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Vážené dámy a pánové, 

dovolte mi, abych se opět po roce ujala úvodníku Vý-
robního družstevnictví a zaměřila se v něm na aktuální 
situaci týkající se zaměstnávání osob se zdravotním po-
stižením.

Kromě problémů souvisejících s pandemií koronaviru, 
jako jsou zvýšené náklady na opatření a snížení objemu 
zakázek v průměru o 30 procent, se potýkáme také s ne-
ustálým navyšováním minimální mzdy, ke které není 
úměrně zvyšován příspěvek, jak bylo opakovaně slibo-
váno orgány státní správy.  

Ve spojitosti s problematikou příspěvku se v září usku-
tečnila schůzka s  ministryní práce a  sociálních věcí 
Dipl.-Pol. Janou Maláčovou, MSc. a  dalšími pracovníky 
ministerstva ohledně projednání možného zvýšení pří-
spěvku opožděně pro letošní rok. Příspěvek byl napo-
sled navýšen v loňském roce, a zatímco došlo v roce 2021 
k  dalšímu růstu minimální mzdy, odpovídající úprava 
příspěvku nenastala. Paní ministryně opět argumen-
tovala rostoucím počtem nejen zaměstnavatelů zdra-
votně postižených i  zaměstnaných osob se zdravotním 
postižením, ale především výdaji z rozpočtu ve výši 8,4 
miliardy ročně. Bohužel není dlouhodobě brána v  úva-
hu informace o  tom, že se 60 procent této částky vrací 
do státního rozpočtu ve formě odvodů, daní a spotřeby. 
Podíl příspěvků se u  zaměstnavatelů navíc s  ohledem 
na růst nejen osobních, ale i  dalších nákladů, postup-
ně snižuje a  ve výsledku museli téměř všichni zastavit 
plánované investice. Z úst paní ministryně také zazněla 
věta, že bylo dohodnuto, že se v roce 2021 příspěvek zvy-
šovat nebude, ale bohužel není známo, s kým se na tomto 
paní ministryně v  roce 2020 dohodla. Zároveň je také 
přesvědčena, že zaměstnavatelé zdravotně postižených 
jsou v  dobré kondici a  propouštění těchto pracovníků 
nehrozí. Navíc ministerstvo práce a  sociálních věcí má 
jiné priority a  z  nich vyplývající nedostatek finančních 
prostředků v rozpočtu na částečné kompenzace nárůstu 
minimálních mezd. 

Paní ministryně také na jednání zmínila požadavek 
na růst minimální mzdy pro rok 2022 ve výši poloviny 
aktuální průměrné mzdy, což vychází na 19 tisíc Kč, 
a toto zvyšování minimálních mezd odůvodňuje růstem 
cen zboží. Bohužel již nebere dlouhodobě v  úvahu naše 
argumenty, že ceny rostou v  konečném důsledku právě 
kvůli zvyšování minimálních mezd a z toho pak vzniká 
začarovaný kruh a dostáváme se tak v České republice do 
inflační spirály.

Vzhledem k  tomu, že se v  našem družstvu zabýváme 
především kooperačními pracemi (např. kompletacemi, 
lepením, balením a tříděním různorodých druhů výrob-
ků), trápí nás kromě zvyšujících se nákladů také příliv 
pracovníků ze zahraničí a požadavky na další zvyšování 
jejich počtu v budoucnu. Po spolupráci s českými odbě-
rateli, která probíhala několik desítek let, jsme téměř 
o všechny partnery přišli právě z důvodu, že si u sebe za-
městnali zahraniční pracovníky a kooperační práce nám 
vzali. V České republice je pro nás nyní téměř nemožné 
sehnat nové odběratele a tím zakázky pro naše zdravotně 
postižené zaměstnance, přestože se všude prezentuje, že 
je u nás potřeba několik set tisíc pracovníků, a to přede-
vším ve výrobě. Kooperační práce, které v  současnosti 
v našem družstvu zpracováváme, se proto zhotovují pro 
odběratele ze sousedních států. 

Pro budoucí období mi dovolte všem ve výrobních 
družstvech popřát nejen zdraví, ale také zastavení inflač-
ní spirály a s tím související růst nákladů, aby bylo možné 
začít opět plánovat investice a rozvíjet naše družstva. Zá-
roveň je zde ještě šance na klidnější podzim, zimu a jaro 
bez koronavirových omezení a pokud by to náhodou ne-
vyšlo, tak se můžeme utěšovat heslem: "Co nás nezabije, 
to nás posílí."

Ing. Vilma Jurenka Baudišová
předsedkyně AZZP ČR
předsedkyně KARKO, výrobní družstvo Děčín
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www.karkoul.cz 
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KOVOBEL Domažlice oslavil  
55. výročí vzniku
Když se řekne KOVOBEL, první, co se každému vybaví, je po mnoho desítek let stabilní 
družstvo, fungující po poctivé družstevní linii. V jeho čele stojí předseda představenstva  
Ing. Emil Beber, pod jehož vedením družstvo získalo velkou řadu manažerských ocenění ať 
již přímo pro jeho manažerskou osobnost – předseda Ing. Beber je mimo jiné držitelem titulu 
MANAŽER ROKU 2016 – či ocenění pro družstvo v manažerských soutěžích. Letos družstvo 
KOVOBEL oslavilo významné výročí – 55 let existence. Oslavy se uskutečnily 17. září v areálu 
firmy za účasti pracovníků družstva a jejich rodinných příslušníků a pozvaných hostů.

Akci zahájil předseda představenstva Ing. Emil  
Beber, po něm pronesl slovo místopředseda před-
stavenstva a generální ředitel KOVOBELu Ing. Pavel 
Beber. Významnými hosty této jubilejní akce byli 
také předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl, generální 
ředitelka SČMVD Ing. Soňa van Deelenová a starosta 
Domažlic JUDr. Zdeněk Novák.

Družstvo KOVOBEL je výrobcem technologických 
zařízení pro chov drůbeže. Tato zařízení vyrábí a za-
jišťuje též jejich montáž. Družstvo aktuálně reaguje 
na požadavky trhu, chov nosnic prochází v  posled-

ních letech významnou proměnou. Spotřebitelé stále 
častěji poptávají vejce z alternativních chovů, jako je 
chov nosnic ve voliérách a  na podestýlce. KOVOBEL 
se vždy snaží vyjít vstříc svým zákazníkům a velký 
důraz je kladen zejména na osobní přístup při jedná- 
ních, kdy obchodní zástupci navštěvují jednotlivé 
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s  dvoukřídlými dveřmi na další desítky různých 
variant včetně provedení se záchytnou vanou pro 
skladování nebezpečných látek. Tyto varianty se dají 
doplnit o mnohá příslušenství, jako je vyztužení stře-
chy, nájezdy, závory, regály, okna, ventilační mřížky 
a podobně. 

Všechny produkty družstvo KOVOBEL nejen vyrá-
bí, ale zabývá se i  jejich konstrukcí a finalizuje veš-
keré úpravy. Více než polovina výrobků směřuje do 
zahraničí. KOVOBEL vyváží své výrobky do celého 
světa – družstvo má zákazníky mimo jiné v Jihoafric-
ké republice, Mexiku, Japonsku, Austrálii, na Novém 
Zélandu, v Brazílii, USA, Chile a také téměř ve všech 
evropských zemích. Družstvo je mimo jiné pravi-
delným vystavovatelem mezinárodního agrosalonu 
Země živitelka, výstavy Techagro Brno a  veletrhů 
VIV Utrecht a Eurotier Hannover.

odběratele, aby získali potřebné informace pro nej-
lepší řešení požadavků zákazníka.

Od roku 1999 družstvo vyrábí také skládací sklado-
vací kontejnery KOVOBEL, které jsou velmi oblíbené 
pro jejich široké využití. Skladovací kontejnery se po-
užívají ve stavebnictví, slouží například k uskladnění 
stavebního materiálu, nářadí a  strojního vybavení. 
Využijí se ale i v dalších průmyslových segmentech, 
u  menších podnikatelů v  různých oborech a  v  sou-
kromé sféře.

