Mezinárodní družstevní 
den s heslem „Rebuild Better Together“, odkazují-
cím na obnovu po celosvětové pandemii covid-19.

Zvolené téma Mezinárodního družstevního dne je 
oproti předchozím rokům konkrétnější a aktuálnější. 
Svět si prošel novou zkušeností globální pandemie, 
která zásadně ovlivnila život většiny lidí. Nyní nastá-
vá příležitost pro družstva, aby ukázala, jak se s krizí 
pružně a  se solidaritou vypořádávají a  nabídla svoji 
představu obnovy zaměřené na lidi a životní prostředí.

„V  loňském roce jsme se přesvědčili, jak družstevní 
model pracuje pro blahobyt lidí a respekt k planetě, což 
podtrhuje to, co družstevní hnutí znamená. Společně 
jistě dosáhneme lepší obnovy a  jsem přesvědčen, že 
uvidíme mnoho příběhů, jak může družstevní hnutí 
v postpandemickém světě pomoci společenstvím posí-
lit,“ uvedl v této souvislosti Bruno Roelants, generální 
ředitel Mezinárodního družstevního svazu (ICA).

Více než miliarda členů družstev působících ve 
zdravotnictví, zemědělství, výrobě, maloobchodu, 
financích, bydlení, zaměstnanosti, vzdělávání, sociál-
ních službách a mnoha dalších oblastech dokázala, že 

nikdo nemusí čelit krizi sám. Mezinárodní družstevní 
den je příležitostí pro šíření povědomí o tom, jak může 
obchodní model zaměřený na člověka a  podporova-
ný družstevními hodnotami svépomoci a  solidarity 
a etickými hodnotami společenské odpovědnosti a sta-
rosti o  společenství snížit míru nerovnosti, vytvořit 
sdílenou prosperitu a reagovat na bezprostřední dopa-
dy pandemie covid-19.

Oslavy Mezinárodního družstevního dne, které 
v různých formách probíhají po celém světě, jsou kaž-
doročně mimořádnou příležitostí, jak zlepšit povědomí 
veřejnosti o družstvech, zdůraznit jejich význam, před-
stavit úspěchy družstevního hnutí a jeho ekonomickou 
efektivitu, ideály mezinárodní solidarity, rovnosti 
i myšlenku světového míru. Stávají se rovněž platfor-
mou pro posílení a rozšíření spolupráce družstevního 
hnutí s vládami a samosprávami v globálním měřítku 
i v jednotlivých zemích.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Zdroj: ICA

Mezinárodní družstevní den

20  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  8/2021

www.ica.coop



p
rá

vn
í o

ké
n

ko

Členem voleného orgánu družstva může být jen 
osoba, která je současně členem tohoto družstva. 
V  tom se družstvo od některých jiných obchodních 
korporací liší, neboť členem voleného orgánu v těch-
to korporacích se na rozdíl od něj může stát i osoba, 
která se na příslušné korporaci jako její společník 
či akcionář vůbec neúčastní. V  družstvu je naopak 
členství podmínkou, při jejímž neplnění zde nikomu 
funkce v jeho voleném orgánu nemůže vzniknout ani 
trvat. Právo být volen do orgánu družstva patří ve 
výčtu práv člena obsaženém v zákoně o obchodních 
korporacích k nejvýznamnějším.

K tomu, aby se člen mohl ucházet o funkci ve vole-
ném orgánu družstva a  vykonávat ji, musí splňovat 
také další požadavky a předpoklady stanovené práv-
ními předpisy, jež jsou stejné pro každou osobu, která 
je členem některého orgánu obchodní korporace a je 
do funkce volena, jmenována či jinak povolána. Pro 
tuto osobu používá zákon o obchodních korporacích 
ve svých ustanoveních označení „člen voleného orgá-
nu“, a to bez rozdílu, zda se jedná o orgán obchodní 
korporace představovaný jednou nebo více osobami, 
a nezávisle na tom, jakým způsobem je tato osoba do 
své funkce v  tomto orgánu povolávána. Vzhledem 
k uvedenému se ustanovení právních předpisů o po-
žadavcích a  předpokladech pro výkon funkce vzta-
hují jak na všechny volené orgány družstva podle 
zákona o obchodních korporacích, tak i na jeho další 
případné orgány zřízené jen stanovami družstva.

