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Jsem velmi potěšena, že mám 
možnost oslovit členskou základ-
nu. V  této podivné covidové době 
nemají členská družstva vůbec leh-
kou pozici a  potýkají se s  velkým 
počtem problémů, a tak nelze je 
i v tomto úvodníku nezmínit. 

Tím největším je asi stagnace odběru zboží a spousta vý-
robců cítí stejně jako my pokles zisků a  odliv některých 
zákazníků. Je proto potřeba hledat stále nové možnosti 
a nacházet za některé činnosti, které momentálně nevy-
kazují až tak vysoké příjmy, náhradu, nebo lépe řečeno 
postavit příjmy na více zdrojích.

Naše družstvo má poměrně rozsáhlý objekt, kde jen na 
jeho provoz vznikají vysoké náklady. Byla potřeba udržet 
pracovníky i pro dobu, kdy opět po pandemii začneme vy-
rábět v plném objemu, a tak jsme se snažili pro ně i během 
těžkých měsíců sehnat práci. Kromě výrobního programu 
v oblasti kartonáže a šicí dílny máme také několik vlast-
ních výrobků, které lze mimo jiné zakoupit v  naší pod-
nikové prodejně, a zde také mohou zájemci využít našich 
služeb opravny oblečení.

Snažíme se rozšiřovat služby pro naše zákazníky, a  tak 
jsme rozšířili podnikatelskou činnost výrobního družstva 
o  prádelnu a  žehlírnu. Jednalo se o  projekt financovaný 
v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Pracovní 
uplatnění v něm našli zdravotně postižení pracovníci. 

Za minulého režimu DRUTĚVA patřila mezi přední české 
výrobce dámských pletených oděvů. Tehdejší nadčasové 
modely byly obdivovány na módních přehlídkách a téměř 
každá česká žena měla ve svém šatníku nějaký výrobek 
vyrobený v našem družstvu. Již tehdy byla značka DRU-
TĚVA vždy spojena s kvalitou a o to se snažíme stále i nyní. 
Tradice bude po zhruba 25 letech pokračovat od září, kdy 
bude otevřen nový provoz – pletárna. Družstvo se tak 
vrací k činnosti, která byla pro družstvo kdysi dávno stě-
žejní. Opět vznikají nové pracovní pozice, a  to i přes ne-
přízeň dnešní doby poznamenanou covidovou pandemií. 
DRUTĚVA tak bude schopna opět vyrábět pletené oděvy, 
čepice, šály atd. 

Napříč lety DRUTĚVA poskytuje práci invalidům – zaměst-
nává pracovníky s  různým typem zdravotního postižení 
a je jim jako zaměstnavatelem také výrazným pomocníkem 
při jejich každodenní cestě životem. Tito lidé tvoří přibližně 
80 procent naší zaměstnanecké základny. Snažíme se přede-
vším o dobré vztahy na pracovišti a snažíme se preferovat, 
aby se zaměstnanci cítili u nás spokojeně, bez stresu, protože 
to nejdůležitější, co všichni máme, je zdraví.  

Konkurence v oděvní oblasti je obrovská a jistě mi dají 
kolegové z módní branže za pravdu v tom, že v současné 
době čeští výrobci nemají lehkou pozici, kdy musí obstát 
v porovnání s extrémně nízkými cenami zahraniční pro-

dukce a současně udržet kvalitu, na kterou jsou zákazníci 
zvyklí. Co se týče kartonáže, tam je situace o něco lepší, ale 
i tak je potřeba s konkurencí počítat, zejména v této době, 
kdy řada firem omezila vlastní činnost a  tedy se výroba 
určitých výrobků pro ně omezila.

Nejhorší doba pandemie je doufám za námi, i když mo-
mentální čísla nově nakažených se lehce zvyšují a  před 
námi jsou stále ještě dovolené, kdy hrozí, že další lidé 
nám přivezou během začátku podzimu nákazu ze zahra-
ničí. Jsem ale optimista a doufám, že se již nevrátí loňský 
scénář s řadou nepopulárních omezení. Rozjezd sice ještě 
chvíli potrvá, ale co nám všem určitě prospěje, je důvěra 
ve vlastní lidi, ve vlastní výrobky a ve vlastní služby, péče 
o zákazníky a především zaměstnance. Nemůžeme sedět 
s  rukama v  klíně a  čekat, že nás přijde někdo zachránit 
– pomoci si musíme jako vždy sami. Ráda bych ale urči-
tě v  této souvislosti zmínila výraznou pomoc SČMVD 
v  oblasti poradenství, zejména v  zasíláním přehledu ak-
tuálních informací, kde jsme na jednom místě nalezli vše 
potřebné týkající se kompenzací ze strany státu nebo dal-
ších aktuálních informací ohledně vládních opatření ve 
vztahu k zaměstnancům. Milé je i vědět, že když si nevíte 
s něčím rady, máte komu zavolat, a že tyto služby jsou pro 
vás navíc zdarma. Sice i přes vládou poskytnuté finanční 
příspěvky ztráty vznikly, ale aspoň se podařilo zachránit 
dost firem včetně pracovníků. 

Doba pandemie nám hodně vzala, ale také dala. Ukázala 
na to, že je potřeba stát na vlastních nohou a hledat stále 
nové cesty, jak v předmětu činnosti, tak ve formě prodeje. 
Jako šéf firmy musím neustále myslet na to, jak obstarat pro 
několik desítek lidí mzdu, za kterou platí měsíčně složenky 
a náklady na rodinu. Není to lehká situace a stejně tak to mají 
ostatní družstevní kolegové na pozici předsedy družstva. Je 
ale potřeba nepoložit se z nástrah, které nám pandemická 
situace nakladla, ale vyrovnat se se situací a jednat. My jsme 
zvolili cestu práce i v době covidové, minimálně omezenou 
formou. Stálo to za to. Nyní se rozjíždíme k opětovné plné 
činnosti a věřím, že to dokážeme. Kdykoliv slyším, že ně-
jaké družstvo neexistuje, že je z něj s.r.o. nebo že ho koupil 
ze zištných důvodů nový majitel, je mi z toho smutno. Ráda 
bych, alespoň pokud budu ve své pozici, držela vždy druž-
stvo nad vodou a našla pro svoje lidi tolik zakázek, aby bylo 
stále dost práce a všech těch několik desítek zaměstnanců 
nepřišlo o  mzdu. U  nás rozhodně nikoho nevyhazujeme, 
pokud je ochotný pracovat, je spolehlivý a  i  když mu jde 
něco pomaleji, máme ohled na jeho tempo i zdraví, na jeho 
sociální potřeby. A o to přece jde, protože družstvo by se tak 
k zaměstnancům chovat mělo. 

Přeji všem hodně zdaru a síly a vzkaz pro všechny je – 
vydržet a  přečkat toto neoptimistické období. Ono se 
zadaří a bude zase lépe. Věřte svým lidem, věřte tomu, co 
děláte, věřte sami sobě – úspěch se dostaví. 

Mgr. Kristýna Kiliç Bukovská
předsedkyně družstva DRUTĚVA Praha
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www.drutevapraha.cz
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Družstva se opět představila  
na veletrzích STYL a KABO v Brně

Po roční pauze způsobené omezeními v souvislosti s pandemií koronaviru se na brněnském 
výstavišti uskutečnila první veletržní akce, kterou byly B2B veletrhy STYL a KABO. V pavilonu P  
čekaly odborné návštěvníky kolekce oděvů, módních doplňků, obuvi i kožené galanterie 
prezentované 112 firmami. Veletrhy měly za cíl podpořit obor, který se potýká s negativními 
dopady dlouhodobého uzavření maloobchodních prodejen. 

Svaz českých a  moravských výrobních družstev 
zorganizoval společnou expozici, kde své stánky 
měla družstva MODELA Pardubice a MODĚVA Konice. 
Nabídku družstevních výrobků doplnily DITA Tábor, 
MORAVSKÁ ÚSTŘEDNA Brno a SNĚŽKA Náchod.

MODELA Pardubice připravila na sezónu podzim/
zima 2021/2022 kolekci dámských oděvů vhodných 
pro denní nošení i pro společenské příležitosti. Kolek-
ce obsahuje zejména šaty, šatové sukně, sukně, košile 
a kabátky. Šaty jsou ušité jak v mini délce, tak v délce 
pod kolena. Právě prodloužená délka a volnější střih 
jsou v poslední době zákaznicemi žádány. 

Novinkou v produkci družstva jsou šifonové kabát-
ky a šifonové košilové halenky z jemných materiálů. 
Tyto elegantní modely se hodí především pro spole-
čenské události. 

Vzhledem k  tomu, že v  loňském roce byly dle na-
řízení vlády uzavřeny po dlouhou dobu kamenné 

Tato pánská bunda je plněna 
husím peřím.

prodejny, většině ma-
loobchodních prodejců 
zůstaly zásoby zboží na 
skladě. Z  toho důvodu 
na veletrhu objedná-
vali převážně zboží pro 
doplnění sortimentu 
a oživení nabídky.

MODĚVA Konice na 
veletrhu přestavila ko-
lekci dámských a  pán-
ských plášťů. 

Kolekce obsahuje ně- 
kolik nových mode-
lů, které nesou prvky 
mladistvého vzhledu. 
Ušity jsou z  materiálů 
italské výroby. Dámské 

Tento kratší plášť má více variant využití.  
Na snímku je sportovní varianta s odepínací 
kapucí a vložkou.
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modely jsou zhotoveny ze směsi vlna/polyamid a ze 
100% kašmíru, pánské ze směsi polyamid/elastan. 
Materiály mají většinou charakter pleteniny, jsou 
pružné, což přispívá ke komfortu nošení. 

Součástí nabídky Moděvy jsou i  osvědčené kla-
sické pláště v  různých délkách zdobené kožešinou. 
Jsou ušity z  vlněných materiálů s  podílem kašmíru,  
na výběr je široká škála barev. Žádané jsou především 
tmavší odstíny pro nošení na společenské akce. 

Stálicí v kolekci jsou peleríny ze 100% kašmíru nebo 
vlny zdobené kožešinou barvenou do odstínu vrcho-
vých materiálů.

DITA Tábor je družstvem s dlouholetou tradicí výroby 
dětských oděvů a textilu z termoregulačního materiálu 
Outlast, které vyrábí pod značkou Little Angel. Na ve-

letrhu STYL družstvo prezentovalo produkty funkční-
ho oblečení pro dospělé dodávané na trh pod značkou 
Baridi. Tyto oděvy vyráběné taktéž z materiálu Outlast 
jsou vhodné pro sport, k provádění různých outdooro-
vých aktivit i pro běžné nošení. Velmi vhodné jsou pro 
nastávající maminky a pro osoby s citlivou pletí. 

MORAVSKÁ ÚSTŘEDNA Brno se na veletrhu pre-
zentovala svým sortimentem oděvů a  textilních 
výrobků. Šlo o trička, tašky a polštářky s  licenčním 
motivem Krtečka či s motivy z jiných oblíbených po-
hádek.