Obě výrobní řady družstvo neustále inovuje, ať již 
výrobou voliérových systémů pro drůbež nebo roz-
šiřováním sortimentu kontejnerů ze standardních 
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Z HISTORIE DRUŽSTVA…
Historie družstva KOVOBEL sahá do roku 1966, kdy 

v Bělé nad Radbuzou vznikla provozovna Kovodruž-
stva Strážov zabývající se výrobou čističek na obilí 
a míchaček na betonové směsi, postavená s cílem sta-
bilizovat obyvatelstvo v pohraničí. V roce 1966 se ten-
to závod osamostatnil jako Kovo Bělá nad Radbuzou, 
výrobní družstvo. Od roku 1968 se družstvo začalo 
věnovat převážně technologiím pro chov drůbeže 
a jejich dodávkám do tuzemska a vývozem do soused-
ních zemí tehdejšího východního bloku.

www.kovobel.cz 

Po roce 1989 bylo třeba řešit nesnadnou porevoluční 
politicko-ekonomickou situaci a zajistit dostatek prá-
ce pro tehdejších téměř 500 zaměstnanců. Omezovala 
se výroba a bylo nutné hledat nové možnosti odbytu. 
Jednalo se zejména o výrobu nejrůznějších kovových 
produktů a konstrukcí, například palet pro automo-
bilky do Německa. Právě z  kooperace s  německým 
partnerem se zrodil druhý výrobní směr firmy – 
skládací skladovací kontejnery KOVOBEL.

Zajímavostí je, že název 
firmy vznikl spojením 
slova KOV (surovina), 
OVO (vajíčko) a BEL (Bělá 
nad Radbuzou). Logo 
vytvořil umělecký malíř 
František Šlégl. Slouče-
ním symboliky a  názvu družstva se vytvořil název 
KOVOBEL, který začala firma používat jako název 
společnosti od roku 1991.

Text: Jana Henychová
Foto: archiv družstva KOVOBEL
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SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNERY

KOVOBEL, výrobní družstvo
 

Cihlářská 503, 
344 01 Domažlice, 

Česká republika

Tel.: +420 379 724 441, 
Fax: +420 379 722 552, 

E-mail: kovobel@kovobel.cz

www.kovobel.cz

KONTEJNER KOVOBEL

Lze využít ke skladování:

Tradice od roku 1966

Pro skladování nebezpečných látek 
je používána jako podlaha záchytná 
vana. Kontejner je standardně 
vybaven dřevěnou podlahou.

Vybavení kontejneru regálovými stojany  
a regálovými nosníky s dřevěnými nebo 
záchytnými policemi snadno zvýší skladovací 
plochu a tím i užitkovou hodnotu kontejneru.

Jako volitelné příslušenství nabízíme střechu 
s průsvitným pruhem a okna k zajištění 
dostatečného osvětlení pro práci uvnitř 
kontejneru.

zahradní techniky
zahradního nářadí
zahradních substrátů
sypkých materiálů
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byl oceněn David Jareš
Nebývá zvykem, abychom naše čtenáře v průběhu 
jednoho kalendářního roku informovali o  výsled-
cích hned dvou ročníků stejné manažerské soutěže. 
Bezprecedentní situace pandemie koronaviru však 
odložila slavnostní vyhlášení výsledků řady tra-
dičních manažerských a  podnikatelských soutěží, 
a tak se stalo, že mezi loňským a aktuálním roční-
kem Marketéra roku uběhlo pouhých devět měsíců. 
Výsledky letošního 16. ročníku soutěže byly slav-
nostně vyhlášeny ve čtvrtek 23. září v Divadelním 
sále Klubu Lávka v  Praze. I  tentokrát se v  soutěži 
velmi dobře umístil zástupce členských výrobních 
družstev, ocenění Malý delfín obdržel David Jareš, 
marketingový specialista družstva DITA Tábor.

Vyhlašovatelem soutěže Marketér roku je Česká 
marketingová společnost (ČMS), která již od roku 2005 
oceňuje významné osobnosti z oblasti marketingu, jež 
působí v  hospodářství, poradenských a  výzkumných 
marketingových organizacích nebo školství. Záštitu 
nad soutěží převzal i v letošním roce prof. Philip Kotler, 
významná osobnost světového marketingu, a na vítěze 
jednotlivých kategorií opět čekaly křišťálové sošky del-
fínů, které vytvořil umělecký sklář Vladimír Zubřičan.

Ocenění Malý delfín obdržel David Jareš, marketin-
gový specialista družstva DITA Tábor, za komplexní 

řešení propagace zaměřené na segmentaci cílových 
skupin a navazující community management. Jelikož 
se oceněný bohužel nemohl slavnostního vyhlášení 
osobně zúčastnit, cenu v  zastoupení převzala Ing. 
Jana Šourková, manažerka divize TEXTIL. DITA Tá-
bor je družstvem s  více než 60letou tradicí a  patří 
mezi významné české firmy ve svém oboru. Výroba, 
která probíhá ve čtyřech divizích, jimiž jsou kovový-
roba, výroba textilu, výroba plastů a specializované 
montáže, se pomocí neustálých inovací stále rozvíjí 
a zdokonaluje. Výrobky družstva jsou úspěšně prodá-
vány na českém trhu i  v  zahraničí, kam směřuje 80 
procent produkce. V  loňském roce byla DITA Tábor 
oceněna v  prestižní podnikatelské soutěži Českých 
100 nejlepších.

Velkého delfína, hlavní cenu soutěže, obdržel Ing. 
Tomáš Lipták, marketingový ředitel Rodinného pivo-
varu Bernard a.s., za nápadité aplikování dlouhodobé 
kampaně na pandemickou situaci "Svět se zbláznil, 
držme se", které upřednostnilo celospolečenský do-
pad před konkrétními komerčními cíli. Hodnotitel-
ská komise udělila vedle hlavní ceny také oborové 
a zvláštní ceny – delfíny různých barev a ceny Mladý 
delfín pro studenty vysokých škol oborů zaměřených 
na marketing.

Česká marketingová společnost (ČMS) je 
dobrovolnou neziskovou organizací, která 
sdružuje marketingové pracovníky a  zá-
jemce o  marketing formou kolektivního 
a  individuálního členství. Z  původního 
poslání co nejvíce přispívat k  rozšíření 
marketingu v České republice se v součas-
né době zaměřuje především na podporu 
komunikace mezi marketingovými odbor-
níky, zvyšování kvality marketingového 
řízení a marketingových činností. ČMS ka-
ždoročně vyhlašuje soutěž Marketér roku, 
v níž oceňuje významné osobnosti z oblasti 
marketingu, které působí v  hospodářství, 
poradenských a  výzkumných marketin-
gových organizacích nebo školství. Mezi 
významné partnery a sponzory soutěže pa-
tří Svaz českých a  moravských výrobních 
družstev.

Text a foto: Mgr. Rodan Svoboda
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vPředseda SČMVD Ing. Leo Doseděl 

navštívil družstva LIDOVÁ TVORBA  
a DŮBRAVA
Předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl navštívil 25. srp-
na výrobní družstva Lidová tvorba Uherský Brod 
a Důbrava Valašské Klobouky. V rámci návštěvy Dů-
bravy předal Ing. Doseděl Pamětní listy za význam-
nou podporu výrobního družstevnictví – družstvu 
Důbrava k loňskému 60. výročí založení a předsedo-
vi Emilu Zůbkovi k loňskému jubileu 70 let. 

„Družstvo si velmi váží podpory a pomoci svazu a jeho 
ochotných pracovníků v našem úsilí o zaměstnávání 
především zdravotně postižených lidí,“ uvedla eko-
nomka družstva Důbrava Ing. Štěpánka Tomaštíková. 
„Velmi nám pomáhají souhrnné a přehledné informa-
ce k  mnohdy nepřehledným opatřením v  souvislosti 
s pandemií covid-19. Ale i v normální době jsem ze své 
pozice ekonomky vždy hodnotila kladně, že se máme 
na koho obrátit v případě potřeby o radu,“ upřesnila. 

Družstvo současně vnímá jako velký 
přínos semináře pořádané SČMVD, 
stejně jako řešení aktuálních témat 
vztahujících se ke zdravotně posti-
ženým pracovníkům. „Hlas jednot-
livého družstva by byl těžko slyšet, 
ale sdružení družstev a jejich reprezentace na nejvyšší 
úrovni i ve státních orgánech se již přece jen musí brát 
na vědomí, a přes problémy se podařilo dost dobrých 
věcí také prosadit,“ dodala. Tento názor sdílí také 
předseda družstva pan Emil Zůbek, který se podílí na 
dobré spolupráci s představiteli SČMVD více než 30 let.