Členem voleného orgánu družstva může být osoba 
fyzická i osoba právnická. Musí se jednat o osobu, jež je 
bezúhonná podle zákona o živnostenském podnikání 
a nesmí u ní existovat překážka provozování živnos-
ti. Za bezúhonnou se podle zákona o živnostenském 
podnikání nepovažuje osoba, která byla pravomocně 
odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže 
byl tento trestný čin spáchán v  souvislosti s  podni-
káním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá 
nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by 
nebyla odsouzena. Na fyzickou osobu odsouzenou pro 
trestný čin se hledí, jako by nebyla odsouzena, pokud 
bylo za podmínek podle trestního zákoníku její od-
souzení soudem zahlazeno. Na odsouzenou právnic-
kou osobu se hledí, jako by nebyla odsouzena, jakmile 
byl trest vykonán, popřípadě trest nebo jeho zbytek 

prominut, anebo výkon trestu promlčen, a  v  přípa-
dech některých zvlášť závažných zločinů po uplynutí 
lhůty stanovené zákonem o  trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim. Bezúhonnost lze 
ověřit výpisem z evidence Rejstříku trestů.

Překážky provozování živnosti určuje rovněž zákon 
o živnostenském podnikání. Živnost podle něj nemů-
že provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž 
majetek byl prohlášen konkurs, popřípadě pokud byl 
insolvenční návrh týkající se této osoby jako dlužní-
ka zamítnut proto, že její majetek nebude postačovat 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení anebo jestliže 
insolvenčního řízení týkající se této osoby bylo zasta-
veno z toho důvodu, že pro uspokojení věřitelů je její 
majetek zcela nepostačující a od právní moci rozhod-
nutí o  zamítnutí insolvenčního návrhu anebo roz-
hodnutí o zastavení insolvenčního řízení neuplynula 
doba tří let. Živnost dále nemůže provozovat fyzická 
nebo právnická osoba, a to po dobu tří let od právní 
moci rozhodnutí o zrušení konkursu ohledně jejího 
majetku proto, že je zcela nepostačující pro uspoko-
jení věřitelů. Při zrušení konkursu z  jiného důvodu 
překážka provozování živnosti daná prohlášením 
konkursu dnem nabytí právní moci rozhodnutí 
o jeho zrušení odpadne. Překážkou provozování živ-
nosti je také uložený zákaz činnosti anebo to, že živ-
nostenský úřad příslušné osobě z důvodu porušování 
jejích povinností živnostenské oprávnění provozovat 
stejnou živnost zrušil a  od právní moci tohoto roz-
hodnutí neuplynula doba tří let.

Fyzická osoba, která se má stát členem voleného 
orgánu družstva, musí být vzhledem k právní úpravě 
obsažené v občanském zákoníku také plně svépráv-
ná, což znamená být způsobilá vlastním právním jed-
náním nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. 
Plně svéprávnou se fyzická osoba stává zletilostí, kte-
ré se nabývá zpravidla dovršením osmnáctého roku 
věku.

Jde-li o člena statutárního orgánu družstva, nesmí 
být na jeho straně ani překážka výkonu funkce podle 
zákona o obchodních korporacích daná rozhodnutím 
soudu o vyloučení člena statutárního orgánu z výko-
nu funkce. Soud může i bez toho, že by mu byl někým 
podán návrh na zahájení řízení v této věci, pro opako-
vané nebo závažné porušení povinností při výkonu 

Požadavky a předpoklady  
pro výkon funkce člena  
voleného orgánu družstva
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funkce člena statutárního orgánu obchodní korpora-
ce, ke kterému došlo v posledních třech letech, zahájit 
sám řízení a rozhodnout v něm, že člen statutárního 
orgánu nesmí až po dobu tří let od právní moci roz-
hodnutí o  tomto vyloučení vykonávat funkci člena 
statutárního orgánu jakékoli obchodní korporace. 
Právní mocí tohoto rozhodnutí soudu pak přestává 
být osoba, které se rozhodnutí týká, členem statutár-
ního orgánu ve všech obchodních korporacích. Soud, 
který o tom rozhodl, oznámí bez zbytečného odkladu 
zánik funkce soudu, jenž vede obchodní rejstřík, aby 
zde provedl zápis této změny.

Pokud osoba, která byla povolána do funkce člena 
voleného orgánu nesplňuje podmínky stanovené 
právními předpisy, za nichž může být jeho členem, 
funkce jí v něm nevznikne. Podle občanského záko-
níku platí, že byl-li členem voleného orgánu povolán 
ten, kdo k  tomu není podle zákona způsobilý, hledí 
se na jeho povolání do funkce, jako by se nestalo. Po-
dobně stanoví tento zákon, že ztratí-li člen voleného 
orgánu po svém povolání do funkce zákonnou způso-
bilost být jeho členem, funkce mu zanikne.