SNĚŽKA Náchod se po několika letech vrátila na ve-
letrhy módy do Brna. Na stánku SČMVD představila 
dámské kožené kabelky různých velikostí i různého 
provedení. Tyto produkty vynikají dokonalým řeme-
slným zpracováním i módními barvami. U zákazníků 
se setkaly s příznivým ohlasem.

Těší nás, že výrobní družstva mají zákazníkům 
z módní branže co nabídnout a že družstva v konku-
renci ostatních vystavovatelů obstála.

Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková

www.scmvd.cz    www.bvv.cz 
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Jaké služby momentálně Mechanika Prostějov, vý-
robní družstvo nabízí?  
Tradici autoopravárenství a  značky ŠKODA hrdě 
reprezentuje společnost Automechanika, a.s., která 

se řadí mezi přední dealery 
a autorizované servisy znač-
ky ŠKODA. Na jednom místě 
nabízí prodej nových vozů 
všech modelových řad znač-
ky ŠKODA, dále také prodej 
ročních a  ojetých vozů pro-
gramu ŠKODA Plus, včetně 
výkupu starého vozu, prodej 
originálních náhradních dílů 
a  příslušenství a  komplex-
ní služby autorizovaného 
servisu ŠKODA, tedy nejen 
záruční a  pozáruční servis, 
ale též opravy po nehodách 
vč. oprav laku ve vlastní au-

tolakovně a  klempírně a  celkové vyřešení pojistné 
události. 

Stanice technické kontroly, tedy společnost STKm 
Prostějov, s.r.o., doplňuje zákazníkům služby v  této 
oblasti, které lze využít na jednom místě, což tvoří 
služby komplexní a pro zákazníky pohodlné. Stanice 
technické kontroly slouží nejen našim zákazníkům, 
ale též široké veřejnosti v okolí.

Společnost Mechanika, a.s. se vyprofilovala mezi 
nejvýznamnější dodavatele hliníkových a plastových 
oken, dveří, fasád a konstrukcí v tuzemsku, kdy rea-
lizuje nejen velké projekty komerčních a administra-

Mechanika Prostějov,  
výrobní družstvo
Výrobní družstvo Mechanika funguje pod různými obchodními názvy od roku 1953, kdy fúzí 
Hanáckého autodružstva a Řemeslných služeb vzniklo výrobní družstvo Mechanika. Více jak 
65 let tvrdé práce a úsilí vedení a zaměstnanců vygenerovalo stabilní a moderní skupinu firem, 
které navzájem kooperují, doplňují se a nabízí zákazníkům široké spektrum produktů a služeb. 
Z historicky malých provozoven se staly moderní výrobní a obchodní společnosti s pevnou pozicí 
nejen na regionálním trhu, ale v rámci celé České republiky.  
Ve výrobním a obchodním areálu Mechanika Prostějov, výrobní družstvo, tedy na jednom místě, 
jsou soustředěny všechny provozy členů SKUPINY MECHANIKA, tedy Mechanika Prostějov, 
výrobní družstvo, Mechanika, a. s., Automechanika, a.s. a STKm Prostějov, s.r.o.

Ing. Jindřich Zdráhal
předseda představenstva
Mechanika Prostějov, výrobní družstvo

ROZHOVOR

Ing. Jindřich Zdráhal, předseda družstva, je s  druž-
stvem spjat několik desetiletí. „Bylo krásné babí léto 
roku 1971, kdy jsem 1. září nastoupil do výrobního 
družstva Mechanika Prostějov jako učeň oboru auto-
mechanik. Obor mě natolik zaujal, že jsem absolvoval 
Střední průmyslovou školu automobilní v  Bruntále 
a  následně Vysoké učení technické v  Brně, fakultu 
strojní, obor motorová vozidla. Jako čerstvý vyso-
koškolský absolvent jsem do výrobního družstva 
Mechanika Prostějov nastoupil na pozici asistenta 

předsedy představenstva.“ Vzpomíná předseda druž-
stva. „Družstvo tehdy zaměstnávalo 812 pracovníků 
na různých pozicích a působilo v oblastech autoopra-
várenství, prodeje motorových vozidel, zámečnictví 
a poskytovalo další služby. Jsem hrdý, že jsem se mohl, 
a  stále ještě mohu, podílet na budování moderního 
výrobního a obchodního zázemí pro naše společnos-
ti, které jsou založeny na tradici, kvalitě a především 
precizně provedené práci a  osobním přístupu k  na-
šim zákazníkům.“
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tivních budov, ale je také schopna uspokojit poptávku 
menších stavebních firem i jednotlivců.

Máte v současné době nějakou novinku pro případné 
zájemce o vozy ŠKODA?
Značka ŠKODA uvedla na trh 13. května plně elekt-
rický model ENYAQ iV. Naši zákazníci mohou tento 
vůz nejen vidět na našem showroomu, ale mohou 
si vůz také vyzkoušet. Máme k  dispozici předvádě-
cí vůz. S ohledem na velký zájem zákazníků však 
doporučuji zkušební jízdu objednat telefonicky. To 
platí také o modelu KODIAQ v novém provedení, tzv. 
faceliftu. Babí léto bude patřit nové, již 4. generaci, 
modelu FABIA, který je zákazníky velmi očekávaný 
a  zaznamená změnu ve všech parametrech, jízd-
ních vlastnostech a  především designu. Uvedení na 
trh, tedy možnost prvního shlédnutí a  vyzkoušení 
vozu, je plánováno na čtvrtek 16. září. S  ohledem 
k  aktuálnímu velkému časovému skluzu dodávek 
všech modelů ŠKODA způsobenému problémy s  ne-
dostatkem komponentů ve výrobě, si tímto termí-
nem nejsem jistý, a proto případné zájemce o novou  
FABII požádám o sledování našich webových stránek  
www.automechanika.cz nebo profilu na sociální síti 
Facebook, kde vždy najdou aktuální informace. Ke 
konci roku očekáváme, že našim zákazníkům nabíd-
neme facelift modelu KAROQ.   

Nabízíte například i speciální služby pro firmy, které 
nakupují více vozů?  
Samozřejmě, s firemní klientelou neboli fleet zákaz-
níky pracujeme, nabízíme jim zajímavé programy 
včetně slev dle množství odebraných vozů. Nová kon-
cepce nám umožňuje oslovit i  menší společnosti se 
zajímavou nabídkou, kdy došlo ke snížení hranice pro 
uzavření zvýhodněných rámcových kupních smluv, 
a  to jen na dva nové vozy za rok! Současně došlo ke 

zkrácení vlastnictví vozu na 6 měsíců z původních 12. 
Myslím si, že nabídka „I dva jsou flotila“ je zajímavá 
pro menší a středně velké společnosti, které se snaží-
me aktivně oslovovat. Navíc uzavření rámcové kupní 
smlouvy je základem pro vznik tzv. Zaměstnanecké-
ho programu ŠKODA, který nabízí benefity a výrazné 
slevy pro zaměstnance. Tento zaměstnanecký pro-
gram bychom rádi nabídli všem členům a  zaměst-
nancům výrobních družstev sdružených ve Svazu 
českých a moravských výrobních družstev.
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Vedle prodeje a servisu automobilů provozujete také 
služby v oblasti stavebnictví. O co se konkrétně jed-
ná?
Jak jsem již zmínil, společnost Mechanika, a.s. se za 
roky tvrdé práce vyprofilovala mezi nejvýznamněj-
ší dodavatele hliníkových a  plastových oken, dveří, 
fasád a  konstrukcí. Tým profesionálů se snaží vždy 
navrhnout optimální řešení pro konkrétního zákaz-
níka, tedy individuálním přístupem a  vlastní pro-
jekční činností na vysoké technické úrovni se nám 
daří plnit mnohdy náročné představy zákazníků. 

V oblasti stavebních systémů nabízíte jaké doplňko-
vé služby? 
Vždy se snažíme zákazníkům nabídnout komplexní 
řešení, tedy včetně doplňkových prvků. Myslíme 
tedy i na stínící techniku proti slunci a sítě pro ochra-
nu před hmyzem. Nabízíme také záruční a pozáruční 
servis, provádění pravidelné údržby, seřízení, vý-
měnu těsnění. Opravy žaluzií, výměna poškozených 
dílů, opravy a výměna kování jsou servisní službou 
pro naše zákazníky. Samozřejmě i v  tomto oboru se 
dnes potýkáme s časovým skluzem dodávek materiá-
lů, komponentů, ale i prací našich subdodavatelů.

Nemohu pominout celosvětovou pandemii Covid-19, 
jak zasáhla vaše společnosti? 
Začátek tohoto roku a celý uplynulý rok byl pro SKU-
PINU MECHANIKA rokem změn a omezení přinášející 
výzvy pro její činnost i  zaměstnance. Omezení ply-
noucí z vládních nařízení se dotkla všech společností 
skupiny, jejich provozů i areálu výrobního družstva 
Mechanika Prostějov. Šlo o zatěžkávací zkoušku nás 
všech, kterou považuji za obrovskou zkušenost do 
budoucna a jsem rád, že mohu hrdě říct - obstáli jsme. 
Bohužel s  důsledky celosvětové pandemie Covid-19 
se potýkáme stále a  osobně se obávám, že budeme 
potýkat i  v  roce následujícím. Evropský nedostatek 
surovin, komponentů a  dalších zdrojů pro výrobu 
a obchod jsou pro naše společnosti klíčové. Není nic 

smutnějšího než nemít z  čeho vyrábět, co prodávat, 
když poptávka má vzestupnou tendenci. 

A něco pozitivního na závěr našeho rozhovoru, pane 
předsedo?    
Všechny naše společnosti si zakládají na tradici, kva-
litě a především precizně provedené práci a osobním 
přístupu k  našim zákazníkům. Naši lidé jsou speci-
alisté ve svých oborech a  já si vážím každého, kdo 
odvádí kvalitní práci. Centralizace všech činností, 
služeb a provozů do jednoho místa nesporně přispívá 
k  synergickému efektu celého našeho snažení. Přál 
bych si, aby právě tyto naše silné stánky byly i nadále 
konkurenční výhodou celé SKUPINY MECHANIKA 
a aby celý náš tým zvládl různá ohrožení, kterým čelí 
a  v  budoucnu bezesporu čelit bude. Já osobně mohu 
slíbit svou aktivní podporu a pomoc ve snažení nás 
všech. Celé členské základně Svazu českých a  mo-
ravských výrobních družstev přeji především pevné 
zdraví, pracovní úspěchy a osobní pohodu. 

Rozhovor připravila Ing. Tereza Kovářová
Foto: archiv družstva Mechanika Prostějov
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Spolehněte se na vozy s nejvyšším hodnocením bezpečnosti od nezávislé organizace Euro NCAP a získejte  
zvýhodněné podmínky jejich nákupu, nabídku financování šitou na míru nebo třeba benefitní program pro 
své zaměstnance. Vybírat můžete ze široké nabídky vozů, včetně ekonomicky výhodných derivátů G-TEC. 
Více informací o nabídce naleznete na webových stránkách našeho dealerství nebo na skoda-auto.cz. 
S výběrem vozů vám rádi poradíme online či telefonicky.