V  rámci návštěvy družstva Lidová 
tvorba předseda SČMVD Ing. Doseděl 
navštívil mimo jiné expozici krojo-
vaných panenek. Tyto výrobky nava-
zují na bohaté tradice regionálního 
umění, uchovávaného po generace. 
O tradiční, typicky slovácké umělec-
ké výrobky byl vždy zájem nejen na 
domácím trhu, ale zejména v zahrani-
čí. „Družstvo je členem regionálního 
projektu sdružení Tradiční výrobek 
Slovácka, zájemci se mohou seznámit 
s bližšími informacemi na webových 
stránkách projektu,“ uvedl předseda 
družstva Ing. Jiří Adam. 

Text: Jana Henychová
Foto: archiv družstev
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Zleva: Ing. Zbyněk Machů (prokurista, vedoucí obchodně 
výrobního oddělení), Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD), 
Emil Zůbek (předseda VD Důbrava Valašské Klobouky)

Zleva: Emil Zůbek (předseda VD Důbrava Valašské Klobouky), 
Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD)

Zleva: Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD), Ing. Jiří Adam 
(předseda VD LIDOVÁ TVORBA Uherský Brod)
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Hospodářská komora ČR udělovala v předvečer své-
ho 33. sněmu v Brně, který se konal 15. září v pro-
storách Quality Hotelu Brno, Merkurovy medaile. 
Ocenění je určeno pro významné podnikatele, ře-
meslníky, pedagogy, představitele firem i  přední 
zaměstnance napříč obory, jež se zasloužili o rozvoj 
podnikání v ČR a o dobré jméno HK ČR. V letošním 
roce bylo oceněno celkem 63 osobností, mezi nimi 
také zástupci výrobních družstev. Zlatou medaili 
obdržel Ing. Pavel Kříž, předseda DDL Lukavec, za 
dlouhodobou podporu podnikání a  rozvoj HK ČR, 
stříbrnou medaili Roman Kovář, předseda ASV Sol-
nice, za dlouhodobou aktivní podporu podnikání, 
a bronzovou medaili Milan Hanus, předseda OTAVA 
Písek, za dlouhodobou aktivní podporu podnikání.

Ing. Pavel Kříž stojí v čele Dřevozpracujícího druž-
stva Lukavec, které pod jeho vedením dosahuje 
dlouhodobě velmi dobrých výsledků a patří mezi nej-
významnější a především stabilní zaměstnavatele na 
Pelhřimovsku. Dlouhodobě zaměstnává přes 600 za-
městnanců, s dceřinými společnostmi více než tisíc. 
Je významným hráčem na českém a evropském trhu 
řeziva, hoblovaného zboží, deskových materiálů na 
bázi dřeva a nábytkových dílců. Roční obrat závodu 
v Lukavci se pohybuje okolo dvou miliard korun, spo-
lu s dceřinými společnostmi přes tři miliardy korun. 
Více než 60 procent produkce družstva směřuje na 
export – do více než dvou desítek evropských zemí. 

Pod vedením Romana Kováře se ASV výrobní druž-
stvo stalo moderní dynamickou firmou, která zaklá-
dá své úspěchy na kvalitě svých výrobků a seriózním 
jednání už od roku 1992. ASV výrobní družstvo se 
zabývá kovovýrobou se zaměřením na zpracování 
drátů, plechů a  trubek, včetně povrchových úprav, 
zejména pro automobilový průmysl. Družstvo pro-
vozuje vlastní nástrojárnu, konstrukci a metrologii. 
Klade velký důraz na investice do moderních techno-
logií a neustále rozvíjí své know-how. Vysoká kvalita 
výrobků spolu s  vysokým standardem ochrany ži-
votního prostředí, flexibilitou a  individuálním pří-
stupem ke každému zákazníkovi, charakterizují toto 
družstvo.

Milan Hanus stojí v čele výrobního družstva OTAVA, 
které je stabilní firmou jihočeského kraje významně 
přispívající k  regionální zaměstnanosti a  řešící pro-
blematiku převážně z hlediska zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením. Družstvo se zabývá výrobou 
kabelových svazků, bovdenů, induktivních elementů, 
navíjením cívek a  transformátorů, textilní výrobou 
a  poskytuje nejrůznější druhy kooperačních prací, 
montáže, předmontáže a v neposlední řadě i odporové 
svařování. Družstvo pod vedením Milana Hanuse po-
kračuje v úspěšném rozvoji a tím navazuje na bezmála 
70letou historii. OTAVA, výrobní družstvo dává šanci 
plně vyniknout především potenciálu několika stovek 
osob se změněnou pracovní schopností a  významně 
přispívá k jejich integraci nejen do pracovního života.

Text: Ing. Věra Řeháčková, Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Ing. Leo Doseděl
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Zleva: Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. (prezident HK ČR),  
Ing. Pavel Kříž (předseda DDL Lukavec), Roman Kovář (před-
seda ASV Solnice), Milan Hanus (předseda Otava Písek)

Zlatá Merkurova medaile: Ing. Pavel Kříž (předseda DDL 
Lukavec)
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Zákon a  stanovy svěřují rozhodovat o  řadě záleži-
tostí v družstvu výlučně jeho členské schůzi. Je pro-
to zřejmé, že členská schůze musí být svolána vždy, 
kdy je potřeba některou z  těchto záležitostí projed-
nat a rozhodnout o ní. Bližší právní úpravu určující 
důvody ke svolání členské schůze včetně důvodů 
k jejímu svolání jiným orgánem družstva nebo jinou 
osobou než představenstvem, anebo předsedou druž-
stva, pokud se představenstvo v družstvu nezřizuje, 
obsahuje zákon o obchodních korporacích.

Nenastanou-li jiné skutečnosti zakládající důvod, 
aby členská schůze byla svolána dříve, je nutné po 
skončení každého účetního období projednat na 
členské schůzi vždy alespoň účetní závěrku a  roz-
hodnout o rozdělení a použití zisku anebo o úhradě 
ztráty družstva. V zákoně se v této souvislosti uvádí, 
že představenstvo svolává členskou schůzi ve lhůtách 
určených stanovami, nejméně však jednou za kaž-
dé účetní období. Přitom podle něj platí, že členská 
schůze, na které se má projednat řádná účetní závěr-
ka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení 
účetního období, za které je tato závěrka sestavena. 
Je tedy zřejmé, že stanovami určené lhůty, v nichž je 
třeba členskou schůzi svolávat pravidelně, nemohou 
být delší. Stanovy však mohou určit tyto lhůty i tak, 
že se členská schůze schází častěji. Uvedené platí ob-
době o svolávání členské schůze předsedou družstva, 
jedná-li se o družstvo, v němž se představenstvo ne-
zřizuje. Do programu takto svolávané členské schůze 
se zařazují také další záležitosti, jejichž projednání 
bylo možné do jejího konání odložit. Pravidelně, vždy 
před skončením funkčního období členů volených 
orgánů družstva, se musí uskutečnit na členské schů-
zi svolávané ve lhůtách podle stanov rovněž volby.

Zákon zároveň stanoví, že představenstvo, a v pří-
padě družstva, v  němž se představenstvo nezřizuje, 
předseda družstva, svolá členskou schůzi také vždy, 
kdy je to v důležitém zájmu družstva, tedy nezávisle 
na stanovami určených lhůtách, v nichž se má členská 
schůze konat. Uvedený důležitý zájem je dán, jestliže 
se vyskytla jakákoliv okolnost týkající se družstva 
nebo jeho členů, pro kterou nelze rozhodování o ně-
které ze záležitostí patřících do působnosti členské 
schůze ponechat až na program nejbližší členské 
schůze, k jejímuž svolání dojde ve lhůtě podle stanov.

Vedle toho zákon o obchodních korporacích ukládá 
představenstvu, a  jedná-li se o  družstvo, v  němž se 

představenstvo nezřizuje, předsedovi družstva, svo-
lat členskou schůzi v případě nepříznivého průběhu 
hospodaření družstva vymezeného v  tomto zákoně 
a současně jí navrhnout přijetí potřebných opatření 
k nápravě, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, 
že ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím 
uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta 
dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohle-
dem na všechny okolnosti předpokládat, anebo po 
zjištění, že se družstvo dostalo do úpadku nebo do 
hrozícího úpadku podle insolvenčního zákona.

Důvodem ke svolání členské schůze těmito volený-
mi orgány družstva mimo stanovami určenou dobu, 
v níž se má konat, je také žádost o její svolání ze strany 
kontrolní komise anebo žádost členů družstva, kteří 
jsou vzhledem ke svému počtu i  počtu svých hlasů 
oprávněni podle zákona o  obchodních korporacích 
anebo stanov družstva o  to žádat. Podle uvedeného 
zákona se musí jednat o  žádost alespoň 10 procent 
členů družstva majících celkem nejméně jednu pě-
tinu všech hlasů v  družstvu, avšak stanovy mohou 
na základě tohoto zákona určit k podání této žádosti 
nižší počet oprávněných členů nebo nižší počet po-
třebných hlasů, popřípadě též jak nižší počet opráv-
něných členů, tak i nižší počet potřebných hlasů.