Kdo se má stát členem voleného orgánu musí pře-
dem informovat, zda ohledně jeho majetku anebo 
majetku obchodní korporace, v níž případně působí 
nebo působil v posledních třech letech jako člen vo-
leného orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení, zda ve 
vztahu k  jeho osobě bylo vedeno řízení o  vyloučení 
člena statutárního orgánu z  výkonu funkce, a  zda 

u něho není dána překážka výkonu funkce. Tato zá-
konem uložená informační povinnost musí být oso-
bou ucházející se o funkci ve voleném orgánu splněna 
vůči orgánu, který má o jejím povolání do této funkce 
rozhodovat, a  jde-li o  funkci člena voleného orgánu 
obchodní korporace, která má být teprve založena, 
vůči jejím zakladatelům. Vznikne-li v  důsledku ne-
splnění uvedené informační povinnosti obchodní 
korporaci újma, musí ji osoba, která povinnost nespl-
nila, uhradit. Forma této informace není stanovena, 
proto může být sdělena jen ústně, vzhledem k jejímu 
významu je však vhodné zvolit písemnou formu.

 
Stane-li se členem voleného orgánu právnická oso-

ba, musí zmocnit bez zbytečného odkladu jedinou fy-
zickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady 
pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného 
člena voleného orgánu, aby ji ve voleném orgánu za-
stupovala. I pro tohoto zástupce platí, že nesplňuje-li 
anebo přestane-li tyto požadavky a předpoklady spl-
ňovat, nemůže právnickou osobu při výkonu funkce 
ve voleném orgánu obchodní korporace zastupovat.

Členové představenstva i kontrolní komise, a jde-li 
o malé družstvo, v němž se představenstvo nezřizuje, 
rovněž předseda družstva, se zapisují v rámci zápisu 
družstva do obchodního rejstříku. Spolu se zápisem 
právnické osoby, která je členem některého z  těchto 
orgánů, musí být do obchodního rejstříku vždy sou-
časně zapsán také zástupce, který tuto osobu při vý-
konu její funkce zastupuje, jinak její zápis není možný. 
V  této souvislosti zákon o  obchodních korporacích 
stanoví, že nezmocní-li tato právnická osoba zástupce 
a nebude-li zástupce zapsán do obchodního rejstříku 
ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jí vznikla funkce, její 
funkce zaniká. Obdobně platí, že zaniklo-li fyzické 
osobě zmocnění právnickou osobu při výkonu funkce 
ve voleném orgánu družstva zastupovat a právnická 
osoba nezmocní bez zbytečného odkladu jinou fy-
zickou osobu, aby ji ve voleném orgánu zastupovala 
a  tato nebude do obchodního rejstříku zapsána ve 
lhůtě tří měsíců ode dne zániku zmocnění předešlého 
zástupce, funkce člena voleného orgánu právnické 
osobě zanikne.

Tyto osoby musí se svým zápisem vyslovit souhlas. 
Není-li souhlas těchto osob udělen prohlášením 
osvědčeným veřejnou listinou, 
musí být jejich podpis na listině 
předkládané soudu, jenž vede 
obchodní rejstřík, úředně ově-
řen. V  případě výmazu osoby 
zapsané v  obchodním rejstříku 
v  rámci zápisu družstva, které 
funkce ve voleném orgánu za-
nikla, se souhlas nevyžaduje.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Komise v červnu navrhla rámec evropské digitální identity, která bude k dispozici všem 
občanům, rezidentům a  podnikům v  EU. Občané budou moci pouhým kliknutím na 
telefonu prokázat svou totožnost a sdílet elektronické dokumenty ze svých evropských 
peněženek digitální identity. Budou mít přístup k internetovým službám prostřednic-
tvím vnitrostátní elektronické identifikace, která bude uznávána v celé Evropě. Pou-
žívání evropských peněženek digitální identity, například k  prokázání věku, budou 
muset na žádost uživatele akceptovat i velmi velké platformy. O použití evropské pe-
něženky digitální identity bude vždy rozhodovat uživatel.

Komise navrhuje  
novou digitální identitu  
pro všechny Evropany

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsed-
kyně Komise odpovědná za Evropu připravenou na 
digitální věk, prohlásila: „Evropská digitální identita 
nám umožní bezpečným a transparentním způsobem 
provádět v  kterémkoli členském státě stejné úkony 
jako doma. Ať už jde o pronájem bytu nebo otevření 
bankovního účtu mimo naši domovskou zemi, tyto 
úkony nebudou představovat žádné dodatečné ná-
klady ani překážky. O  tom, kolik informací o  sobě 
chceme sdílet, s kým a za jakým účelem, budeme roz-
hodovat my sami. Jedná se o  jedinečnou příležitost 
k tomu, abychom prohloubili pocit, že žijeme v Evro-
pě a jsme Evropané.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dodal: „Ob-
čané EU při jednání s vnitrostátními správními orgá-
ny, při němž potřebují úřední identifikaci – například 