Pořiďte si alespoň 2 vozy během 12 měsíců 
a staňte se naším velkoodběratelem.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA SUPERB
a SUPERB COMBI: 1,0–8,7 l/100 km, 22,3–197,6 g/km

Cenové
zvýhodnění

Benefitní program
pro zaměstnance

Individuální nabídka
financování

I DVA JSOU
 FLOTILA

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ilustrativní fotografie
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Více než rok života s koronavirem ukázal silné i sla-
bé stránky současného nastavení ekonomiky, glo-
bálních trhů i třeba cestovního ruchu. 

Za tuto dobu se už několikrát zdálo, že se epidemii 
podařilo zvládnout a že se už pomalu stává minulostí. 
Navzdory pokroku ve vakcinaci se však koronavirus 
stále vrací v  podobě nových agresivnějších mutací. 
Přesto se zdá, že i  v  takto náročných podmínkách 
dokážou tuzemské firmy fungovat téměř jako dřív. 
A slovo téměř je na místě, protože i když se ekonomi-
ka po krátké přestávce na začátku roku opět rozjela, 
podniky čelí novým problémům, s nimiž se už dlouho 
nemusely potýkat. 

Tím prvním je rekordní růst cen téměř všech ko-
modit. Nejde zdaleka jen o  ropu, jejíž vysokou cenu 
vnímáme prostřednictvím dražších pohonných hmot, 
ale i o zemní plyn – jehož hlavní chvíle teprve nadejde 
s  topnou sezónou. Rekordně však rostou i ceny kovů, 
včetně těch nejvíce využívaných jako je železo, hliník 
nebo měď, prudce zdražuje dřevo a v neposlední řadě 
i  elektrická energie. Firmy jsou tak pod stále větším 
tlakem nákladů, které pak přenášejí do svých cen, což 
potvrzují i  každoměsíční statistiky. Ceny v  průmyslu 
nyní rostou nejrychleji za posledních sedmnáct let, 
ve zpracovatelském průmyslu se tempo inflace blíží 
dokonce už deseti procentům, v  případě stavebních 
materiálů jsme téměř o  13 procent výše než loni. Jde 
samozřejmě o zprůměrovaný růst, takže skryje dvou-
ciferné nárůsty cen kovových výrobků, stejně jako 
některých chemických produktů. Konec tohoto zdra-
žování přitom ještě není v dohledu, protože situace se 
na komoditních trzích zdaleka ještě nezklidnila a v dů-
sledku globální poptávky stále některé komodity dál 
zdražují. 

Druhým zásadním problémem, kterého si už mohou 
všimnout spotřebitelé, je nefungující globální logis-
tika. Doprava zboží ze zahraničí se nejenom výrazně 
prodražuje, ale stále více i  zpožďuje, protože se ještě 
zdaleka nevrátila do předpandemického módu. Sys-
témy just-in-time oblíbené v  nadnárodních firmách 
pracujících s minimem zásob narážejí na problém udr-
žet plynulou výrobu, kterou navíc komplikuje fakt, že 
některé součástky se na světovém trhu staly v podstatě 
nedostupnými. Spotřebitel tak nakonec nečeká déle 
jen na automobil, ale nyní už dokonce i  na nábytek, 
elektroniku a některé další spotřební zboží. Na druhou 
stranu současná situace odkrývá, jak silně je naše eko-
nomika závislá na dovozu zboží z asijských zemí, a tedy 
i fakticky zranitelná v případě jakýchkoliv zpoždění.

Třetím problémem, který ovšem na rozdíl od před-
chozích dvou není ničím novým, je nedostatek kva-
lifikovaných i  pomocných pracovníků. Dokonce ani 
hluboký propad ekonomiky v loňském roce totiž nijak 
zásadně nezměnil poměry na českém trhu práce. Tisíce 
lidí odešlo z postižených odvětví do perspektivnějších 
částí ekonomiky a  nemuseli tak skončit na úřadech 
práce. Nárůst nezaměstnanosti tak byl spíše symbo-
lický a zcela nesrovnatelný se zkušeností třeba po roce 
2008. Navíc velmi brzy se začala opět rozšiřovat nabíd-
ka volných pracovních míst, a ČR tak zůstala v rámci 
EU nejenom zemí s nejnižší nezaměstnaností, ale sou-
časně i s nejvyšší mírou volných pracovních míst. 

Navzdory těmto třem zásadním problémům pod-
nikatelské sféry zůstává výhled české ekonomiky  
pro zbytek letošního roku a  zejména pro ten příští 
velmi příznivý. Současný útlum v  automobilovém 
průmyslu by měl vykompenzovat několikrát odlože-
ný rozjezd služeb a  znovu expandující stavebnictví. 
Stále zřetelněji jsou vidět známky oživení spotře-
bitelské poptávky a  vedle toho začíná akcelerovat 
i investiční aktivita firem stimulovaná nejenom kon-
kurenčním tlakem, ale i  nedostatkem pracovníků 
a „zelenými“ regulacemi, které budou do fungování 
podnikatelského sektoru zasahovat ve stále větší 
míře. Ekonomiku sice bude dál ohrožovat možnost 
dalších mutací, avšak s lockdownem, jaký jsme zažili 
naposledy na jaře, už snad nikdo nepočítá. S  čím je 
na druhou stranu nutné počítat, jsou vyšší úrokové 
sazby, a tedy i dražší úvěry pro obyvatele, firmy i stát. 
Ale tak už to v lepších časech vlastně chodí. 

Text: Ing. Petr Dufek, ekonom ČSOB
Foto: archiv autora
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navštívil MYJÓMI družstvo invalidů
Návštěva předsedy Svazu českých a  moravských 
výrobních družstev Ing. Leo Doseděla nebyla na 
čtvrtek 12. srpna naplánována jen tak. Seznámení 
s  brněnskou provozovnou předcházela nabídka ze 
strany družstva na napsání úvodníků v  interním 
zpravodaji Život v MYJÓMI, kterou předseda SČMVD 
přijal. Při srpnové návštěvě družstva si Ing. Doseděl 
prohlédl jednotlivé dílny, po kterých ho provedli 
předseda představenstva MYJÓMI Petr Horký a ve-
doucí PR a marketingu Bc. Petra Blachová.  

MYJÓMI nabízí širokou škálu výrobků a služeb, a tak 
nebylo jednoduché představit vše během jednoho do-
poledne. Předseda SČMVD Ing. Doseděl měl možnost 
poznat administrativní prostory, šicí a  pletací dílnu, 
kompletační a  demontážní dílny a  hlavní skladové 
prostory. Na každém místě se zdržel o něco déle, aby 
se mohl sám zeptat zaměstnanců na práci nebo zku-
šenosti z  jednotlivých oborů. Například v  šicí dílně 
otevřel téma, které se týká poptávky po švadlenkách, 
v pletací dílně se zajímal o jednotlivé postupy při vý-
robě ponožek nebo o příze jako takové.

Ing. Doseděl byl mile překvapen dobrosrdečností 
pracovníků, tím, že oceňují možnost uplatnit se díky 
družstvu na trhu práce, a  vyjádřil k  jejich činnosti 
obdiv. V  dílně, kterou v  MYJÓMI nazývají Kociánka, 
si vyzkoušel ručně odlepit etikety z plastového obalu, 
v dílně zvané HAKR si zase prohlédl zpracování jed-
notlivých dílů a zajímal se, jak se komponenty montu-
jí. Tím si získal velké sympatie ze strany zaměstnanců, 

kteří mu s nadšením sdělovali jednotlivé kroky výro-
by a jak vůbec komponenty dorazí do dílny nachysta-
né k následnému zpracování. 

Během návštěvy předseda družstva Petr Horký zmí-
nil dobré i  špatné zkušenosti se zakázkami a  obecně 
úspěchy i  neúspěchy družstva, které se například 
odvíjely od koronavirových omezení. Hlavním téma-
tem byli nejen zaměstnanci a chybějící profese na trhu 
práce, ale i prostory družstva a stroje, protože MYJÓMI 
nabídku služeb podstatně rozšířilo. Tím došlo i ke ze-
fektivní výroby a nutnosti lepšího vybavení. 

Předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl zmínil snahu 
o navýšení příspěvku v roce 2021 pro osoby zdravotně 
postižené ze strany SČMVD a mnoho jednání s minis-
tryní práce a  sociálních věcí Dipl.-Pol. Janou Maláčo- 
vou, MSc. Tento úkol si předseda SČMVD vzal jako pri-
oritní při svém nástupu do funkce.

Závěrem předseda družstva Petr Horký předal Ing. 
Dosedělovi dárkový set s produkty MYJÓMI, kdy Be-
telné šátky byly speciálně potištěné pro tuto příleži-
tost logem SČMVD. Od vedoucí PR a marketingu Petry 
Blachové obdržel Ing. Doseděl vydání zpravodaje Život 
v MYJÓMI a obchodní brožurku, v souvislosti s chysta-
ným úvodníkem.

Text a foto: Bc. Petra Blachová
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Funkce člena voleného orgánu družstva může být 
vykonávána jen osobně tím, kdo k tomu splňuje poža-
davky a  předpoklady stanovené právními předpisy. 
Člena voleného orgánu, jenž je právnickou osobou, 
musí zastupovat při výkonu funkce vždy jediná fy-
zická osoba, která tyto požadavky a  předpoklady 
sama splňuje. Členové volených orgánů zřizovaných 
v  družstvu podle zákona se zapisují do obchodního 
rejstříku v rámci zápisu družstva. Spolu s právnickou 
osobou, která je členem voleného orgánu družstva, 
musí být do obchodního rejstříku zapsán vždy její 
zástupce, který ji při výkonu její funkce zastupuje, 
jinak zde není možné tuto právnickou osobu zapsat.

S výjimkou funkce předsedy družstva, která může 
být namísto představenstva zřízena jen v  družstvu 
majícím méně než 50 členů, jsou ostatní volené or-
gány, které podle zákona o obchodních korporacích 
družstvo musí mít, tedy představenstvo a kontrolní 
komise, tvořeny vždy nejméně třemi členy. Rozhod-
nutí těchto vícečlenných volených orgánů jsou proto 
přijímána za účasti většiny jejich členů. Tím není do-
tčena možnost vymezit v  rámci působnosti přísluš-
ného voleného orgánu i působnost jeho jednotlivých 
členů. To ostatně zákon o  obchodních korporacích 
předpokládá, když sám ve svých ustanoveních na-
příklad neurčuje, jakou působnost má předseda 

představenstva nebo místopředseda představenstva, 
a když stejně tak nevymezuje ani působnost předsedy 
kontrolní komise či místopředsedy kontrolní komise. 
Rozdělení působnosti voleného orgánu mezi jeho čle-
ny mohou upravit stanovy družstva nebo rozhodnutí 
tohoto orgánu. Vždy však vzhledem k obecným usta-
novením občanského zákoníku o orgánech právnické 
osoby platí, že toto rozdělení působnosti nezbavuje 
další členy uvedeného orgánu povinnosti dohlížet, 
jak jsou záležitosti družstva spravovány.