Povinnost svolat členskou schůzi má podle záko-
na o  obchodních korporacích jako statutární orgán 
družstva vždy jeho představenstvo, anebo předseda 
družstva, pokud se představenstvo v  družstvu ne-
zřizuje, a  teprve tehdy, kdy tuto povinnost nesplní, 
je možné, aby tak za podmínek podle tohoto zákona 
učinil někdo jiný. Případy, v nichž je svěřeno svolání 
členské schůze také někomu jinému než statutárnímu 
orgánu družstva, zákon vymezuje, a rozlišuje přitom, 
kdy se jedná o jen právo k jejímu svolání anebo o zá-
konem uloženou povinnost členskou schůzi svolat.

Je-li dán k důvod ke svolání členské schůze tím, že 
svolat ji, je v důležitém zájmu družstva, anebo důvod 
k jejímu svolání spočívá v žádosti kontrolní komise či 
v žádosti členů družstva oprávněných o to žádat po-
dle zákona či stanov, musí podle zákona o obchodních 
korporacích představenstvo svolat členskou schů-
zí bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost 
vznikla. Neučiní-li tak, má podle zákona z  důvodu 
nesplnění této povinnosti právo, nikoliv však povin-
nost, svolat členskou schůzi každý jednotlivý člen 
představenstva. Stejné oprávnění svolat členskou 

Důvody ke svolání  
členské schůze družstva

11 

10/2021  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ



p
rá

vn
í o

ké
n

ko schůzi tím nabývá i kontrolní komise, a pokud se jed-
ná o družstvo, které je v likvidaci, také likvidátor.

Jestliže o svolání členské schůze požádala kontrolní 
komise anebo členové družstva oprávnění podle zá-
kona či stanov žádat o  její svolání, a  představenstvo 
členskou schůzi nesvolá tak, aby se konala do 30 dnů 
po doručení žádosti, vzniká z tohoto důvodu povinnost 
ji svolat jednotlivým členům představenstva. Stejnou 
povinnost má i kontrolní komise a v případě družstva, 
které je v  likvidaci i  jeho likvidátor. Přitom je třeba 
poukázat, že lhůtu, v níž musí představenstvo po doru-
čení žádosti členskou schůzi svolat, je nutné posuzovat 
s přihlédnutím k ustanovení zákona o obchodních kor-
poracích, které vyžaduje, aby ten, kdo je svolavatelem, 
uveřejnil pozvánku na členskou schůzi na informační 
desce družstva a současně ji zaslal členům nejméně 15 
dnů přede dnem konání členské schůze.

Pokud do 10 dnů poté, co uplynula lhůta, v níž bylo 
povinno na žádost členů družstva oprávněných k je-
jímu podání svolat členskou schůzi představenstvo, 
svou povinnost svolat ji nesplnil žádný z členů před-
stavenstva, a  neučinila tak ani kontrolní komise či 
likvidátor, může na základě zákona o  obchodních 
korporacích svolat členskou schůzi a  činit všechny 
úkony s tím spojené osoba zmocněná k tomu písemně 
všemi členy, kteří o její svolání požádali.

V družstvu, ve kterém se představenstvo nezřizuje, 
platí pro předsedu družstva totéž, co je o povinnosti 
svolat členskou schůzi uložené zákonem předsta-
venstvu a následcích jejího nesplnění uvedeno shora 
s tím, že ustanovení zákona o vzniku práva i povin-
nosti kontrolní komise a likvidátora svolat členskou 
schůzi se zde uplatní, jen pokud tato komise v druž-
stvu působí, popřípadě se jedná také o družstvo, kte-
ré je v likvidaci.

V návaznosti na úpravu důvodů ke svolání členské 
schůze zákon rovněž stanoví, kdy musí být svolána 
náhradní členská schůze, a kdo ji má svolat. Náhradní 
členská schůze se svolává k tomu, aby na ni mohly být 

projednány záležitosti zařazené na program členská 
schůze, která se pro nedostatečný počet přítomných 
členů a jejich hlasů nebyla schopna usnášet.

Schopnost se usnášet musí být během konání člen-
ské schůze zjišťována průběžně, a  to vždy v  době, 
kdy má být o každém jednotlivém návrhu na přijetí 
rozhodnutí hlasováno a vzhledem k záležitosti, které 
se tento návrh rozhodnutí týká. Přitom je třeba mít 
na zřeteli, že počet přítomných členů a  počet hlasů 
přítomných členů vyžadovaný zákonem nebo sta-
novami k tomu, aby se členská schůze byla schopna 
usnášet, se může u  jednotlivých záležitostí zařaze-
ných do jejího programu lišit, a že schopnost členské 
schůze se usnášet může být popřípadě ovlivněna také 
tím, že při rozhodování o některé z projednávaných 
záležitostí někdo z přítomných členů nebo těch, kteří 
s ním jednají ve shodě, nemůže vykonávat z důvodu 
podle zákona anebo stanov své hlasovací právo. Sku-
tečnost, že členská schůze není schopna se usnášet 
jen o některé ze záležitostí zařazených do jejího pro-
gramu v pozvánce, kterou byla svolána, ale nebrání, 
aby členská schůze přijala usnesení o  zbývajících 
záležitostech podle tohoto programu. Důvodem ke 
svolání náhradní členské schůze je pak potřeba pro-
jednat a přijmout rozhodnutí jen o těch ze záležitostí 
patřících podle pozvánky do programu původně svo-
lané členské schůze, o  nichž nebyla schopna se tato 
členská schůze usnášet.

Právní úprava týkající se svolání náhradní členské 
schůze rozlišuje, zda původně svolaná členská schů-
ze, jež není schopna se usnášet, byla svolána na žádost 
kontrolní komise či členů družstva oprávněných žá-
dat o  její svolání, anebo se jedná o  členskou schůzi, 
k  jejímuž svolání došlo z  jiného důvodu. Jestliže je 
důvodem svolání členské schůze uvedená žádost kon-
trolní komise nebo členů družstva, musí být podle 
zákona o obchodních korporacích náhradní členská 
schůze svolána bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
zjistí, že se tato členská schůze není schopna usnášet, 
a že žádost o její svolání nebyla vzata zpět. V případě 
členské schůze, jež není schopna se usnášet, svolané 
z  jiného důvodu, zákon ukládá náhradní členskou 
schůzi svolat bez zbytečného odkladu, jen je-li to stá-
le potřebné, tedy tehdy, pokud důvod, pro který byla 
členská schůze svolána původně, neodpadl.

Povinnost svolat náhradní 
členskou schůzi má vždy ten, 
kdo svolal členskou schůzi, kte-
rá není schopna se usnášet, a to 
nezávisle na tom, z jakého důvo-
du k jejímu svolání došlo a kdo je 
tímto jejím svolavatelem.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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tentokrát volební
Za rekordní účasti 88 členů a jejich zástupců se dne 
7. září 2021 konal řádný sněm AZZP ČR, po dvou le-
tech opět na tradičním místě v hotelu Skalský Dvůr 
u  Bystřice nad Pernštejnem. Jako host a  současně 
delegát se sněmu zúčastnil i předseda SČMVD Ing. 
Leo Doseděl.  

Sněm mimo jiné schválil dílčí úpravy statutu asoci-
ace a  po čtyřech letech zvolil nové orgány AZZP ČR, 
v nichž došlo k významné generační obměně. Funkci 
předsedkyně asociace podle očekávání obhájila Ing. 
Vilma Jurenka Baudišová (KARKO Děčín), novým mís-
topředsedou byl zvolen Josef Šulc (ŠANCE distribution 
Brno a  zároveň předseda družstva handicapovaných 
„ŠANCE“), družstva jsou dále ve Výkonné radě zastou-
pena Milanem Hanusem (OTAVA Písek), Ing. Kateřinou 

Augustovou (SČMVD) a  Leošem Jiřelem (SOLEA CZ 
Rybník). Novou členkou kontrolní komise se stala Mgr. 
Petra Paroubková (OBZOR Plzeň). 

