
ČTĚTE
Předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl navštívil  
družstva SENZA, DDL a DUP

11/2021 | MĚSÍČNÍK | ROČNÍK 67 | CENA 20 Kč

ČASOPIS ČESKÝCH A MORAVSKÝCH 
VÝROBNÍCH DRUŽSTEV

Muzeum českého  
granátu v Praze

FOR INTERIOR

Cestování, kultura  
& společnost

Veletrh



ADRESA REDAKCE: 
Svaz českých a moravských výrobních družstev 
Redakce časopisu Výrobní družstevnictví 
Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1
Šéfredaktorka: Jana Henychová, henychova@scmvd.cz 
tel.: +420 224 109 352, tel/fax: +420 224 230 050 
Zasílání tiskových zpráv: redakce@scmvd.cz 
Objednávky předplatného: redakce@scmvd.cz 
Objednávky inzerce: inzerce@scmvd.cz 
Redakce neodpovídá za obsah inzerce a reklamních 
článků. 
Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem  
se řídí všeobecnými podmínkami pro předplatitele.

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. 
Grafika © Art D – Grafický atelier Černý, s.r.o.

Registrace MK ČRE – 4639.
ISSN 0322-7677

Titulní strana obálky:
Dřevozpracující družstvo Lukavec
foto: archiv družstva

Foto na straně 2:
Petr Henych

Zadní strana obálky:
DUV GRANÁT Turnov
foto: archiv družstva

obsah 11/2021slovo úvodem


Ing. Jiří Daněk
předseda představenstva
družstvo pro chemickou výrobu a služby DRUCHEMA, Praha

propagace, výstavy, veletrhy
 Veletrhy se vrací: FOR INTERIOR

reportáž z družstva
 Předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl navštívil družstva SENZA, DDL a DUP

rubrika manažerů družstev
 Budování zdravého pracoviště: 5 kroků k tomu, aby se pracovníci cítili dobře

 Manažer roku 2020

právní okénko
 Jednání za družstvo

sociální odpovědnost
 Ergotep Proseč: ISP 21

z Bruselu
 Cesta k digitální dekádě

 Ceny energie: Komise představuje soubor opatření k řešení výjimečné situace  
a jejích dopadů

družstevní výrobky

 AUTOMECHANIKA: Nová ŠKODA Fabia

 DRUPOL Praha: Nejpoctivější zimní servis pro váš vůz

 DŘEVOTVAR družstvo Jablonné nad Orlicí: Odkládací stolek TRIANGLE

 DRUCHEMA/STYL Praha: LARRIN proti plísním

 TVAR Pardubice: Kelímek na kávu pro opakované použití

 FAIR BIO PRAŽÍRNA: Káva jako z kavárny

 Tipy na e-shopy výrobních družstev

různé

 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a.s.: Téměř 200 výrobních družstev pod jednou 
střechou

cestování, kultura & společnost

 Muzeum věžáků Kladno

 Muzeum českého granátu v Praze



sl
o

vo
 ú

vo
d

em

Milé kolegyně a kolegové, vážení členové svazu,
nejenom léto a čas zasloužených dovolených je za námi. 

Pomalu ale jistě se nám krátí i druhý, tak říkajíc covidový 
rok a všichni po každodenní masáži všech možných mé-
dií a  sdělovacích prostředků zase tak trochu s  napětím 
očekáváme, jaký bude ten jeho samotný závěr.

Od přírody jsem optimista a pevně věřím, že se nebu-
dou opakovat ta loňská katastrofální čísla nakažených, 
zavřené školy a ani lockdown celé ekonomiky. Jsem za-
stáncem očkování jako účinného nástroje boje proti pan-
demii a  současná proočkovanost obyvatelstva v  České 
republice na úrovni cca 60 procent nám doufejme dává 
již určitou naději, že se v nějaké dohledné době ocitneme 
v době postcovidové.

Čeho se však velmi obávám, je to, že ekonomické ná-
sledky pandemie si s  sebou poneseme hodně dlouhou 
dobu a těžko odhadovat, kdy se situace bude normalizo-
vat. A to zde nemám na mysli velký deficit státního roz-
počtu, hrozbu vysoké inflace či jiné makroekonomické 
ukazatele, ale doslova každodenní život české firmy nebo 
českého živnostníka.

Jsme chemické výrobní družstvo, které existuje více 
než 70 let a které se svým výrobním programem zamě-
řuje na obtížný a  komplikovaný retailový trh, který je 
ovlivňován skutečně velkým počtem různých faktorů. 
S nadsázkou bych mohl říci, že nás hned tak něco neroz-
hází, ale co se kolem nás všech (myšleno v České republi-
ce, v Evropě a nakonec v podstatě i na celém světě) začalo 
v tomto roce odehrávat, nemá hned tak obdoby.

Podívejme se, co začaly dělat ceny energií a pohonných 
hmot, dostupnost dodávek surovin, materiálů a  obalů 
všech možných druhů, jakým směrem se vyvíjí nabídka 
pracovních sil, vývoj mezd atd. atd. Do toho všeho neu-
stále přibývající chaotická směs různých unijních před-
pisů, nařízení a závazných směrnic.

V  obchodě, resp. v  chemickém businessu pracuji již 
několik desítek let, jsem bohužel už zasloužilý pamětník 
všech možných krizí i  následných konjunktur, ale sou-
časnou situaci ve světě mi hlava opravdu nebere. A hlavní 
důvody, které popisují různí renomovaní analytici? Uza-
vírka některých čínských producentů a přístavů z důvo-
dů koronaviru, blokace Suezského průplavu na 6 (!) dnů 
a  z  toho pramenící následný kolaps námořní dopravy. 
Jsou-li toto hlavní důvody současné krize, tak si myslím, 
že Evropa dělá něco opravdu špatně. 