Představenstvo i  kontrolní komise rozhoduje ze 
zákona většinou hlasů všech svých členů, pokud 
stanovy družstva neurčují vyšší počet hlasů, který 
je k přijetí jejich rozhodnutí potřebný. Při hlasování 
v těchto volených orgánech družstva má každý z čle-
nů orgánu jeden hlas. Od tohoto pravidla daného zá-
konem se nelze nijak odchýlit. V zákoně o obchodních 
korporacích se v této souvislosti uvádí, že k ujedná-
ním stanov, usnesením orgánů družstva a ujednáním 
smluv, kterými se členovi družstva přiznávají hlasy 
v rozporu s tím, se nepřihlíží.

Jestliže stanovy družstva neurčují vyšší počet čle-
nů představenstva nebo kontrolní komise, má každý 
z těchto volených orgánů podle zákona o obchodních 
korporacích tři členy. K  tomu, aby uvedené volené 

Výkon funkce člena  
voleného orgánu družstva
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orgány přijímaly rozhodnutí většinou hlasů počíta-
nou z celkového počtu hlasů všech svých členů, jak to 
zákon vyžaduje, a  aby při hlasování byla vyloučena 
rovnost počtu odevzdaných hlasů, je třeba, aby sta-
novami určený počet členů představenstva i  členů 
kontrolní komise byl lichý. Pro zjištění většiny hlasů 
potřebné pro přijetí rozhodnutí je přitom z hlediska 
úpravy v  zákoně rozhodující počet členů, který má 
příslušný volený orgán mít vzhledem ke stanovám 
družstva, nikoliv skutečný počet jeho členů v  době, 
kdy rozhoduje.

Zákon o  obchodních korporacích vyžaduje, aby 
o průběhu jednání a přijatých rozhodnutích jak před-
stavenstva, tak i kontrolní komise, byl vždy pořízen 
zápis, v němž se jmenovitě uvedou ti, kteří hlasovali 
proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlaso-
vání, jehož přílohou musí být seznam přítomných 
členů daného voleného orgánu. Není-li v zápisu uve-
deno jméno člena, který hlasoval proti přijetí urči-
tého usnesení nebo se hlasování zdržel, má se podle 
uvedeného zákona za to, že pro přijetí tohoto usne-
sení člen hlasoval. Tento způsob zapisování údajů 
o rozhodování uvedených volených orgánů družstva 
vylučuje, aby jejich rozhodnutí byla přijímána tajným 
hlasováním. Zápis podepisuje ten, kdo jednání vole-
ného orgánu předsedal a zapisovatel, přičemž každý 
z členů tohoto voleného orgánu má ze zákona právo, 
a to nezávisle na tom, zda byl při jednání přítomen, 
na vydání kopie tohoto zápisu.

Člen voleného orgánu, jímž se podle právních před-
pisů rozumí nejen ten, kdo je členem ve vícečlenném 

voleném orgánu, ale i předseda družstva v družstvu, 
v němž se představenstvo nezřizuje, musí svou funk-
ci vykonávat s  péčí řádného hospodáře. Jedná se 
o povinnost plynoucí přímo ze zákona, kterou nelze 
nijak vyloučit. Tato povinnost členu družstva vzniká, 
jakmile v návaznosti na své zvolení do funkce člena 
voleného orgánu družstva funkci přijme. V  pojetí 
právní úpravy občanského zákoníku a na ni navazu-
jící úpravy v zákoně o obchodních korporacích spo-
čívá péče řádného hospodáře v tom, že volená funkce 
je vykonávána s nezbytnou loajalitou, s potřebnými 
znalostmi a pečlivostí. Jde-li o podnikatelské rozho-
dování spojené s rizikem, současně podle této právní 
úpravy platí, že pečlivě a  s  potřebnými znalostmi 
jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodová-
ní v  dobré víře rozumně předpokládat, že jedná in-
formovaně a  v  obhajitelném zájmu družstva, ledaže 
takovéto rozhodování nebylo učiněno s  nezbytnou 
loajalitou. Při posouzení, zda člen voleného orgánu 
postupoval s  péčí řádného hospodáře, se vždy při-
hlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila 
jiná rozumně pečlivá osoba, pokud by byla v  posta-
vení člena obdobného orgánu obchodní korporace. 
Dojde-li k posuzování, zda člen voleného orgánu ob-
chodní korporace jednal s  péčí řádného hospodáře 
v  řízení před soudem, nese důkazní břemeno tento 
člen, nerozhodne-li soud vzhledem k  okolnostem 
daného případu, že to po něm nelze spravedlivě po-
žadovat.

Při výkonu funkce musí člen voleného orgánu do-
držovat také pravidla o střetu zájmů. Dozví-li se, že 
při výkonu funkce může dojít ke střetu jeho zájmu 
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se zájmem družstva, musí o  tom informovat kont-
rolní komisi, je-li v družstvu zřízena, jinak členskou 
schůzi, a také představenstvo, jedná-li se o jeho člena. 
Uvedené obdobně platí i pro možný střet zájmů oso-
by členovi voleného orgánu blízké nebo osoby, která 
je jím ovlivněna nebo ovládána. Kdo je považován 
za osobu blízkou určuje občanský zákoník, a  kdo se 
rozumí osobou ovlivněnou nebo ovládanou vyplývá 
z právní úpravy v zákoně o obchodních korporacích 
vztahující se k podnikatelským seskupením. Kontrol-
ní komise nebo členská schůze může členu voleného 
orgánu při střetu zájmů výkon jeho funkce na vyme-
zenou dobu pozastavit. O informacích, které od člena 
voleného orgánu obdržela, i případném pozastavení 
výkonu funkce tomuto členu, musí kontrolní komise 
podat zprávu členské schůzi.

Člen voleného orgánu je povinen informovat uve-
dené orgány družstva bez zbytečného odkladu rov-
něž o  tom, že hodlá uzavřít s  družstvem smlouvu, 
a za jakých podmínek má být uzavřena, nejedná-li se 
o smlouvu uzavíranou v rámci běžného obchodního 
styku. To platí obdobně i pro smlouvu mezi družstvem 
a osobou členovi jeho voleného orgánu blízkou nebo 
osobou tímto členem voleného orgánu ovlivněnou 
nebo ovládanou. Členové představenstva i  předseda 
družstva, v  němž se představenstvo nezřizuje, mají 
podle zákona o obchodních korporacích také povin-
nost informovat kontrolní komisi, je-li v  družstvu 
zřízena, jinak členskou schůzi, že družstvo zamýšlí 
uzavřít smlouvu s  osobou vlivnou nebo ovládající 
anebo s  osobou, jež je ovládána stejnou ovládající 
osobou. To neplatí, je-li smlouva uzavírána s osobou 
řídící nebo s  jinou osobou tvořící ve smyslu právní 
úpravy obsažené v zákoně o obchodních korporacích 
s družstvem koncern. Zákonem uloženou povinnost 
informovat o záměru družstva uzavřít v těchto přípa-
dech smlouvu může příslušný člen voleného orgánu 
splnit i tím, že vyrozumí přímo členskou schůzi. Uve-
dená pravidla o střetu zájmů se použijí podle zákona 
o obchodních korporacích také tehdy, má-li družstvo 
zajistit nebo utvrdit dluh člena jeho voleného orgánu, 
osoby tímto členem ovlivněné nebo ovládané, anebo 
jiné ve vztahu k družstvu vlivné nebo ovládající oso-
by, popřípadě osoby, jež je ovládána stejnou ovládající 
osobou, anebo se družstvo má stát spoludlužníkem 
některé z  těchto osob. Není-li uzavření příslušné 
smlouvy v  zájmu družstva, členská schůze anebo 
kontrolní komise ji může zakázat uzavřít.

Povinností člena voleného orgánu je také dodržo-
vat zákaz konkurence. Člen představenstva stejně 
jako předseda družstva, v  němž se představenstvo 
nezřizuje, i člen kontrolní komise, nesmí podle záko-
na o  obchodních korporacích podnikat v  předmětu 
činnosti družstva, a  to ani ve prospěch jiných osob, 
a ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. 
Nesmí být podle něj rovněž členem statutárního or-

gánu jiné právnické osoby se shodným předmětem 
činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže 
se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek 
nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. 
Zákon mu rovněž zakazuje účastnit se na podnikání 
jiné obchodní korporace jako společník s  neomeze-
ným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby 
se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. 
Takto vymezený zákaz konkurence mohou stanovy 
družstva na základě výslovného zmocnění v zákoně 
o obchodních korporacích upravit odchylně.

Ztratí-li člen voleného orgánu způsobilost být jeho 
členem, tedy přestane-li splňovat právními předpisy 
stanovené požadavky a předpoklady pro výkon funk-
ce, jeho funkce podle občanského zákoníku zaniká. 
Tuto skutečnost je družstvu povinen oznámit bez 
zbytečného odkladu.

Zmíněná ustanovení občanského zákoníku a  zá-
kona o obchodních korporacích o povinnosti jednat 
s  péčí řádného hospodáře, o  pravidlech o  střetu zá-
jmů a nepřípustnosti konkurenčního jednání i ztrá-
tě způsobilosti pro výkon funkce, se použijí také na 
zástupce právnické osoby, který právnickou osobu 
při výkonu její funkce ve voleném orgánu družstva 
zastupuje.

V družstvu mohou být jeho stanovami zřízeny ved-
le orgánů, které musí mít podle zákona o obchodních 
korporacích, i  jiné jeho volené orgány. Určit přitom 
počet členů takového jiného voleného orgánu, jeho 
působnost i  pravidla jednání a  rozhodování přene-
chává tento zákon rovněž stanovám družstva s tím, 
že tomuto orgánu nemůže být svěřeno nic z toho, co 
podle právních předpisů náleží pouze do působnosti 
některého z orgánů družstva určeného uvedeným zá-
konem. Členové voleného orgánu zřízeného v druž-
stvu jen jeho stanovami se do obchodního rejstříku 
v  rámci zápisu družstva nezapisují. Pokud se však 
jedná o  požadavky a  předpoklady stanovené práv-
ními předpisy pro výkon jejich funkce, o povinnost 
vykonávat funkci s  péčí řádného hospodáře, jednat 
přitom v souladu s pravidly o střetu zájmů a povin-
nost dodržovat zákaz konkurence, byl-li pro ně sta-
novami určen, platí pro ně shora uvedené obdobně 
jako pro členy volených orgánů zřizovaných v druž-
stvu podle zákona.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Portál o integračním sociálním podnikání

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

   AKTUALITA
Představujeme společensky 
odpovědný e-shop
O nevšedním e-shopu Nakup na Dobro jste u nás 
už jistě slyšeli. Zástupci Ergotepu spolu s Asociací 
společenské odpovědnosti spustili tento projekt 
na konci července. Pojďme si ho blíže představit 
na webu isp21.cz.

inFORMUJEME
svět integračního 
sociálního podnikání
Portál isp21.cz nabízí kromě stálých rozhovorů se zají-
mavými osobnostmi a reportáží ze sociálních podniků 
také novou sekci s názvem Konzultace. Nechybí ani 
klasický týdenní přehled zpráv nejen ze sociálního svě-
ta. Bez hledání a všechno na jednom místě. Co je no-
vého v legislativě? S jakými úspěchy a neúspěchy se 
potýkáme? Jaké jsou novinky nejen v oblasti byznysu? 
Vše naleznete na isp21.cz.