Tématem diskusí byly, kromě těchto statutárních zá-
ležitostí a zpráv orgánů, především aktuální problémy 
spojené s neodůvodněným odkladem zvýšení příspěv-
ku dle § 78a ze strany MPSV ČR. Kriticky se členové 

vyjadřovali i k pasivitě zmíněného ministerstva, v po-
sledním období fakticky ustala jednání o modernizaci 
systému podpory zaměstnávání OZP, dosud nejsou 
vyhodnocena data z  ročních zpráv zaměstnavatelů 
dle § 78 za poslední tři roky. Kritizovali též mediální 
projevy ministryně Dipl.-Pol. Jany Maláčové, MSc., 
obsahující zkreslené a neúplné informace o zneužívá-

ní podpory státu, poškozující dobré jméno 
členů asociace. 

Usnesení sněmu přijalo výzvu stávajícím 
i  novým zákonodárcům i  vládě, zahrnující 
jasně formulované požadavky, které rozho-
dují o stabilitě a udržitelnosti 65 tisíc pracov-
ních míst osob se zdravotním postiženým, 
které dnes zaměstnavatelé na „chráněném“ 
trhu práce zaměstnávají, i  přes zmíněné 
problémy spojené s epidemickou situací i ne-
vstřícností MPSV ČR. 

Text: Ing. Kateřina Augustová,  
Ing. Karel Rychtář

Foto - archiv: Josef Šulc 
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ke zvýšení příspěvku na zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením pro rok 2021

Za pět minut dvanáct se po výměně dopisů a  dal-
ších intervencí uskutečnilo jednání s  ministryní 
práce a  sociálních věcí Dipl.-Pol. Janou Maláčovou, 
MSc. Odloženého jednání iniciovaného předsedou 
SČMVD Ing. Leo Dosedělem se v  sídle ministerstva  
15. září zúčastnili také prezident KZPS ČR Jan Wiesner, 
předsedkyně Asociace zaměstnavatelů zdravotně 
postižených ČR (AZZP ČR) Ing. Vilma Jurenka Bau-
dišová, členové výkonné rady AZZP ČR Milan Hanus 
(předseda Otava Písek), Ing. Kateřina Augustová 
(ředitelka odboru zaměstnanosti OZP SČMVD) a bý-
valý místopředseda AZZP ČR Ing. Karel Rychtář. Za 
MPSV ČR se jednání vedle ministryně zúčastnili také 
náměstkyně legislativní sekce Mgr. Dana Roučková, 
náměstkyně sekce 2 Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová 
a zástupci sekce zaměstnanosti Ing. Jiří Šatava, M.A. 
(ředitel odboru 41), Ing. Petr Jiříček a Jáchym Růžička.

Ministryně Maláčová podle očekávání zopakovala již 
dříve uplatňované argumenty – růst počtu ZZP i zde 
zaměstnaných OZP roste i  přes chybějící valorizaci, 
hrozivě roste celkový objem výdajů na § 78a. MPSV ČR 
neuznává naše argumenty, že nejen růst minimální 
mzdy, ale i dalších nákladů a inflace ovlivňuje dlouho-
dobý pokles podílu příspěvku na celkových nákladech, 
který lze doložit. Nechce slyšet, že narozdíl od (štědře 
navyšovaných) sociálních výdajů je příspěvek „inves-
ticí“, která se v podobě odvodů, daní a spotřeby vrací 
do veřejných financí, kompenzované výdaje nejsou 
tedy 8,4 miliardy korun ročně, ale jen asi 40 procent 
této částky – 3,4 miliardy korun!

Z úst paní ministryně také zazněla informace o údaj-
né dohodě při navýšení § 78a pro 3. a 4. čtvrtletí 2020, 

které bylo schváleno s tím, že v roce 2021 se již příspě-
vek navyšovat nebude. Bohužel o této dohodě ví pouze 
paní ministryně.

Paní ministryně byla upozorněna na škodlivé dů-
sledky zkreslených mediálních vyjádření týkajících se 
údajně pokračujícího zneužívání příspěvku. Byla také 
seznámena se stanoviskem sněmu AZZP ČR. Z diskuse 
nepřímo vyplynulo, že pravděpodobným hlavním dů-
vodem opakovaně (již celkem sedm čtvrtletí) odkláda-
né kompenzace nárůstu minimální mzdy je nedostatek 
prostoru v rozpočtu MPSV ČR, které zdůrazňuje jiné 
priority, skrytě přesvědčeno, že ZZP jsou i přes tento 
deficit v dobré kondici a nehrozí propouštění OZP. 

Ministryně přesto v závěru ujistila účastníky, že oce-
ňuje dobrou práci většiny ZZP, uvědomuje si, že systém 
vyžaduje změnu, a počítá s předložením návrhu naří-
zení vlády ke zvýšení příspěvku současně s návrhem 
na zvýšení minimální mzdy pro rok 2022. Po další dis-
kusi byl dohodnut kompromis – pokud vláda rozhodne 
o zvýšení příspěvku, bude toto jeho zvýšení účinné již 
od 4. čtvrtletí 2021. Na místě také rozhodla o obnovení 
činnosti pracovní skupiny MPSV ČR, která prakticky 
ustala v době pandemie. 

Ministryně přislíbila sejít se se zaměstnavateli ještě 
před předložením návrhu minimální mzdy a nařízení 
vlády k úpravě příspěvku – tedy ještě v době mandátu 
této vlády. 

Text: Ing. Kateřina Augustová, Ing. Karel Rychtář
Foto: tiskové odd. MPSV ČR

(pozn. redakce: tento článek rozšiřuje informace uvedené v úvodní-
ku na straně 3 tohoto časopisu).
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Zleva: Jan Wiesner (prezident KZPS ČR), Ing. Leo Doseděl 
(předseda SČMVD), Ing. Vilma Jurenka Baudišová  
(předsedkyně AZZP ČR)

Zleva: Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. (ministryně MPSV ČR), 
Mgr. Dana Roučková (náměstkyně legislativní sekce MPSV ČR)
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Agentura pro Kosmický  
program EU zahájila činnost

„Vesmírné aplikace a družicové systémy používáme 
téměř všichni každý den. Moderní společnost je na 
nich závislá. Proto jsem rád, nová Agentura EU pro 
Kosmický program sídlí právě v  České republice. Je 
to obrovská příležitost i pro naše firmy a odborníky 
a  také skvělý výsledek našeho společného jednání 
v EU,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček.

EUSPA bude mít kromě provozu, bezpečnosti 
a  rozvoje navigačních systémů Galileo a  EGNOS, na 
starosti také bezpečnostní akreditaci napříč celým 
Kosmickým programem EU, rozvoj trhu a uplatnění 
aplikací družicových systémů Kosmického programu 
EU v  praxi, kontakt s  uživateli, sběr uživatelských 
požadavků, přípravu specifikací pro nové generace 
evropských družicových systémů a  mnohé další. 
Jedním z  nových úkolů bude také podpora inovací 
a  start-upů a  formulace priorit pro vesmírnou část 
rámcového programu EU pro výzkum a vývoj, Hori-
zon Europe. 

Agentura EUSPA nahrazuje původní agenturu pro 
evropský globální navigační družicový systém, GSA, 
která v Praze sídlila od roku 2012 a výrazně rozšiřuje 
svoji působnost a posiluje kompetence.  

Družicová navigace a  pozorování Země nacházejí 
široké uplatnění v  celé řadě oborů, jako je doprava, 
logistika, zemědělství, řízení nakládání s  přírod-
ními zdroji, sledování životního prostředí, smart 
cities a v mnohých dalších. Na družicových službách 
budou z velké části také záviset autonomní systémy. 
Význam družicových systémů a jejich ochrany proto 
rychle roste, což je i  důvodem pro vznik programu, 
rozvoj jeho infrastruktury a služeb. 

O razantní posílení GSA usilovalo Ministerstvo do-
pravy, které bylo, jako resort odpovědný za většinu 
kosmických aktivit ČR, architektem a  odpovědnou 
institucí českého vyjednávání. Vše se povedlo díky 
spolupráci se Stálým zastoupením v Bruselu, Úřadem 

Agentura EU pro kosmický program (EUSPA) oficiálně zahájila 13. září v Praze svoji čin-
nost. Z České republiky se tak nově bude řídit podstatná část Kosmického programu EU. 
Pod jednu střechu se zde dostávají stávající unijní družicové systémy Galileo a EGNOS 
pro navigaci, Copernicus pro družicové snímkování, nově připravovaný telekomunikační 
GOVSATCOM, i infrastruktury pro sledování provozu na oběžných drahách, kosmického 
počasí a mnohé další.  Kosmický program EU bude také podporovat podnikání a inovace, 
zapojení malých a středních podniků do výstavby kosmické infrastruktury a celou řadu 
aktivit zaměřených na rozvoj a zavádění služeb dle požadavků uživatelů.
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vlády, dalšími resorty a  vládním zmocněncem pro 
spolupráci s  GSA téměř osm let. Zásadní roli hrála 
také úzká spolupráce s Evropským parlamentem, ze-
jména europoslancem Evženem Tošenovským a jeho 
týmem. „Státní správa dokázala vystupovat jako je-
den celek, což bylo pro úspěch klíčové,“ říká vedoucí 
Oddělení kosmických technologií a  aplikací Minis-
terstva dopravy Ondřej Šváb. 