při podávání daňového přiznání nebo zápisu na ev-
ropskou univerzitu, očekávají nejen vysokou úroveň 
bezpečnosti, ale i  pohodlí. Evropské peněženky digi-
tální identity jim nabízejí novou možnost, jak uchová-
vat údaje a používat je pro všechny druhy služeb, od 
odbavení na letišti až po pronájem automobilu. Cílem 
je dát spotřebitelům možnost volby, a to na evropské 
úrovni. Díky tomuto návrhu, který nabízí řešení pro 
zabezpečenou a  důvěryhodnou identifikační službu, 
budou digitální identitu moci využívat i naše evropské 
společnosti, malé i velké. Digitální identita jim umožní 
nabízet širokou škálu nových služeb.“

EVROPSKÝ RÁMEC DIGITÁLNÍ IDENTITY
Podle nového nařízení budou členské státy posky-

tovat občanům a  podnikům digitální peněženky, 
díky nimž bude možné propojit vnitrostátní digitál-
ní identitu s  doklady o  jiných osobních atributech 
(např. řidičský průkaz, diplomy nebo bankovní účet). 
Digitální peněženky mohou vydávat orgány veřejné 
správy nebo soukromé subjekty, za předpokladu, že 
jsou uznány členskými státy.

Nové evropské peněženky digitální identity umožní 
všem Evropanům přístup k on-line službám bez toho, 
aby museli používat soukromé identifikační metody 
nebo zbytečně sdílet osobní údaje. Díky tomuto řeše-
ní budou mít nad údaji, které sdílí, plnou kontrolu.

Evropská digitální identita bude:
•  dostupná pro každého, kdo ji chce používat: každý 

občan EU, rezident a podnik v Unii, který chce vy-
užívat evropskou digitální identitu, tak bude moci 
učinit;
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•  široce použitelná: evropské peněženky digitál-
ní identity budou široce použitelné jako způsob 
identifikace uživatelů nebo jako forma prokázání 
určitých osobních atributů pro účely přístupu 
k  veřejným a  soukromým digitálním službám 
v celé Unii;

•  uživatelům poskytovat kontrolu nad jejich úda-
ji: evropské peněženky digitální identity lidem 
umožní, aby si sami zvolili, které aspekty své iden-
tity, údaje či certifikáty budou sdílet se třetími 
stranami, a aby o jejich sdílení měli přehled. Tím, 
že uživatelé budou mít svou peněženku pod kont-
rolou, se zajistí, že budou sdíleny pouze informace, 
které je nutné sdílet.

V zájmu co nejrychlejší realizace je k návrhu připo-
jeno doporučení. Komise v něm vyzývá členské státy, 
aby do září 2022 vytvořily společný soubor nástrojů 
a neprodleně zahájily nezbytné přípravné práce. Sou-
bor nástrojů by měl zahrnovat technickou architek-
turu, normy a pokyny pro osvědčené postupy.

Komise bude souběžně s  legislativním procesem 
spolupracovat s  členskými státy a  soukromým sek-
torem na technických aspektech evropské digitální 
identity. Prostřednictvím programu Digitální Evropa 
bude podporovat provádění rámce evropské digitální 
identity. Mnoho členských států rovněž zahrnulo 
projekty na provádění řešení elektronické veřejné 
správy, včetně evropské digitální identity, do svých 

vnitrostátních plánů v  rámci Nástrojů pro oživení 
a odolnost.

Evropská digitální identita přispěje k dosažení řady 
cílů a milníků, které stanoví Digitální kompas.  Komi-
se do roku 2030. Do roku 2030 by tak například měly 
být on-line dostupné všechny klíčové veřejné služby, 
všichni občané by měli mít přístup k elektronickým 
zdravotním záznamům a 80 procent občanů by mělo 
používat elektronickou identifikaci.

Tato iniciativa vychází ze stávajícího přeshranič-
ního právního rámce pro důvěryhodné digitální 
identity, iniciativy pro elektronickou identifikaci Ev-
ropanů a služby vytvářející důvěru (nařízení eIDAS). 
Tento rámec byl přijat v roce 2014 a poskytuje základ 
pro přeshraniční elektronickou identifikaci, autenti-
zaci a certifikaci internetových stránek v rámci EU. 
Současný systém může využívat již téměř 60 procent 
Evropanů.