Staňte se součástí příběhů, které mohou inspirovat i vás! 

Rubrika ze sociálního světa každý 
týden. S námi vždy aktuálně! 
Francouzské firmy v ČR založily 
Fórum pro udržitelné podnikání
Účelem fóra je sdružování firem, pro které je sociální 
stránka a životní prostředí stejně důležité jako jejich eko-
nomická výkonnost. Zároveň hodlají na příkladech z pra-
xe ukazovat, že udržitelné podnikání je správný směr, ke 
kterému se mohou přidávat další firmy a instituce. Více se 
dozvíte na isp21.cz.

Virtuální realita pomáhá lidem
s poraněním míchy
Ve spolupráci s Parapletem vzniká první pokus o rehabili-
tační hru s názvem HOPPAS. Zatím je možnost si vyzkou-
šet jízdu na kajaku a běžkování. Virtuální realita by mohla 
podpořit zdravotní stav lidí s tímto postižením díky aktiv-
nímu pohybu a sledování správně provedeného pohybu. 
Více informací se dozvíte na webu isp21.cz

   REPORTÁŽ
Spojte bio a eko myšlení
a dostanete spokojeného
zákazníka
Originální receptura, suroviny z kontrolovaného 
ekologického zemědělství, vývoz do evropských 
zemí, držitel mezinárodního certifikátu a licencí. 
Tak by se ve zkratce dala popsat česká Biopekárna 
Zemanka, vyrábějící sladké sušenky a slané krekry. 
Podrobnosti se dočtete na portálu isp21.cz.

Projekt pomáhá lidem ohroženým
sociálním vyloučením
Charitativní obchod Restart Shop v Praze funguje již 7 let. 
Sociálně znevýhodněným nabízí přes efektivní proces tré-
ninkového zaměstnání nácvik kompetencí i individuální 
podporu a pomoc s hledáním nové práce. Bližší informace 
si přečtěte na isp21cz.



PŘEDSTAVENSTVO SČMVD

Ing. Martin Beran

1. místopředseda

předseda družstva
DŘEVOTVAR Jablonné 

nad Orlicí

Ing. Leo Doseděl
předseda SČMVD

Ing. Zdeněk Blažek
předseda družstva
DŘEVOJAS Svitavy

Radek Chládek
předseda družstva

VÝVOJ Třešť

Ing. Miloslav Janíček
předseda družstva

BRNĚNSKÁ DRUTĚVA Brno

Jaroslava Poláková
předsedkyně družstva

KOVO Konice

Ing. Pavel Kříž
předseda Dřevozpracujícího 

družstva Lukavec

Jaroslav Procházka
předseda družstva

ORLÍK-KOMPRESORY  
Česká Třebová

Zdeněk Sobota
člen družstva
OBZOR Plzeň

Ing. Pavel Pastorek
člen představenstva

TEMPLÁŘSKÉ SKLEPY 
Čejkovice

Ing. Miloslav Čermák
člen družstva

SNĚŽKA Náchod

Ing. Ladislav Folk
předseda družstva

PLZEŇSKÉ DÍLO Plzeň

Ing. Josef Hančl
předseda družstva
INVA Litoměřice

Ing. Václav Valter
místopředseda 

pro řešení problematiky 
družstev sídlících 

na území Čech

předseda družstva
KOVODRUŽSTVO Strážov

Jana Malá
místopředsedkyně

pro řešení problematiky 
družstev sídlících 
na území Moravy

předsedkyně družstva
MORAVSKÁ ÚSTŘEDNA Brno

PŘÍLOHA ČASOPISU 
VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ č. 9/2021



KONTROLNÍ KOMISE SČMVD

Zdeněk Korbel
předseda 

Kontrolní komise SČMVD

člen představenstva
TVAR Pardubice

Ing. Jana Vlková
místopředsedkyně 

Kontrolní komise SČMVD

členka družstva
AUTODRUŽSTVO Podbabská

Ing. Jiří Adam
předseda družstva 
LIDOVÁ TVORBA  

Uherský Brod

Ing. Marek Pater
předseda družstva
ZLATNÍK Ostrava

Ing. Emil Beber
předseda družstva

KOVOBEL Domažlice

Ing. René Skrášek
předseda družstva 
KOVOPLAST Hluk

Milan Hanus 
předseda družstva

OTAVA Písek

Aleš Müller
předseda družstva

ODĚVA Jindřichův Hradec

Ing. Pavel Tvrzník
předseda družstva
GRANÁT Turnov

Milan Zanina
předseda družstva

DIPRO Proseč u Skutče

Ing. Jarmila Špryňarová

předsedkyně družstva 
DRUPOL Praha

Změny ve složení orgánů SČMVD proběhly v rámci 30. valného shromáždění SČMVD, 
které se konalo 14. června 2021 v Nymburku.

PŘÍLOHA ČASOPISU 
VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ č. 9/2021
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Evropská komise posiluje opatření 
na podporu vysoce kvalitního 
a inkluzivního primárního 
a sekundárního vzdělávání

Evropská komise začátkem srpna zveřejnila návrh 
doporučení Rady o  smíšeném učení v  zájmu vysoce 
kvalitního a inkluzivního primárního a sekundární-
ho vzdělávání. V  rámci smíšeného učení ve formál-
ním vzdělávání a  odborné přípravě zaujímají škola, 
pedagog nebo student k  procesu učení více přístu-
pů. Může se jednat o  kombinaci školního a  jiného 
prostředí (podniky, školicí střediska, prostory pro 
vzdělávání na dálku, venkovní prostory, kulturní 
památky atd.), nebo o  kombinaci různých vzdělá-
vacích nástrojů, které mohou být jak digitální, tak 
i  nedigitální. Komise navrhuje jednak krátkodobá 
opatření k řešení nejnaléhavějších nedostatků, které 
prohloubila pandemie COVID-19, jednak další postup 
pro kombinování vzdělávacích prostředí a  nástrojů 
v  primárním a  sekundárním vzdělávání a  odborné 
přípravě, jež mohou pomoci vybudovat odolnější sys-
témy vzdělávání a odborné přípravy.

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělá-
vání a mládež Marija Gabrielová k tomu uvedla: „Úsilí 
o naplnění vize kvalitnějšího a inkluzivnějšího vzdě-
lávání a odborné přípravy není ani zdaleka limitová-
no jen na kontext pandemie COVID-19. Nyní máme 
příležitost poučit se z  nejnovějších zkušeností a  po-
sunout se díky nim dál. Dnešní návrh popisuje naši 

vizi vzdělávání pro Evropu, která podporuje obecné 
cíle Evropského prostoru vzdělávání i Akčního plánu 
digitálního vzdělávání a  zasazuje se o  kvalitní, in-
kluzivní, zelené a digitální vzdělávání v celé Evropě. 
Cílem doporučení je poskytnout členským státům 
vodítko při posilování připravenosti a dosahu jejich 
vzdělávacích systémů ve prospěch žáků a  studentů, 
jejich rodin a pedagogických pracovníků.“

Smíšené učení může zejména díky své flexibilitě 
pomoci zlepšit inkluzivnost vzdělávání. Může přispět 
k  lepšímu vzdělávání ve vzdálených a  venkovských 
oblastech nebo vzdělávání členů kočovných spole-
čenství, jedinců dlouhodobě pobývajících v  nemoc-
nicích či pečovatelských zařízeních nebo vrcholově 
trénujících sportovců. Všechna prostředí a  nástroje 
by měly být stejně přístupné menšinám, dětem se 
zdravotním postižením či dětem ze socioekonomicky 
znevýhodněných skupin a  neměly by vést k  diskri-
minaci či segregaci.

PODLE NÁVRHU KOMISE NA TOTO DO-
PORUČENÍ RADY BY ČLENSKÉ STÁTY 
MĚLY:
•  zajistit další vzdělávací příležitosti a cílenou pod-

poru pro účastníky vzdělávání, kteří čelí problé-
mům, mají speciální vzdělávací potřeby, jsou ze 
znevýhodněných skupin nebo byli jinak nepřízni-
vě ovlivněni narušením školní docházky. To může 
například zahrnovat posílenou individuální pod-
poru, systémy mentorování, další čas pro učení 
se během školního roku anebo prázdnin, přístup 
k  dalším vzdělávacím prostředím (např. veřejné 
knihovny a  společenské prostory) a  dostupnost 
mimoškolních služeb s  pedagogickou podporou. 
V  tomto kontextu Komise doporučuje mobilizaci 
nebo nábor dalších pracovníků s cílem poskytnout 
více času na individuální podporu ve škole i  při 
mimoškolních aktivitách,

•  přednostně klást důraz na fyzickou a duševní po-
hodu jak účastníků vzdělávání a  jejich rodin, tak 
učitelů a školitelů. To může zahrnovat rozvoj po-
radenství v  oblasti duševního zdraví a  začlenění 
opatření pro duševní pohodu studentů i učitelů či 
opatření proti šikaně do školních cílů,
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•  zintenzivnit rozvoj digitálních kompetencí účast-
níků vzdělávání, jejich rodin a učitelů či školitelů 
a  podporovat na úrovni škol a  komunit investice 
do dostupných zařízení a konektivity,

•  podporovat účinná partnerství pro infrastruktu-
ru a zdroje mezi různými poskytovateli vzdělává-
ní, mimo jiné z podnikatelské sféry, oblasti umění, 
kulturního dědictví, sportu, přírody, vysokoškol-
ského vzdělávání, výzkumných institucí, odvětví 
vzdělávacích zdrojů (včetně technologií, publikací 
a učebních pomůcek) a výzkumu v oblasti vzdělá-
vání,

•  plně využívat finanční prostředky a  know-how 
EU pro reformy a  investice do infrastruktury, 
nástrojů a pedagogiky s cílem zvýšit odolnost škol 
a jejich připravenost na budoucnost, a to zejména 
program Erasmus+, Nástroj pro oživení a odolnost, 
Evropský sociální fond plus, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, program Digitální Evropa, pro-
gram Horizont Evropa a  Nástroj pro technickou 
podporu.