Díky úspěšnému jednání v EU je v České republice 
unikátní technologicky zaměřená agentura, jejíž 
význam si dobře uvědomují i  ostatní členské státy 
EU. Důvodem je rychle rostoucí význam kosmických 
aktivit, družicový systémů, které využívají miliardy 
lidí po celém světě každý den.

Sídlo EUSPA přináší České republice obrovské pří-
ležitosti. České firmy mobu být u  zdroje informací, 
aniž by museli létat na jednání do Bruselu. Odborné 
zázemí EUSPA je spolu jejími pravomocemi velkým 
lákadlem pro zahraniční technologické firmy, které 

naopak budou jezdit na jednání k nám. A  jde také 
o velkou příležitost pro české odborníky. Kromě ex-
pertů na družicové systémy totiž EUSPA potřebuje 
i  právníky, finanční experty, odborníky na bezpeč-
nost, rozvoj trhu a mnohé další.  

(-jh-)
Zdroj: MDCR

www.mdcr.cz     www.euspa.europa.eu     www.czechspaceporta.cz

V dalším čísle naleznete
Tipy na družstevní výrobky
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Dodáváme a montujeme:
• plastová a hliníková okna,
• plastové a hliníkové dveře,

• hliníkové fasády,
• garážová vrata a brány,

• žaluzie, sítě proti hmyzu,
a jiný doplňkový program.

Mechanika Prostějov, v.d.
Letecká 2

796 01  Prostějov
mechanika@mechanikapv.cz

tel: 582 345 611

NENECHÁME
NIC OTEVŘENÉ!
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Seriál o domácí přípravě kávy
Díl III. Káva z moka konvičky a french pressu

Tentokrát vám přiblížíme dvě metody. Dost rozšíře-
ný způsob přípravy filtrované kávy ve french pressu, 
který je výborným nástrojem především pro kávové 
začátečníky a také kávu z moka konvičky, která má 
mezi metodami specifické místo a je tu pro milovní-
ky intenzivních chutí. 

Záleží pouze na vás, co od kávy požadujete a co vám 
chutná. Ta nejlepší káva je alchymistickou kombina-
cí suroviny, metody přípravy a nakonec i atmosféry 
při její konzumaci. Dnes vám přiblížíme dvě metody. 
Dost rozšířený způsob přípravy filtrované kávy ve 
french pressu a kávu z moka konvičky, která má mezi 
metodami specifické místo a je tu pro milovníky in-
tenzivních chutí. Zároveň jde o  dva velmi vzdálené 
póly, co se týče nastavení hrubosti při mletí, o kterém 
jsme hovořili minule.

Každý si jistě najde svou specifickou cestu za tím 
nejchutnějším šálkem kávy, ale ukazuje se, že některé 
volby a kroky se opakují tak často, že se z nich stávají 
zvyky nebo jsou považovány za dobrou praxi. V sou-
vislosti s  dnešním tématem jde třeba o  to, že si pro 
přípravu filtrované kávy lidé častěji vybírají světleji 
pražené jednodruhové kávy. Do moka konviček volí 
o  chlup tmavší pražení. Nechystáte-li se experi-
mentovat, vhodné stupně pražení jsou přehledně 
dostupné v našem Rádci při výběru kávy. Nějaký ten 

experiment vás ale při hledání toho nejlahodnějšího 
šálku asi i tak čeká ;-).

FRENCH PRESS  
DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI
French press je cenově dostupný a  jeho příprava je 
snadná. Hodí se tedy mimo jiné těm, kdo se v přípravě 
kávy chtějí posunout a startují bez prostředků nebo 
si nejsou jistí, nakolik jsou vlastně milovníky kávy 
a  jestli se jim tedy vyplatí investovat. Spousta lidí 
french press, zejména dříve, používala k přípravě čaje. 
Při troše štěstí možná najdete nějaký ten zapomenutý 
kousek na půdě, a  když se to nepovede, poptejte ho 
u známých nebo v nějaké swapovací skupině. 

NĚKDO TO RÁD NAHRUBO
Pojďme rovnou k  přípravě. Nejprve zjistěte, jaký je 
objem vašeho french pressu nebo určete, kolik kávy 
chcete připravit. Na základě toho pak podle doporu-
čeného poměru kávy a vody z minulého dílu vypočtě-
te, kolik kávy nasypat do mlýnku. Kávu pak pomelte 
tak, aby výsledná hrubost odpovídala zhruba veli-
kosti zrnek hodně hrubého přírodního cukru, spíše 
byla ještě hrubší.

Hrubě pomletou nasypejte do nádoby french pressu, 
zalijte malým množstvím vody (30–50 g) a promíchej-
te. Po půl minutě pomalu zalijte zbylým množstvím 
vody a  opět opatrně promíchejte. Po uplynutí doby 
extrakce, která se bude pohybovat podle chuťových 
preferencí pravděpodobně mezi 3–4 minutami, na-
saďte sítko s víčkem, opatrně ho stlačte a kávu ihned 
rozlévejte. Proč? Protože i  stlačená káva dál zůstává 
v  kontaktu s  vodou, a  tak nadále probíhá extrakce. 
Zhruba po čtyřech minutách se z kávy ovšem začínají 
uvolňovat látky, které chuti ani lidskému zdraví ne-
prospívají, ale naopak škodí.

U  ostatních metod je doba extrakce často kratší 
o desítky vteřin. Umí se dostat až na polovinu času, 
který je potřeba při přípravě french pressu – tedy na 
dobu okolo dvou minut. Důvodem je jemnější mletí, 
při kterém extrakce probíhá rychleji.

Pokud spěcháte do práce a  hlava vám nabídne lo-
gické řešení – jemnější mletí a kratší dobu extrakce 
použít i u french pressu, vězte, že hrubost mletí má 
u této metody své opodstatnění. Prostupnost kovové-
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ho sítka je větší, než prostupnost papírového filtru, 
který se používá u jiných metod. Z jemně mleté kávy 
by se vám do nápoje dostalo zbytečně velké množství 
kávového prachu a kalu.

 
ZERO WASTE KÁVA

Do french pressu se nepoužívají filtry. Sítko french 
pressu přefiltruje většinu pevných částic, ale na roz-
díl od papírových filtrů si neporadí s těmi nejjemněj-
šími z nich. Náročnější uživatelé si na tuto skutečnost 
stěžují i  u  kovových sítek, která se dají sehnat jako 
zero waste varianty namísto jednorázových papíro-
vých filtrů do překapávačů. Proto pokud toužíte po 
jemnější a čisté chuti, otevírá se vám nabídka metod 
jako je V60, chemex, kalita, clever dripper a  další, 
o kterých si povíme v příštím, posledním, dílu tohoto 
seriálu. A pokud se u tématu káva a zero waste chcete 
pozdržet, na blogu Žij udržitelně je tu pro vás článek 
Káva – smrtelný hřích zero wastera?. Ten to sumari-
zuje od lógru až po virtuální vodu, které se na každý 
šálek kávy spotřebuje průměrně 140 litrů! Ale teď už 
pojďme k metodě, pro kterou budeme muset kameny 
mlýnku hooodně utáhnout. 