Členské státy však nemají povinnost vytvořit vnit-
rostátní elektronickou identifikaci a zajistit její inte-
roperabilitu s průkazy ostatních členských států, což 
vede k velkým rozdílům mezi jednotlivými zeměmi. 
Stávající návrh tyto nedostatky odstraní tak, že zlep-
ší účinnost rámce a rozšíří jeho přínosy na soukromý 
sektor a mobilní použití.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz



Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA KAMIQ: 
5,4–6,3 l (5,6–5,7 m3 CNG) / 100 km - 100,3–143,3 g/km ilustrativní foto

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

     Rozjeďte se
s akčními modely ŠKODA

   ŠKODA

KAMIQ
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Mechanika Prostějov je ve stavebním světě vní-
mána jako výrobce a dodavatel velkých prosklených 
konstrukcí, složitých staveb a  technicky náročných 
fasádních plášťů. Jsme však také firmou, která se za-
měřuje i na soukromé investory a drobné stavebníky. 

Nabízíme okna a dveře pro rodinné domy, a to jak 
z hliníkových, tak z plastových profilů. V našem sídle 
v Prostějově máme vlastní výrobu plastových výplní 
otvorů a zaměřujeme v tomto směru na koncové zá-
kazníky, kterých si velmi vážíme. V rámci optimální-
ho řešení chceme soukromým stavitelům nabídnout 
vše, co ke správnému oknu patří. Proto jsme zahrnuli 
do naší nabídky nejen parapety, žaluzie, sítě proti 
hmyzu, ale také garážová vrata, vstupní dveře s růz-
nými bezpečnostními aspekty a  v  neposlední řadě 
i velmi moderní posuvné systémy. 

Hlavní výhodou pro zákazníka je řešení širokého 
sortimentu příslušenství jedním dodavatelem, a  to 
včetně technických souvislostí a návazností. Mnoho 
investorů oceňuje také možnost barevného a  desig-
nového sladění oken s  dalším příslušenstvím. Pro 
každého majitele rodinného domu je nesmírně důle-

žité mít sladěné veškeré prvky a vytvořit tak stylové 
bydlení pro sebe a svou rodinu. 

V  rámci naší nabídky máme širokou škálu řešení 
a  vzhledů, nabízíme produkty od mnoha výrobců 
a  náš proškolený tým techniků vždy najde vhodné 
řešení pro každou stavbu tak, aby zákazník byl spo-
kojen a  měl veškeré prvky sladěné. Našim hlavním 
cílem je zákazník, který si bude s radostí užívat vše, 
co mu dodáme, a bude spokojený. 

Text a foto: Ing. Terezie Baňasová

www.mechanikapv.cz 
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Nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany je tradiční český výrobce, od jehož  
založení uběhlo již 70 let. Těžiště jeho výroby spočívá v sortimentu velmi kvalitních 
kuchyňských a řeznických nožů i náčiní. Výrobní program KDS je ale mnohem šir-
ší a vybere si v něm skutečně každý. Kompletní sortiment si můžete prohlédnout  
i zakoupit v e-shopu na www.kds.cz.

KDS Sedlčany
Sedlecká 570
264 01 Sedlčany
Tel: 318 841 911
E-mail: obchod@kds.cz
www.kds.cz

Velmi oblíbený univerzální kuchyňský nůž ze špič-
kové řady Trend, která se vyznačuje použitím vysoce 
kvalitní nerezové oceli, vysokou tvrdostí čepele a ro-
bustními nýtovanými střenkami. Tento praktický 
nůž s ostřím o délce 13 cm lze využít na většinu čin-
ností při zpracování potravin v kuchyni.

UNIVERZÁLNÍ KUCHYŇSKÝ 
NŮŽ TREND 5“ (1015)

MAGNETICKÝ STOJAN SE 
SADOU ŘEZNICKÝCH NOŽŮ 
BUBINGA (2663)

Osvědčený nůž na chléb s vlnitou čepelí dlouhou 17,5 
cm si snadno poradí s krájením chleba i dalších dru-
hů pečiva a samozřejmě i s dalšími potravinami. Nože 
z řady Optima line, jsou vyrobeny z kvalitní nerezové 
oceli. Bezpečnost při práci pak zvyšují ergonomicky 
tvarované plastové rukojeti.

NŮŽ NA CHLÉB 7“ 
OPTIMA LINE (1075) 

Originální magnetický stojan z kvalitního bukového 
dřeva s  pěti noži z  řady Bubinga. Je určen všem fa-
nouškům klasických materiálů, kteří v kuchyni čas-
těji zpracovávají maso. Praktický, lehce udržovatelný 
a elegantní doplněk každé kuchyně.  Nože jsou vyro-
beny z vysoce kvalitní nerezové oceli, která zaručuje 
výborné řezné vlastnosti a trvanlivost ostří. Střenky 
jsou ze dřeva Bubinga, nazývaného též africký pali-
sandr, které je nejen velmi tvrdé a  houževnaté, ale 
také vzhledově atraktivní.