Komise je připravena podpořit provádění dopo-
ručení usnadněním vzájemného učení a  výměny 
poznatků mezi členskými státy a všemi příslušnými 
zúčastněnými stranami jednak v rámci fór pro dialog 
zřízených v  rámci Evropského prostoru vzdělávání 
a Akčního plánu digitálního vzdělávání, jednak pro-
střednictvím svých on-line platforem a komunit pro 
vzdělávání a  odbornou přípravu: School Education 
Gateway a eTwinning.

Do pravidelných zpráv o pokroku Evropského pro-
storu vzdělávání a  Akčního plánu digitálního vzdě-
lávání na období 2021–2027 bude zahrnut také rozvoj 
metody smíšeného učení v  rámci primárního a  se-
kundárního školního vzdělávání.

Komise vyzývá členské státy, aby návrh doporučení 
Rady urychleně přijaly.

Zdroj: Evropská komise
(-vr-)

https://ec.europa.eu 

V dalším čísle naleznete
Tipy na družstevní výrobky
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Zelená dohoda pro Evropu

Evropská komise nedávno přijala balíček návrhů, 
jejichž cílem je učinit politiky EU v oblasti klimatu, 
využívání půdy, energetiky, dopravy a zdanění vhod-
né ke snížení čistých emisí skleníkových plynů do 
roku 2030 alespoň o 55 procent ve srovnání s úrovně-
mi z roku 1990. Dosažení tohoto snížení emisí v příš-
tím desetiletí je nezbytné k tomu, aby se Evropa stala 
do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním konti-
nentem na světě a aby se Zelená dohoda pro Evropu 
stala skutečností. Komise tak představuje legislativ-
ní nástroje k dosažení cílů dohodnutých v evropském 
právním rámci pro klima a  k  zásadní transformaci 
hospodářství a  společnosti pro spravedlivou, eko-
logickou a  prosperující budoucnost. „Ekonomika 
založená na fosilních palivech dosáhla svých hranic. 
Chceme příštím generacím předat zdravou plane-
tu, dobrá pracovní místa a růst, který neškodí naší 
přírodě. Zelená dohoda pro Evropu je naší strategií 
růstu, která směřuje k dekarbonizované ekonomice. 
Evropa byla prvním kontinentem, který prohlásil, 
že se do roku 2050 stane klimaticky neutrální. Nyní 
jsme první, kdo předkládá konkrétní plán. Evropa 
proměňuje slova v činy prostřednictvím inovací, in-
vestic a  sociální kompenzace,“ uvedla předsedkyně 
Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Zmiňované návrhy umožní nezbytné zrychlení při 
snižování emisí skleníkových plynů v příštím dese-
tiletí. Kombinují uplatňování obchodování s emisemi 
v  nových odvětvích a  zpřísnění stávajícího systé-
mu EU pro obchodování s  emisemi, větší využívání 
energie z  obnovitelných zdrojů, vyšší energetickou 
účinností, rychlejší zavádění nízkoemisních druhů 
dopravy a  infrastruktury a paliv na jejich podporu, 
sladění daňových politik s cíli Zelené dohody, opatře-
ní pro předcházení úniku uhlíku a nástroje k zacho-
vání a rozšíření přirozených propadů uhlíku.

•  Systém EU pro obchodování s emisemi (ETS) sta-
noví cenu za znečištění uhlíkem a  každoročně 
snižuje emisní stropy pro určitá hospodářská 
odvětví. Úspěšně za posledních 16 let snížil emise 
z  výroby elektřiny a  energeticky náročných vý-
robních odvětví o 42,6 procenta. Komise navrhuje 
ještě více snížit celkový emisní strop a zvýšit roční 
míru jeho snižování. Komise rovněž navrhuje po-

stupně rušit přidělování bezplatných povolenek 
pro leteckou dopravu, aby bylo dosaženo souladu 
s programem kompenzace a snižování emisí oxi-
du uhličitého v  mezinárodním civilním letectví 
(CORSIA), a poprvé začlenit emise z lodní dopravy 
do EU ETS. V zájmu řešení problému absence sní-
žení emisí ze silniční dopravy a budov bude zřízen 
nový samostatný systém obchodování s  emisemi 
pro distribuci pohonných hmot pro silniční do-
pravu a budovy. Komise také navrhuje zvýšit ob-
jem Inovačního fondu a Modernizačního fondu.

•  Pro doplnění značných výdajů na klima z rozpočtu 
EU by členské státy měly vynakládat veškeré své 
příjmy z obchodování s emisemi na projekty v ob-
lasti klimatu a energetiky. Vyčleněná část příjmů 
z  nového systému pro silniční dopravu a  budovy 
by měla řešit případný sociální dopad na zranitel-
né domácnosti, mikropodniky a uživatele dopra-
vy.

•  Nařízení o „sdílení úsilí“ přiřazuje každému člen-
skému státu ambicióznější cíle v oblasti snižování 
emisí pro budovy, silniční a vnitrostátní námořní 
dopravu, zemědělství, odpady a malá průmyslová 
odvětví. Vzhledem k  odlišnosti výchozích pozic 
a  kapacit jednotlivých členských států vycházejí 
tyto cíle z jejich HDP na obyvatele, přičemž je zo-
hledněna nákladová efektivnost.

Komise navrhuje transformaci hospodářství  
a společnosti EU s cílem splnit ambice v oblasti klimatu
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•  Členské státy mají rovněž společnou odpovědnost 
za odstraňování uhlíku z  atmosféry, a  proto na-
řízení o  využívání půdy, lesnictví a  zemědělství 
stanoví celkový cíl EU pro pohlcování uhlíku 
přírodními propady uhlíku, který odpovídá 310 
milionům tun emisí CO2 do roku 2030. Vnitrostát-
ní cíle budou po členských státech požadovat, aby 
pečovaly o své propady uhlíku a usilovaly o jejich 
rozšíření. EU by měla usilovat o dosažení klimatic-
ké neutrality do roku 2035, pokud jde o využívání 
půdy, lesnictví a  zemědělství, také včetně emisí 
jiných než emisí CO2, jako jsou emise z  používá-
ní hnojiv a  chovu hospodářských zvířat. Cílem 
strategie EU v  oblasti lesnictví je zlepšit kvalitu, 
kvantitu a  odolnost lesů v  EU. Strategie podpo-
ruje lesníky a  lesní biohospodářství, zachovává 
udržitelnost těžby a  využívání biomasy, udržuje 
biologickou rozmanitost a  stanoví plán výsadby 
tří miliard stromů v celé Evropě do roku 2030.

•  Výroba a využívání energie představují 75 procent 
emisí EU, takže urychlení přechodu na ekologič-
tější energetický systém je nezbytné. Směrnice 
o  obnovitelných zdrojích energie vytyčí zvýšený 
cíl vyrábět 40 procent naší energie z  obnovitel-
ných zdrojů do roku 2030. K  této ambici přispějí 
všechny členské státy a konkrétní cíle se navrhují 
pro využívání energie z  obnovitelných zdrojů 
v  dopravě, pro vytápění a  chlazení, v  budovách 
a  průmyslu. Aby byly splněny cíle v  oblasti kli-
matu i  životního prostředí, zpřísňují se kritéria 
udržitelnosti pro využívání bioenergie a  členské 
státy musí koncipovat veškeré režimy na podporu 
bioenergie způsobem, který respektuje kaskádový 
princip využívání dřevní biomasy.

•  K omezení celkové spotřeby energie, snížení emisí 
a  řešení energetické chudoby stanoví směrnice 
o  energetické účinnosti ambicióznější závazný 
roční cíl pro snížení spotřeby energie na úrovni 
EU. Bude vodítkem pro stanovení vnitrostátních 
příspěvků a  téměř zdvojnásobí roční povinné 
úspory energie pro členské státy. Veřejný sektor 
bude muset každoročně renovovat tři procenta 
svých budov, aby stimuloval vlnu renovací, tvořil 
pracovní místa a snížil spotřebu energie a náklady 
pro daňové poplatníky.

•  Pro řešení problému zvyšujících se emisí v silniční 
dopravě je zapotřebí kombinace opatření, která 
doplní obchodování s  emisemi. Přísnější emis-
ní normy CO2 pro osobní automobily a  dodávky 
urychlí přechod na mobilitu s nulovými emisemi 
tím, že budou vyžadovat snížení průměrných emi-
sí nových automobilů o  55 procent od roku 2030 
a o 100 procent od roku 2035 ve srovnání s rokem 
2021. Nové automobily zaregistrované od roku 

2035 budou tedy vozidly s nulovými emisemi. Aby 
se zajistilo, že řidiči budou moci po celé Evropě 
nabíjet nebo napájet svá vozidla ve spolehlivé síti, 
bude zrevidované nařízení o  infrastruktuře pro 
alternativní paliva od členských států vyžadovat, 
aby rozšířily kapacitu nabíjení v  souladu s  pro-
dejem automobilů s  nulovými emisemi, a  aby na 
hlavních silničních tazích v pravidelných interva-
lech instalovaly dobíjecí a čerpací stanice: každých 
60 kilometrů v případě elektrického nabíjení a ka-
ždých 150 km v případě vodíkových paliv.

•  Letecká a námořní paliva způsobují značné znečiš-
tění a vyžadují rovněž zvláštní opatření doplňující 
obchodování s emisemi. Nařízení o infrastruktuře 
pro alternativní paliva vyžaduje, aby letadla a lodě 
měly přístup k dodávkám elektřiny z čistých zdro-
jů v  hlavních přístavech a  na letištích. Iniciativa 
v oblasti leteckých paliv ReFuelEU Aviation bude 
vyžadovat, aby dodavatelé paliv mísili stále více 
udržitelných leteckých paliv do tryskového pali-
va čerpaného na letištích EU, včetně syntetických 
nízkouhlíkových paliv, známých jako e-paliva. 
Podobně bude iniciativa v oblasti námořních paliv 
FuelEU Maritime stimulovat využívání udržitel-
ných námořních paliv a  technologií s  nulovými 
emisemi tím, že stanoví maximální limit pro ob-
sah skleníkových plynů v  rámci energie spotře-
bovávané loděmi vplouvajícími do evropských 
přístavů.

•  Daňový systém pro energetické produkty musí 
chránit a  zlepšovat jednotný trh a  podporovat 
ekologickou transformaci stanovením správných 
pobídek. Revize směrnice o  zdanění energie na-
vrhuje sladit zdanění energetických produktů 
s  politikami EU v  oblasti energetiky a  klimatu, 
propagovat čisté technologie a  odstranit zasta-
ralé výjimky a snížené sazby, které v současnosti 
podporují využívání fosilních paliv. Cílem nových 
pravidel je omezit škodlivé účinky soutěže v  ob-
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lasti zdanění energie a  pomoci členským státům 
zajistit příjmy z ekologických daní, které mají na 
růst menší negativní dopad než zdanění práce.