MOKA KONVIČKA: VOLUME PLUS...
Na rozdíl od metod využívajících papírový filtr i od 

french pressu (= metod, které vám poskytnou kávu 
jemnou, často až téměř čajovou, po vychladnutí často 
ovocnou jako džus), moka konvička je tu pro milovníky 
kávy silné a intenzivní chuti. Při extrakci si totiž bere 
na pomoc o obrovský kus jemnější mletí, vyšší teploty 

a navíc ještě tlak. Výsledek tedy nejvíce připomíná es-
presso. A proto se nenechejte zmást při výběru správné 
velikosti. Konvičky jsou označované podle počtu šálků, 
šálek ale (alespoň u firmy Bialetti) odpovídá 50 ml ná-
poje. Pokud jste zvyklí na ranní čtvrtlitráky, bude pro 
vás takové označení zavádějící. Pro mě je káva z moka 
konvičky příliš silná a  vypít jí takové množství bych 
pro sebe považovala za nezdravé a zbytečné. Sítka moka 
konviček by se při přípravě měla naplnit po okraj, tak-
že ovlivňovat intenzitu chuti už při přípravě snížením 
množství kávy není doporučované. Ale i  to má svoje 
řešení. Doporučuji koupit si menší velikost konvičky 
a výsledný nápoj prodloužit horkou vodou.

Horkou (nikoli vroucí) vodu můžete využít i při pří-
pravě. Nebudete ji potom muset tak dlouho zahřívat 
na plotně – to je lepší pro kávu i  pro konvičku. Na-
plňte vodu po ventil spodní nádoby konvičky, vložte 
naplněné sítko, pevně přišroubujte vrchní díl a dejte 
zahřívat na plotnu. Po chvíli uslyšíte, jak káva začíná 
vytékat do vrchní nádobky konvičky. Když se pak 
začne ozývat typické prskání, konvičku odstavte, 
nechte dojít a můžete kávu servírovat.

Příště přijdou na řadu pour over metody. Připravte 
si chemex, V60, kalitu, melitu a budeme kroužit boky 
a učit se fyziku.

Připravila Anna Veselovská
Foto: Martin Špelda, Valerij Koljada  

a Zdenka Dvořáková
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y Tipy na e-shopy výrobních družstev

- provozuje internetový obchod http://www.silvercase.cz/ a nově spouští  
http://www.kabelky-snezka.cz/, kde je možné nakupovat kabelky, kufry, aktovky  
a peněženky online

Na zkušenosti s  provozováním e-shopu s  produkty 
značky SNĚŽKA a  SILVERCASE jsme se zeptali vý-
konného ředitele družstva Jana Zimy.

Na webových stránkách družstva je umístěn  
e-shop s galanterními výrobky. Je určen především 
spotřebitelům, kteří tak objednávají zboží pro svou 
vlastní potřebu, nebo slouží spíše pro objednávky od 
obchodníků?

Náš e-shop http://www.silvercase.cz/ sloužil přede-
vším koncových uživatelům. Obchodníci zůstali věr-
ni objednávkám přes naši podnikovou prodejnu. Nyní 
připravujeme nový e-shop http://www.kabelky- 
snezka.cz/. Jedním ze záměrů nového e-shopu je  
nabídnout odpovídající služby i  našich dealerům 
a obchodníkům.

Můžete nás seznámit s tím, jaké zboží je zákazníky 
internetového obchodu preferováno? Jaké trendy při 
prodeji pozorujete? 

Pandemie koronaviru 
COVID-19 změnila mnohé. 
Pozorujeme trend přesu-
nu prodejů na e-shop a zá-
roveň sílí chuť zákazníka 
zaplatit za zboží, pokud 
zná jeho původ a historii; 
patrný je i  důraz na ře- 
meslnost. Zákazníci cílí 
na domácí zboží a  to je 
dobře. Je třeba tento 
trend následovat. V  prů-
běhu září 2021 bychom měli mít nový e-shop spuš-
těný. Jeho součástí budou i  videa z  každé výrobní 
operace – zákazník se tak může seznámit s historií 
výrobku.  

Nevadí kupujícím, že si nemohou zboží osahat 
a prohlédnout detailně osobně? Náhledy v původním 
internetovém obchodu většinou neumožňují zboží 
otočit, otevřít a prohlédnout ho ze všech stran a po-
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–  webové stránky družstva https://www.horizontvd.cz/produkty umožňují objednat po internetu 
těstoviny z vlastní výrobny v Jihlavě

Připravila: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: archiv družstev

–  na webu http://www.kovodruzstvo.cz/objednavka.html je 
možné objednávat produkty družstva – ruční dvoukolové  
vozíky, distribuční vozíky, vozítka pro děti, rudly a řadu 
dalších kovovýrobků

soudit i vnitřní uspořádání. Dochází v tomto směru 
k nějakým změnám?

To je další z  důvodů spouštění nové-
ho e-shopu. Příprava zabrala několik 
měsíců. Všechny naše výrobky (přes 
základních 100 typů výrobků, které 
je možné objednat v  různém barev-
ném provedení) budou zobrazeny 
v  8-10 záběrech, včetně pohledů 
dovnitř. S fotografováním kože-
né galanterie je obecně problém, 
protože materiál je lesklý. Jsem 
rád, že se podařilo navázat 
spolupráci s  profesionální 
fotografkou, která se úkolu 
zhostila. Myslím, že výsledek 
stoji za to a doufám, že jej ocení 
i naši zákazníci.
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jediná z Karlových Varů od roku 1954
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vyrábí: vŘÍDlo, v.d., karlovarská kosmetika® Karlovy vary, Česká republika.

Osvědčený prostředek v boji proti zánětu dásní, paradentóze, 

nebo infekce v ústech (například  aftu). Obsahuje výtažek z léčivé 
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Rest Cafe: Nová kavárna v srdci 
Prahy, kam se budete rádi vracet
V  pražských uličkách se to kavárnami jen hemží, 
ne každá vám však na první dobrou přiroste k srdci 
jako Rest Cafe, malá útulná kavárna na rohu Václav-
ského náměstí, která se otevřela teprve začátkem 
tohoto roku. 

Zdejší filosofie stojí na pevných principech – kva-
lita a  přátelský přístup. Pod těmito hesly se skrývá 
pečlivý výběr dodavatelů výběrové kávy, i  dalšího 
sortimentu kavárny, a  nadstandardní přístup k  zá-
kazníkům, kvůli kterému se nejeden náhodný po-
cestný rád vrací. Tady se zkrátka cítíte opravdu vítáni 
a víte, že budete vždy odcházet s úsměvem na tváři.

Na to, aby vše klapalo, dohlíží šéfbarista Adam Če-
pek, který se nespokojí s  průměrem. Mladíka to ke 
kávě táhlo již od útlého věku a netají se tím, že je Rest 
Cafe jeho splněným snem. Své zkušenosti i  hodno-
ty předává dalším baristům. „K  našim zákazníkům 
přistupujeme individuálně. Rozhovor mezi baristou 
a zákazníkem u nás není jen o vyřízení objednávky. 
Chodí k nám různí lidé, kteří v tu chvíli prožívají roz-
ličné pocity. Když se třeba zákazníka zeptáme, jaký 
má den, odpověď nás skutečně zajímá,“ upřesňuje 
Čepek přátelský koncept kavárny, na který klade vy-
soký důraz u sebe i svých kolegů. Ani on sám neusíná 
na vavřínech – mentorem mu je Ondřej Štokl, hlavní 
barista Ambiente, díky kterému posouvá dál sebe 
i vysněný podnik.

To, že výběrová káva na několik způsobu už nestačí, 
v Rest Cafe dobře vědí. K šálku výborného kávy, jiné-

ho horkého nápoje nebo limonády, si zde můžete dát 
i něco k zakousnutí. Při vstupu do kavárny hned na 
první pohled zaujme vitrína plná koláčů, tartaletek 
nebo dortů, i těch bezlepkových. Ten, kdo sladkému 
příliš neholduje, může sáhnout po čerstvě upečených 
máslových croissantech, které se rozplývají na jazy-
ku, k dostání jsou nejen samotné, ale i plněné. Díky 
širokému výběru alternativních mlék si na své při-
jdou i příznivci rostlinné či bezlaktózové stravy.

Suma sumárum, Rest Cafe je příjemnou zastávkou 
v centru Prahy, kde nebudete muset sáhnout ani hlu-
boko do kapsy. Espresso tu vyjde na 49 korun, za ca-
ppuccino dáte jen o 10 korun více. Kavárnu najdete na 
ulici Jindřišská v  obchodním domě Desirred, přímo 
u vstupu do metra. Až budete mít cestu kolem, neza-
pomeňte se zastavit a zpříjemnit si den díky dokonalé 
kávě a milé obsluze. Věřte, že se sem také jednou vrá-
títe…

Text: Kateřina Clinková
Foto: archiv Restcafe

25 

10/2021  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

www.restcafe.cz 
KarlovarsKá KosmetiKa®

jediná z Karlových Varů od roku 1954

Tradiční

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

Osvědčený prostředek v boji proti zánětu dásní, paradentóze, 

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

rostliny ARNIKY HORSKÉ (Arnica Montana),která prokrvuje

a maximalizuje účinek masáže postižených dásní.