Každý muž určitě ocení tento tradiční lovecký nůž se střen-
kami z pravého parohu. Čepel je vyrobena z kvalitní nerezo-
vé oceli a nůž se dodává v odolném koženém pouzdře.

LOVECKÝ NŮŽ ZAVAZÁK (1803)
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Betelný šátek je certifikovaný 
i jako celý výrobek, kvalitu má 
stále jen tu nejvyšší

Jako kompletně certifikovaný výrobek pro ochra-
nu dýchacích cest je možné prodávat Betelný šátek 
– originální produkt brněnského MYJÓMI družstva 
invalidů. Polyesterový Betelný šátek v druhé polovi-
ně dubna získal potřebné osvědčení poté, co úspěšně 
prošel procesem certifikace Textilního technického 
ústavu v Brně. Předtím se certifikace týkala výhrad-
ně nanofiltru, který opakovatelně pratelný šátek ob-
sahuje, neboť původně se s rozšířením certifikace na 
celý výrobek, jenž není zařazený v kategorii pracov-
ně-ochranných pomůcek ani zdravotnického materi-
álu, nepočítalo. Situace se však letos na jaře se změnou 
nařízení ministerstva zdravotnictví změnila. 

„Rozhodli jsme se nechat certifikovat celý Betelný šá-
tek pro klid našich zákazníků, kdy po zpřísnění vlád-
ních nařízení v  březnu měli v  některých případech 
problémy s prokázáním faktu, že náš výrobek opravdu 
splňuje požadovaná kritéria ochrany,“ uvedl předseda 
představenstva MYJÓMI družstva invalidů Petr Hor-
ký. Zákazníci se totiž vzápětí začali poptávat po něja-
kém dokladu, že šátek je dostatečně vyhovující, a ten 
se poté začal s odkazem na certifikát filtru k výrobku 
přidávat. I tak však družstvo přistoupilo k nadstavbě 
v podobě certifikace kompletního výrobku.  

K ŠÁTKŮM PŘIBYLY ČEPICE  
I NÁKRČNÍKY

Unikátní Betelné šátky vznikly loni na jaře v době, 
kdy všichni šili tehdy v  obchodní síti nedostupné, 
nicméně nařízené roušky, a  rychle se staly novým 
produktem šicích dílen MYJÓMI. Ten družstvo ná-
sledně začalo prodávat prostřednictvím vlastního 
e-shopu a  postupně vizuálně zajímavé a  praktické 
šátky získaly punc vyhledávaného artiklu. Důvodem 
jejich obliby je nejenom široká paleta nabízených 
barev a vzorů, ale i možnost objednávky šátku s po-
tiskem podle individuálního přání odběratele nebo 
jeho opakované použití, což zároveň představuje 
ekologičtější alternativu k  jednorázovým rouškám 
a respirátorům. „S ohledem na tento aspekt byly Be-
telné šátky už vyvíjeny. Nejsou tak zdrojem dalšího 
odpadu,“ poznamenal Petr Horký. 

Následujícím impulsem bylo doplnění šátků o  ba-
revně a materiálově sladěné doplňky z rukou švadle-

nek z MYJÓMI, kterými jsou například čepice, čelenky 
či nákrčníky. Později přišlo další rozšíření produkto-
vé řady o sady zahrnující čepici, šátek a ponožky, tedy 
kombinaci dvou hlavních výrobků družstva, neboť 
originální ponožky se pletou v brněnské pletací díl-
ně. Z nových sad se mohou těšit nejenom děti, ale i do-
spělí milovnicí animovaných postaviček, konkrétně 
dinosaurů, kteří zdobí šátky, čepice i ponožky. 

KVALITA JE JEN JEDNA
Snahou družstva je nositelům Betelných šátků 

přinést funkční ochranu originálního vzhledu za co 
nejdostupnější cenu. Stejně tak MYJÓMI svým zá-
kazníkům ze zásady nenabízí rozdílnou kvalitu pro-
duktů v několika cenových relacích, což někdy firmy 
poptávají. Kvalita, ať už Betelných šátků či ponožek, 
se prodává pouze ta nejvyšší. Výrobky, které ji ne-
splní, putují zdarma například na charitativní účely. 
„Svým přístupem bouráme zažité stereotypy, podle 
nichž chráněná dílna nabízí nekvalitní a předražené 
výrobky, které si zákazníci kupují ze soucitu se zdra-
votně hendikepovanými. Naši zaměstnanci odvádějí 
stoprocentní kvalitu, dovedou si vydělat peníze a při-
nášejí firmě benefit, na čemž si velice zakládáme,“ 
upřesnil předseda představenstva.  