•  Nový mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích promítne cenu uhlíku do ceny dovozu 
vybraných výrobků, aby se zajistilo, že ambiciózní 
opatření v  oblasti klimatu v  Evropě nepovedou 
k  „úniku uhlíku“. Tím se zajistí, že snížení emisí 
v Evropě přispěje k celosvětovému snížení emisí, 
namísto odsunutí uhlíkově intenzivní produkce 
mimo Evropu. Cílem je rovněž povzbudit průmysl 
mimo EU a naše mezinárodní partnery, aby učinili 
kroky stejným směrem.

Zmiňované návrhy jsou propojeny a  vzájemně se 
doplňují. Potřebujeme tento vyvážený balíček a pří-
jmy, které tvoří, abychom zajistili transformaci, díky 
níž bude Evropa spravedlivá, ekologická a konkuren-
ceschopná; odpovědnost zde bude rovnoměrně roz-
dělena napříč různými odvětvími a členskými státy 
a v případě nutnosti bude poskytnuta další pomoc.

SOCIÁLNĚ SPRAVEDLIVÝ PŘECHOD
Přestože ve střednědobém až dlouhodobém ho-

rizontu přínosy politik EU v  oblasti klimatu jed-
noznačně převažují nad náklady na tento přechod, 
v krátkodobém horizontu hrozí, že tyto politiky ještě 
více zatíží zranitelné domácnosti, mikropodniky 
a uživatele dopravy. Koncepce politik obsažených ve 
zmiňovaném balíčku proto spravedlivě rozděluje ná-
klady na boj proti změně klimatu a na přizpůsobení 
se této změně.

Nástroje pro stanovení cen uhlíku navíc zvyšují pří-
jmy, které lze znovu investovat do stimulace inovací, 
hospodářského růstu a investic do čistých technolo-
gií. Navrhuje se vytvoření nového Sociálního fondu 
pro klimatická opatření s  cílem poskytnout člen-
ským státům vyčleněné finanční prostředky na po-
moc občanům s investicemi do energetické účinnosti, 
nových systémů vytápění a chlazení a čistší mobility. 
Sociální fond pro změnu klimatu by byl financován 
z rozpočtu EU s použitím částky odpovídající 25 pro-
cent očekávaných příjmů z  obchodování s  emisemi 
z  paliv používaných v  budovách a  v  silniční dopra-
vě. Poskytne členským státům na období 2025–2032 
finanční prostředky ve výši 72,2 miliardy eur na 
základě cílené změny víceletého finančního rámce. 
Díky návrhu čerpat odpovídající příslušné finanční 
prostředky členských států by fond mobilizoval 144,4 
miliardy eur na sociálně spravedlivý přechod.

Přínos úsilí na ochranu lidí a planety je jasný: čistší 
ovzduší, chladnější a  ekologičtější města, zdravější 
občané, nižší spotřeba energie a nižší účty, evropská 

pracovní místa, technologie a průmyslové příležitos-
ti, více prostoru pro přírodu a zdravější planeta, která 
bude předána budoucím generacím. Výzvou, která je 
těžištěm ekologické transformace Evropy, je zajistit, 
aby výhody a příležitosti, které z ní plynou, byly do-
stupné všem, a to co nejrychleji a co nejspravedlivěji. 
Využíváním různých dostupných nástrojů politiky 
na úrovni EU můžeme zajistit, aby byla rychlost změn 
dostatečná, avšak nikoliv zbytečně rušivá.

SOUVISLOSTI
Zelená dohoda pro Evropu, kterou Komise předsta-

vila dne 11. prosince 2019, stanoví cíl učinit z Evropy 
do roku 2050 první klimaticky neutrální kontinent. 
Evropský právní rámec pro klima zakotvuje do zá-
vazných právních předpisů závazek EU ve smyslu 
klimatické neutrality a  střednědobý cíl snížit čisté 
emise skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 
procent ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Závazek 
EU snížit do roku 2030 své čisté emise nejméně o 55 
procent byl UNFCCC oznámen v  prosinci 2020 jako 
příspěvek EU k plnění cílů Pařížské dohody.

Výsledkem stávajících právních předpisů EU v ob-
lasti klimatu a  energetiky je snížení emisí sklení-
kových plynů v  EU ve srovnání s  rokem 1990 o  24 
procent, zatímco ekonomika EU ve stejném období 
vzrostla o více než 60 procent. Růst se tak oddělil od 
emisí. Tento vyzkoušený a  osvědčený právní rámec 
tvoří základ tohoto balíčku předpisů.

Komise před předložením těchto návrhů provedla 
rozsáhlá posouzení dopadů s cílem změřit příležitosti 
a náklady spojené s ekologickou transformací. V září 
2020 podpořilo komplexní posouzení dopadů návrh 
Komise zvýšit cíl EU v oblasti čistého snížení emisí do 
roku 2030 alespoň na 55 procent ve srovnání s úrov-
němi z roku 1990. Vyplynulo z něj, že tento cíl je jak 
dosažitelný, tak přínosný. Dnešní legislativní návrhy 
jsou podloženy podrobnými posouzeními dopadů 
a přihlížejí k propojení s ostatními částmi balíčku.

Ekologickou transformaci podpoří dlouhodobý roz-
počet EU na příštích sedm let Na podporu opatření 
v oblasti klimatu bylo vyčleněno 30 procent z progra-
mů víceletého finančního rámce na období 2021–2027 
v hodnotě 2 biliony eur, jakož i prostředky z nástroje 
na podporu oživení NextGenerationEU. Na opatření 
v  oblasti klimatu je věnováno 37 procent z  Nástroje 
pro oživení a odolnost v hodnotě 723,8 miliardy eur, 
které budou financovat vnitrostátní programy člen-
ských států v rámci nástroje na podporu oživení Ne-
xtGenerationEU.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz 



Využijte výhod našeho fleetového programu a rozšiřte svou firemní flotilu o vozy ŠKODA s nejvyšším hodnocením 
bezpečnosti dle nezávislé organizace Euro NCAP. Vybírat můžete z široké nabídky modelů, včetně ekonomicky 
výhodných derivátů G-TEC. Více informací o nabídce naleznete na webových stránkách našeho dealerství   
nebo na skoda-auto.cz. S výběrem vozů vám rádi poradíme online či telefonicky.

Pořiďte si alespoň 2 vozy během 12 měsíců 
a staňte se naším velkoodběratelem.

NASTARTUJTE
  SVÉ PODNIKÁNÍ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA OCTAVIA: 
1,0–7,3 l/100 km (5,5–6,1 m3 CNG/100 km), 21,0–166,7 g/km

Cenové
zvýhodnění

Benefitní program
pro zaměstnance

Individuální nabídka
financování

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ilustrativní fotografie



www.templarske-sklepy.cz

Vaše oblíbená vína s NOVÝMI 
ETIKETAMI najdete již ve většině 
obchodních řetězců a tradičních prodejnách.

Mnohem víc můžete ochutnat a zažít přímo 
v Templářských sklepích v Čejkovicích. 
Těšíme se na Vaši návštěvu!

TEMPLÁŘSKÁ VÍNA 
V NOVÉM HÁVU 

Templářské sklepy – trojnásobný vítěz 

TOP VINAŘSKÝ CÍL 
20192018 2020
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Český výrobek s tradicí

Tenkovrstvá lazura s vysokým penetračním účinkem 
pro nátěry dřevěných povrchů v exteriéru. 
Spolehlivě chrání dřevo a zvýrazní jeho přirozenou krásu. 

www.detecha.cz

Detecha Karbolineum® extra

Poctivá 
česká lazura

Dřevostavby ∙ pergoly ∙ ploty ∙ altány

Použití | Exteriér
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Automatizace print-finishing  
strojů Cyklos

Výrobní družstvo Cyklos Choltice má dlouhou tra-
dici vývoje a  výroby tiskařských strojů, tzv. cyklo-
stylů (odtud název firmy), na kterou navázala v  90. 
letech 20. století výroba strojů pro dokončovací práce 
po tisku, tzv. print finishing. Tomuto segmentu u nás 
již více než 20 let dominují rýhovací (bigovací) a per-
forovací stroje. Ve  2. polovině 90. let jsme přišli na 
trh s prvními ručními strojky, rýhovačkou KSL 435 
a  rýhovačkou-perforovačkou GPM 315. Těchto jed-
noduchých zařízení jsme od té doby po celém světě 
prodali tisíce, v  nabídce je máme dodnes. Zákazníci 
na nich oceňují zejména kvalitní dílenské zpracová-
ní, bytelnost a extrémně dlouhou životnost. 

Úspěch této řady nás povzbudil 
v  pokračování vývoje rýhovacích, 
perforovacích a  posléze i  děro-
vacích strojů. Řada GPM, počí-
naje výše uvedeným ručním 
strojem, postupně pokračovala 
prvním elektrickým strojem 
GPM 450 (2007), dlouholetým 
best-sellerem GPM 450 SA (2008), 
univerzálnějším strojem s  rychle 
vyměnitelnými nástroji GPM 450 
Speed (2012), až po současný top model 
AirSpeed 450 (2016, upgrade 2021).

Naším druhým stavebním kamenem v oblasti print-
-finishingu je výroba skládaček papíru. Aktuálně na-
bízíme tři stolní skládačky CFM 500, CFM 600 a CFM 
700 určené pro skladání lehčího, primárně kancelář-
ského papíru (výpisy z pojišťoven a bank, informační 
letáky, aj.), které za pomoci válců a dorazových kapes 
dokáží složit 3, resp. 6 různých skladů od formátů A6 
po SRA 3. Mimo tyto stolní modely jsme však vyvinu-
li ještě skládací jednotku TriFold 360 určenou k při-
pojení za rýhovací stroje GPM 450 Speed a AirSpeed 
450.  Tento model dokáže složit předrýhovaný papír 
až do gramáže 350 g/m2.

AIRSPEED 
Rýhovací, perforovací a  děrovací stroj se vzdu-

chovým podáváním AirSpeed 450 díky variabilitě 
uplatnění najde své místo jak v  menších provozech 
s  převažujícím digitálním tiskem, tak ve velkých 
tiskárnách, kde převládá offsetový tisk. Mezi hlav-
ní přednosti stroje patří přesnost, bezkonkurenční 
víceúčelovost použití (výměnné nástroje), rychlost, 

kapacita nakládacího stolu, přídavné rotační perfo-
rovací a řezací nástroje na výstupu, možnost příčné-
ho i podélného zpracování formátu SRA3, jednoduché 
a přehledné ovládání. 

Primární funkcí stroje je rýhování, které slouží 
k výrobě informačních letáků, brožur, návodů, pro-
duktových katalogů, jídelních lístků, svatebních 
oznámení, blahopřání či kondolencí a dalších tisko-
vin, kde je zapotřebí podle přesné, profesionálně vy-
padající rýhy, přeložit silnější papír. 