Dále ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ, jenž působí svíravě - má stahující 

a dezinfekční účinek. MÁTA  PEPRNÁ dezinfikuje a zklidní 

podrážděnou dáseň. Určeno k masáži dásní a výplachu dutiny 

ústní.

bylinky proti zánětu a krvácení dásní

Arnika®

R O S T L I N N Ý  M A S Á Ž N Í

R OZ T O K  K  O Š E T Ř E N Í

D Á S N Í

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

KarlovarsKá KosmetiKa®
jediná z Karlových Varů od roku 1954

Tradiční

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



ce
st

o
vá

n
í,

 k
u

lt
u

ra
 &

 s
p

o
le

čn
o

st

Zoologická zahrada Praha láká  
na australskou faunu i slůňata
ZOO Praha patří k nejnavštěvovanějším výletním 
cílům jak v Praze, tak v celé ČR. Snaží se představo-
vat zvířata v prostředí co nejvíce se blížícím jejich 
přirozeným podmínkám ve volné přírodě.

ZOO Praha má velmi dlouhou a  bohatou historii, 
která se začíná datovat vlastně již v roce 1881. Tehdy 
noviny zveřejnily výzvu hraběte Swéerts-Sporcka 
ohledně vybudování zoologické zahrady v  Praze. 
Mělo se tak stát při příležitosti sňatku prince Ru-
dolfa a belgické princezny Štěpánky. K tomu ale na-
konec nedošlo – ZOO byla otevřena až o několik let 
desítek později. Jejím zakladatelem se stal ornitolog 
a středoškolský profesor Jiří Janda. V úvahách o jejím 
umístění sehrál zásadní roli fakt, že velkostatkář 
Alois Svoboda věnoval za tímto účelem část svých 
pozemků v Troji. Podmínkou bylo pouze, že na místě 
vznikne zoologická nebo botanická zahrada. V květ-
nu 1926 byla tedy původní myšlenka realizována 
založením „Hospodářského, nákupního a stavebního 
družstva Zoologická zahrada“ v  Praze. Jeho předse-
dou se stal zmiňovaný profesor Jiří Janda, čestným 
předsedou primátor hlavního města Prahy dr. Karel 
Baxa. Po vybudování ZOO pak 28. září 1931 prošli bra-
nou pražské Zoologické zahrady první návštěvníci. 
Zajímavostí je, že každé zvíře chované v  zoologické 
zahradě mělo svou „osobní kartu“, která ho provázela 
celý život. V  roce 1935 byl vybudován pavilon koč-
kovitých šelem, který sloužil až do 90. let 20. století. 
V roce 1937 byl založen chov koně Převalského. ZOO 
fungovala i v období 2. světové války, kdy se dokon-

ce poprvé na světě podařilo odchovat mládě ledního 
medvěda. V  roce 1941 bohužel ZOO čelila povodni, 
která způsobila rozsáhlé škody v areálu. V důsledku 
toho se zrodila i nová koncepce areálu. Činnost druž-
stva skončila v roce 1950, kdy se pražská Zoologická 
zahrada stala zařízením státní správy.

Každý z nás nejspíš má jiné oblíbené zvíře, za kterým 
se do ZOO rád vypraví. ZOO Praha toho nabízí velmi 
mnoho a  je na každém, co ho zaujme. Na prostoru 58 
hektarů dnes najdeme 14 pavilonů a 680 druhů zvířat 
(v celkovém počtu více než 5600 jedinců). Populárním 
místem je například pavilon Čambal s ohroženým kro-
kodýlím druhem – gaviály, na jejichž hřbetě se rády 
vozí želvy, které zde také žijí. Zaujme také velemlokári-
um s největšími obojživelníky světa nebo obří skleník 
s deštným lesem a jeho obyvateli – Indonéská džungle.

Neobyčejným místem je také například Darwinův 
kráter, otevřený v loňském roce. V něm můžeme vidět 
zvířata, která jsou pro Středoevropana značně exo-
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tická: australskou faunu. Není tomu tak dávno, co se 
zde narodilo mládě ježury. Hodně pozornosti poutají 
ďáblové medvědovití, takzvaní tasmánští čerti. Tato 
zvířata mívají temperamentní projevy, řvou na sebe 
jako v  „italském“ manželství. Jsou to ale sympaťáci, 
kteří si svou neblahou pověst nezaslouží a v každém 
případě stojí za vidění.

V Darwinově kráteru se pohybují i nejznámější živo-
čichové Austrálie – klokani. A pokud říkáme pohybují, 
myslíme to doslova: expozice je pro návštěvníky volně 
průchozí, návštěvník není od zvířat oddělen a klokan 
se mu může klidně producírovat, obrazně řečeno, pří-
mo pod nosem. Návštěvník musí respektovat danou 
trasu prohlídky, tedy chodníček pro pěší, a nevstupo-
vat na trávu, ale klokan pochopitelně považuje plochu 
za své obydlí, ve kterém jsou lidé jen na návštěvě.

Zajímavou historii má též Rákosův pavilon. Sta-
nislav Rákos byl chovatelem exotického ptactva, 
a zároveň velmi bohatým člověkem. Před svou smrtí 
odkázal velkou část svého majetku právě ZOO Praha. 
Z tohoto příjmu byla financována například výstav-
ba pavilonu pro papoušky v hodnotě deseti milionů 
korun. Ten dnes nese Rákosovo jméno a  je tematic-
ky rozdělen podle toho, kde který druh exotických 
ptáků žije. Papoušci se také volně pohybují, poletují 
kolem návštěvníků. Mezi nimi se najdou i  některé 
vzácné či méně obvyklé druhy – kakadu palmový či 
mníškové šedí. Nesmírně vzácný je také ara Learův - 
byl považovaný za vyhynulého a má nevyčíslitelnou 
hodnotu. Moc krásní, a zároveň největší papoušci 
světa jsou kobaltově modří arové hyacintoví (více než 
metr dlouzí a kilo a čtvrt vážící). Ti mají takovou sílu 
v zobáku, že dokážou rozlousknout i kokosový ořech.

Všeobecně oblíbenými zvířaty jsou opice: již mno-
ho let jsou mezi veřejností populární pražské gorily, 
které lidé znají díky médiím i jmény, zajímavá je také 
zmíněná Indonéská džungle s  orangutany. Orangu-
taní drobek narozený loni měl tu smůlu, že ho kvůli 
zavření zoologických zahrad za nouzového stavu za-
tím nevidělo mnoho návštěvníků. Jistě se ale dočká 
později, až bude dokončena probíhající rekonstrukce 
pavilonu, kvůli které je tento nyní uzavřen.

Velmi populárními zvířaty jsou také sloni, které 
ZOO Praha chová dlouhá léta v  expozici nazvané 
Údolí slonů. Stejně jako gorily, i  slony znají mnozí 
jmény díky mediální popularitě a  s  napětím sledují 
jejich osudy na velmi dobře vedené a  fotografiemi 
zásobované facebookové stránce zoologické zahrady. 
Pozornosti se nyní těší mláďata – dvěma samicím La-
kuně a Amalee je něco málo přes rok.

A zcela nový přírůstek najdeme v Africkém domě. 
Jedná se o mládě dikdika Kirkova, nejmenší antilopy 
na světě, a  zároveň první mládě dikdika narozené 
v ZOO Praha. Drobek je velmi aktivní a do venkovní 
expozice přichází pouze po boku své matky.

ZOO Praha si také klade za úkol záchranu někte-
rých ohrožených druhů. Známé je například úsilí 
o záchranu druhu koně Převalského. Projekt Návrat 
divokých koní se dostal mezi čtyři finalisty prestižní 
ceny WAZA Conservation Award. Projekt Toulavý au-
tobus zase ukazuje školákům v africkém Kamerunu, 
že gorily nepatří na talíř, ale jsou to úžasná zvířata, 
která je potřeba chránit.

ZOO Praha má otevřeno celoročně, vždy od 9:00 
hod., otevírací doba se mění v  závislosti na měsíci 
(v  říjnu je otevřená do 18:00 hod.). A  pokud chcete, 
můžete navštívit také jejich e-shop na oficiálním 
webu www.zoopraha.cz - po období uzavření zoolo-
gických zahrad na základě protipandemických opat-
ření budou zvířata vděčná za jakoukoli podporu na 
krmení a péči.

Text: Sylva Kaplanová
Foto: Petr Henych
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