Řada produktů šicích dílen se s největší pravděpo-
dobností v  dohledné době rozšíří o  šití pracovních 
oděvů, což závisí na tom, jak se nabízené materiály 
i práce švadlenek bude zákazníkům zamlouvat. „Ak-
tuálně se podílíme na projektu pro jednu automo-
bilku, kde bychom měli vybavit pracovníky ve dvou 
halách. Pokud se zkušební sérií uspějeme a získáme 
kladné reference, budeme nabízet i  šití pracovních 
oděvů, jako jsou například trička nebo montérky. 
Předběžně již máme rozjednanou spolupráci v něko-
lika firmách,“ doplnil Petr Horký.

Text: Lenka Mašová
Foto: archiv družstva MYJÓMI

www.myjomi.cz   www.betelnesatky.cz

Poznámka redakce: na fotografii jsou též ponožky 
z  produkce družstva MYJÓMI. Nabídku naleznete 
na odkazu https://ponozkarna.eu/nizke/ 
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Dvůr Králové nad Labem

Rok 2021 je pro firmu Vánoční ozdoby, DUV-družstvo 
rokem změn. Omezení v  roce 2020 a  2021 plynoucí 
z vládních nařízení se dotkla společnosti a provozo-
ven.

Přestože ruční výroba skleněných vánočních ozdob 
přerušena nebyla, družstvo se potýkalo s menším ob-
jemem objednávek, hlavně ze zahraničí. Tato skuteč-
nost bohužel vedla k rozhodnutí o uzavření jedné ze 
dvou provozoven. I přes velkou snahu o udržení nás 
tato skutečnost mrzí, ale věříme, že družstvo Vánoční 
ozdoby, DUV bude i  nadále v  podvědomí zákazníků 
jako družstvo šikovných, zručných zaměstnanců 
a jedním z nejlepších výrobců krásných ručně vyrá-
běných skleněných ozdob, které vytvářejí radost na 
tváři nejen dětí, ale i dospělých.

Od 21. května 2021 došlo ke změně vedení družstva. 
Novou předsedkyní se stala Petra Tauchmannová, 
která je dlouhodobou zaměstnankyní a  členkou 
družstva.

Každoročně obměňujeme velké množství výrobků, 
abychom neustále nabízeli zákazníkům nové výrob-

ky – nejen barevně, ale i tva-
rově. Vyrábíme i  ozdoby na 
zakázku, dle přání zákazníka. 
Populární jsou i firemní dár-
ky – koule s logem firmy. 

Nabízíme exkurze, dílničky 
a  workshopy na provozovně 
ve Dvoře Králové n. L.

Pro zákazníky je otevřena prodejna v budově ústře-
dí na adrese: nábř. Benešovo 2286, 54401 Dvůr Králo-
vé n. L., otevírací dobu naleznete na našich webových 
stránkách. Ze široké nabídky ozdob si jistě vybere 
i ten nejnáročnější zákazník.

Kvalita, design pro náročné, individualita. To je to, 
co představuje družstvo Vánoční ozdoby, DUV.

K výročí 90 let vzniku firmy připravujeme den ote-
vřených dveří na provozovně ve Dvoře Králové nad 
Labem s  předpokládaným termínem v  polovině le-
tošního září, ale vše bude záležet na epidemiologické 
situaci. 

Věříme, že nám zákazníci zachovají i nadále přízeň 
a  budeme se co nejvíce snažit dle našich možností  
plnit požadavky zákazníků.

Více informací naleznete na www.vanocniozdoby.cz. 

Text: Andrea Andrlová
Foto: archiv družstva Vánoční ozdoby
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Nové řady osvětlovacích stožárů
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- výrobce domovní elektroinstalace v podobě vypínačů, zásuvek, ovladačů  
a dalších produktů provozuje e-shop s těmito produkty https://eshop.obzor.cz/

Na zkušenosti z e-commerce jsme se zeptali vedoucí 
marketingu Bc. Lenky Vodicové. 

Na jaře tohoto roku jste spustili nový internetový 
obchod. Váš e-shop je hravý, plný barev stejně jako 
rámečky k  vypínačům z  vaší produkce. Můžete po-
psat, jaká vylepšení jste do něj zapracovali, jaké no-
vinky přináší? 