Sekundární funkcí je perfora-
ce či mikroperforace využívaná 
při výrobě vstupenek, vouche-
rů, faktur, výplatnic, inzerátů či 
dalších dokumentů, kde má dojít 
k úhlednému odtržení jedné části 
papíru od druhé. Jako doplňkové 
příslušenství nabízíme širokou 
paletu děrovacích nástrojů. Nej-
častěji prodávané jsou nástroje 
pro výrobu čtvercových děr na 

protažení kroužkové vazby při vý-
robě psacích bloků, sešitů či stolních 

kalendářů. Čtvercový výsek lze dopl-
nit o půlkruhový výsek pro zavěšení očka 

nástěnných kalendářů.

TRIFOLD 
Na trhu je velké množství skládacích strojů, které 

dokáží kvalitně složit lehčí papír do gramáže 200 g/
m2. Naopak cenově dostupných modelů, které by 
uměly poskládat i  silnější papíry je v  nabídce velmi 
málo. Náš skládací modul TriFold 360 zapojený za rý-
hovačky AirSpeed 450 či GPM 450 Speed je nejspíše 
jediným strojem s cenou do 150.000 Kč, který doká-
že spolehlivě složit papír až do gramáže 350 g/m2. 
TriFold 360 umožňuje vytvořit 5 typů skladů včetně 
nejčastěji používaných 1/2, C a  Z. Sklad probíhá za 
pomoci manuálně nastavitelných dorazů a  pryžo-
vých válců velkého průměru. Toto jednoduché, ale 
revoluční řešení nám umožnilo vytvořit stroj, který 
(nejen) z finančního hlediska nemá na trhu obdoby.

Rýhovací (perforovací a  děrovací) stroj AirSpeed 
450 a skládací modul TriFold 360 spojené v jedné lin-
ce tedy aktuálně představují to nejsofistikovanější, 
co můžeme tiskárnám, případně velkým institucím 
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www.cyklos.cz 

se samostatným tiskovým oddělením (banky, mini-
sterstva, korporáty, aj.) nabídnout. Toto plně auto-
matizované řešení si postupně získává srdce klientů 
v řadě zemí a stejně jako první jednoduché ruční mo-
dely z konce minulého století dokazuje, že Cyklos stá-
le neodmyslitelně patří na mapu rychle se měnícího 
print-finishingového světa.

Pro více informací o našich produktech kontaktujte 
naše obchodní oddělení na info@cyklos.cz nebo tele-
fonu 466 099 024.

Text: Mgr. Ondřej Svačinka
vedoucí prodeje a marketingu (print finishing)

DALŠÍ VYBRANÉ PRINT-FINISHING STROJE CYKLOS

Zaoblovač rohů CCR 40 Válcový výsekový lis C-PRESS 440 Střásadlo papíru JOGGA 450



d
ru

žs
te

vn
í v

ýr
o

b
k

y Tipy na e-shopy výrobních družstev

- kromě toho, že státním organizacím i soukromým firmám nabízí převzetí celé řady 
obslužných služeb, provozuje i vlastní e-shop Dáme zboží https://www.damezbozi.cz/, 
ve kterém se zaměřuje na zboží vhodné do firemního prostředí.

Na zkušenosti s provozováním e-shopu jsme se zepta-
li provozního ředitele družstva Ing. Martina Pence. 

Můžete nás seznámit s  e-shopem Dáme zboží? Jaké 
produkty svým zákazníkům nabízíte? Zajímá nás též, 
kde nabízené zboží nakupujete a jaké máte skladové 
zázemí.

Za dobu své existence získalo 
SDZP družstvo, díky své širo-
ké nabídce vlastních služeb, 
celou řadu důležitých obchod-
ních partnerů. Partnerství 
vedla k  možnosti výhodného 
pořízení nejen produktů z  IT 
světa, ale i také kancelářských 
potřeb, drogerie a v neposled-
ní řadě kvalitních výrobků 
od lokálních dodavatelů, jako 
je například káva. Ačkoliv se 
tomu může zprvu tak zdát, tak 
e-shop nevznikal spontánně 

v  reakci na pandemickou situaci, ale právě naopak. 
Provozovali jsme několik e-shopů různého zaměře-
ní, kde jsme získali celou řadu zkušeností. Jednoho 
dne padlo rozhodnutí, že je vše potřeba procesně 
i  logisticky zjednodušit a  udělat rebranding. Vznikl 
z toho e-shop Dáme zboží, který se zaměřuje na zboží 
vhodné do firemního prostředí. Máme vlastní uzpů-

sobené skladové prostory, které jsou 
v  kombinaci s  těmi dodavatelský-
mi v současnosti plně dostačující.  
Provozování e-shopu pro nás ni-
kdy nebyl klíčový business. Jedná 
se o “doplňkovou záležitost” k na-
šim službám, které se ale věnuje-

me s  velkou péčí. V  současnosti se kolem obchodu 
pohybuje více než 15 zaměstnanců, kteří i  přes svůj 
handicap odvádějí svoji práci profesionálně a jsme na 
ně hrdí. 

Čím se odlišujete od jiných e-shopů s podobným sor-
timentem? Jakou výhodu má zákazník, který naku-
puje právě u vás? 

V našem e-shopu se do značné míry projevuje cel-
ková firemní kultura, která je rodinného a přátelské-
ho charakteru. Zákazníkovi nabízíme individuální 
přístup, rychlou reakční dobu a  konzultaci dle jeho 
potřeb. To u  velkých e-shopů není tak zcela běžné.  
Velkou výhodou pro naše klienty je také skutečnost, 
že mohou po zasmluvnění odebírat veškeré potřebné 
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V osmém pokračováním vás seznámíme s několika dalšími internetovými obchody 
výrobních družstev.

SDZP DĚČÍN
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–  tento výrobce koupelnového nábytku provozuje e-shop https://www.drevojas.cz/ s bohatou nabídkou. 
Vybírat je možné skříňky pod umyvadlo, samostatné skříně, galerky a zrcadla, umyvadla, umyvadlové 
desky i různé doplňky do koupelny.

Připravila: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: archiv družstev

–  tento výrobce ložnicového nábytku provozuje internetový 
obchod na odkazu https://www.fmplignum.cz/eshop, kde je 
možné objednat masivní postele, komody, noční stolky, masiv-
ní stoly a další doplňkové produkty.

zboží na jednom místě, a  to prostřednic-
tvím ověřeného náhradního plnění. 

Přibližte nám, jak funguje zákaznická 
podpora u vašeho e-shopu. Jaké jsou vaše 
nejprodávanější produkty?

Poskytujeme zákaznickou podporu po 
telefonu, e-mailu nebo prostřednictvím 
chatu. Případně je také možné zařídit 
vyzvednutí zboží osobně na našich po-
bočkách. V  komunikaci nám pomáhají 
i  zkušení kolegové ze střediska komunikačních slu-
žeb a  telemarketingu. Stále více tyto služby propo-
jujeme, protože to dává smysl a je to efektivní. Co se 
týče produktů, tak v poslední době byl u firem pocho-
pitelně velký zájem o dodání testů na COVID-19. Jinak 

se jedná nejvíce o elektroniku do kance-
láří, čisticí prostředky nebo potravinové 
výrobky v dárkovém balení vhodné jako 
odměna pro zaměstnance. 

Jak se v obratech vašeho e-shopu proje-
vila uzávěra ekonomiky a jaká je situace 
po rozvolnění?

Pandemická situace nás ekonomicky 
v oblasti obchodu naštěstí výrazně neza-
sáhla. V určitou dobu jsme měli problémy 

s vyšší nemocností, ale ty jsme také zdárně přečkali. 
Celkově celou situaci vnímám jako impuls k  tomu 
smýšlet ještě více flexibilně a  zaměřovat se na naše 
silné stránky. Jednou z nich je i skvělý tým našich za-
městnanců, kterým tímto srdečně děkuji.
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DŘEVOJAS SVITAVY 

FMP-LIGNUM HUMPOLEC

 https://www.damezbozi.cz
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V nejisté době si auto nemusíte 
kupovat, ale jen pronajmout
Složitá situace ohledně pandemie přivádí mnoho 
podniků a  výrobních družstev do nejistoty, jak 
bude vypadat trh za pár měsíců. A  pokud do toho 
přijde potřeba výměny dosluhujícího auta za nové, 
je o velké starosti postaráno. Kupovat si auto v této 
nejisté době je prostě riziko.

Firma CAR4WAY ale přichází s  chytrým řešením, 
kterým je operativní leasing. Jaké má výhody oproti 
klasickému vlastnictví auta? 

ÚSPORA NÁKLADŮ
Při operativním leasingu se nesplácí celá hodnota 
vozu, ale pouze jeho část za dobu, kdy vůz využívá-
te. K  tomu můžete využít odpočtu DPH. A nemusíte 
řešit prodej ojetého vozu, což bývá někdy docela dob-
rodružství. Své auto prostě po roce, dvou nebo třech 
letech vrátíte leasingové společnosti a vyzvednete si 
další nový vůz. Vždy tak jezdíte v novém nebo zánov-
ním autě.

NEŘEŠÍTE SERVIS ANI GUMY
Většina variant operativního leasingu zahrnuje veš-
kerý servis zdarma, včetně garančních prohlídek 
a přezouvání i uskladnění zimních a letních pneuma-
tik. Partnerské servisy Louda Auto najdete v  deseti 
městech po celé republice. 

NEPLATÍTE POJIŠTĚNÍ
Neplatíte žádné pojištění a povinné ručení, i to má na 
starost leasingová společnost, která si vyjedná s po-

jišťovnami mnohem lepší podmínky, než na které 
byste dosáhli vy. 

ZAPŮJČENÍ NÁHRADNÍHO VOZU
Samozřejmostí operativního leasingu je služba  
pre-delivery,  CAR4WAY vám poskytne náhradní vůz 
na dobu, než vám dorazí ze skladu nebo z  továrny 
auto ve výbavě, kterou jste si objednali. 

NON-STOP ASISTENCE A ODTAHOVKA
Kdyby se během vašich cest stalo něco neočekává-
ného, Firma CAR4WAY se o svoje zákazníky postará.  
Partnerské servisy Louda Auto mají k dispozici non-
-stop asistenční linku a odtahovou službu.
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ZVÝHODNĚNÉ PODMÍNKY PRO ČLENY 
VÝROBNÍCH DRUŽSTEV
Členové SČMVD mají u CAR4WAY zajištěny zvýhodněné 
podmínky, v případě zájmu kontaktujte p. Petra Bayera, 
bayer@scmvd.cz. Pokud nejste členy SČMVD, naleznete 
aktuální nabídku na www.car4way.cz/leasing.

SHRNUTÍ 
Využití operativního leasingu je moderní a efektiv-
ní formou, jak jezdit autem bez starostí a  velkých 
vstupních investic. Je vhodná pro jednotlivce, malá 

družstva i velké firmy. Nechte si zpracovat nezávaz-
nou nabídku přesně pro vás a budete příjemně pře-
kvapeni. 

Text: Mgr. Jan Kroča
Foto: archiv CAR4WAY
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