Na novém e-shopu jsme pracovali několik měsíců 
a snažili jsme se, aby byl přehledný, uživatelsky přá-
telský a  zároveň poskytoval kupujícímu dostatečné 
množství informací o produktech. 

Vydali jsme se inovativní cestou, kdy v  katego-
rii vypínačů a  zásuvek zákazníkům nabízíme díly 
po jednotlivých komponentech a  oni si tak mohou 
nakombinovat vypínač či zásuvku tzv. na míru. Sa-
mozřejmě možnost nákupu kompletně sestaveného 
vypínače či zásuvky zůstala také v nabídce.

Největší změnou oproti předchozímu e-shopu je 
možnost platby kartou. Tuto možnost zákazníci uví-
tali a hojně ji využívají.

Další novinkou je firemní blog, kam pravidelně při-
dáváme tematické články, kde lidé mohou najít odpo-
vědi na obecné otázky týkající se vypínačů, zásuvek 
a  dalších našich produktů. Např. jeden z  článků zá-
kazníkovi radí, jak se zorientovat v typech vypínačů 
a jejich funkcích. Momentálně připravujeme články, 
ve kterých představíme jednotlivé produktové řady 
vypínačů a zásuvek velmi podrobně.

Další výhodou nového 
e-shopu je responzivní 
design. Zákazníci mohou 
pohodlně nakupovat 
přes počítač, telefon či 
tablet a  obsah stránky 
se přizpůsobí zvolenému 
zařízení. 

A  co se týče novinek, 
tak těch je hodně. V  ka-
tegorii dávkovačů léků přibyl týdenní dávkovač se 
třemi velkými políčky. V  kategorii vypínačů a  zá-
suvek je novinek hned několik. Ve spolupráci se za-
hraničním partnerem ISD Poland nabízíme dvě zcela 
nové řady vypínačů a  zásuvek - VECTIS a  ITOUCH. 

Zákazníkům tak nabídneme široký sortiment v  mi-
nimalistickém vzhledu. Během léta rozšíříme stávají-
cí nabídku o netradiční barvy designových rámečků, 
takže se máme na co těšit.

Jakým způsobem se snažíte ulehčit zákazníkovi 
rozhodování při výběru a  nákupu zboží? Používáte 
nákupní rádce? Jak funguje technická podpora?

V  online prostředí zákazníkům poskytujeme do-
statek informací a  fotky u  každého produktu. Uve-
řejňujeme jak laické, tak i odborné články, které, jak 
doufám, zákazníkům rozhodování ulehčí.   
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V sedmém pokračováním vás seznámíme s několika dalšími internetovými obchody 
výrobních družstev.

OBZOR ZLÍN 
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–  webové stránky družstva www.tvar-kt.cz 
umožňují objednat online jednotlivé položky 
nábytku pro mateřské školy

Připravila: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: archiv družstev

–  na e-shopu https://ponozkarna.eu/ lze objednat 
ponožky, které pletou osoby se zdravotním posti-
žením 

Velký důraz ovšem stále klademe na individuální 
přístup ke každému zákazníkovi, a  tady právě při-
chází na scénu práce technické podpory a obchodně-
-technických zástupců, kteří denně řeší telefonické 
či mailové dotazy. Vyžaduje-li to situace, neváhají 
zákazníka navštívit osobně. Tímto způsobem bych 
jim chtěla poděkovat za jejich obětavou a intenzivní 
práci.

Nákupní rádce zatím aktivně nepoužíváme, ale plá-
nujeme jej začít využívat. 

Slouží vám pro komunikaci se zákazníky sociální 
sítě? Jaké další nástroje online marketingu používá-
te?

Sociální sítě považujeme za klíčové. Jejich služeb 
využíváme k  propagaci našich výrobků a  služeb, ke 
komunikaci se stávajícími zákazníky, ale také k oslo-
vování těch potenciálních. Jsme aktivní na několika 
sociálních platformách, především na Facebooku 
a Instagramu. Na Facebooku máme také katalog na-
šich vybraných produktů, který chceme postupně 
rozšiřovat. Dále používáme Pinterest, což je čistě 

obrázková sociální síť, kam přidáváme produktové 
a  interiérové fotky vypínačů a  zásuvek, aby se lidé 
mohli inspirovat. Další on-line platformou, kterou 
používáme k  podpoře prodeje vačkových spínačů 
a dávkovačů léků, je webová stránka merxu.com, kte-
rá je určena výhradně pro společnosti a podnikatele 
(B2B) působící na pěti zahraničních trzích. V budouc-
nu bychom chtěli do našich online aktivit zahrnout 
i zbožové srovnávače. 
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TVAR KLATOVY 

MYJÓMI BRNO 

https://eshop.obzor.cz
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