Pokud jedna uvízlá kontejnerová loď způsobí téměř ko-
laps celého evropského automobilového průmyslu, tak ta 
naše stará dobrá civilizace stojí na značně hliněných no-

hách. Je normální, že nedostatek čipů z Dálného východu, 
bez možnosti nějaké náhrady, ohrozí jen v České republice 
v segmentu automotive dohromady cca 180 tisíc pracov-
ních míst?

Po takovém zjištění můžeme třeba sice lamentovat, na-
dávat nebo si i stěžovat, ale na rozdíl od slov klasika toto 
není to jediné, co můžeme dělat. My, resp. naše družstva 
musí i  v  tomto zmateném a  nelehkém období fungovat 
dál, musí vyrábět, prodávat, popřípadě hledat i jiné cesty 
a nové kontakty, pokud se stávající ukáží jako nefunkční. 
Taková doba je zkouškou stability a vyspělosti firmy, její 
kreativity, flexibility a v neposlední řadě je to výzva i pro 
všechny z  nás, ať již v  družstvu zastáváme jakoukoliv 
pozici. 

Ale jak jsem zmínil již na začátku, jsem založením op-
timista a  vnitřně jsem stále přesvědčen, že v  relativně 
krátké době musí nastat postupné uklidnění situace 
a  stabilizace poměrů. Přejme si, aby tomu tak bylo co 
možná nejdříve a  abychom mohli konečně prohlásit, že 
postcovidová doba opravdu nastává a svět se vrací k nor-
málnímu životu.

O to více jsou nyní důležité vlastnosti jako mít zdravý 
selský rozum, uvažovat racionálně a bez emocí, udržet si 
životní optimismus a víru v sebe i své spolupracovníky.

Závěrem bych rád vám všem popřál hodně a  hodně 
zdraví a budu se těšit na naše blížící se společné setkání 
na celorepublikové poradě SČMVD v hotelu Pyramida.
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www.druchema.cz 

Ing. Jiří Daněk
předseda představenstva
Družstvo pro chemickou výrobu a služby DRUCHEMA, Praha
STYL, družstvo pro chemickou výrobu, Praha
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Veletrhy se vrací
Ve dnech 21. – 25. září se na výstavišti PVA EXPO Praha uskutečnil veletrh nábytku, interiérů 
a bytového designu FOR INTERIOR a souběžně taktéž stavební veletrh FOR ARCH. Obě akce 
byly určeny jak pro odbornou, tak i pro laickou veřejnost. Veletrhů se zúčastnila i čtyři výrobní 
družstva.

Na stánku KLASTRU ČESKÝCH NÁBYTKÁŘŮ na 
veletrhu FOR INTERIOR prezentovalo svou nabídku 
několik členských firem, mezi nimi i  DŘEVOTVAR 
DRUŽSTVO Jablonné nad Orlicí a DŘEVOJAS Svitavy. 
KČN na veletrhu organizoval odborné přednášky.

DŘEVOTVAR DRUŽSTVO Jablonné nad Orlicí zvolil 
jako ústřední motiv své expozice nový nábytkový 
solitér – odkládací stolek TRIANGLE. Jeho design byl 
navržen Kateřinou Dohnalovou, studentkou obo-
ru Design nábytku na Lesnické a dřevařské fakultě 
Mendelovy univerzity v Brně. Stolek je šikovným po-
mocníkem všude tam, kde potřebujete něco odložit. 
Je vyroben z masivního dubového dřeva, díky čemuž 
budete mít přírodu doslova na dosah ruky.

Celá expozice DŘEVOTVARU se nesla v  duchu 
moderní kombinace bílé barvy a  masivního dubu. 
Kromě odkládacího stolku TRIANGLE byly k vidění 
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také prvky z  nábytkového programu ONTUR - jí-
delní stoly, konferenční stolky, židle a  komoda na 
podnoží.

DŘEVOJAS Svitavy vystavoval své poslední novin-
ky - keramické umyvadlo Pura, nový dekor Herkules 
na umyvadlové skříňce PROJECT BENEFIT nebo mul-
tifunkční zrcadlo MORETO.

OBZOR Zlín na veletrhu FOR ARCH představil 
poslední novinky v  sortimentu domovních vypína-
čů - nové barvy rámečků vypínačů VECTIS. Kromě 
novinek připomněl i  další produkty ze svého sorti-
mentu – dotykové vypínače ITOUCH, designové vy-
pínače DECENTE v provedení dřevo, sklo, kov a beton 
a RETRO v provedení keramika, dřevo, sklo a beton 
a taktéž kolekci ELEGANT, kterou charakterizuje ši-
roké barevné spektrum.

Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Ing. Lenka Bartoničková, archiv Dřevotvar

www.furniturecluster.cz     www.drevojas.cz    www.drevotvar.cz   www.obzor.cz
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Předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl předává Pamětní list před-
sedovi družstva SENZA Prostějov Jiřímu Vejvodovi

Předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl 
navštívil družstva SENZA, DDL a DUP
Předseda SČMVD navštívil během září mimo jiné výrobní družstva SENZA Prostějov, 
DŘEVOZPRACUJÍCÍ DRUŽSTVO Lukavec a DUP Pelhřimov. Pojďme si společně připomenout 
nejdůležitější chvíle…

Návštěva družstva se konala u příležitosti 20. výročí 
založení chráněné dílny SENZA 30. září od 14:00 ho-
din v prostějovské restauraci U tří bříz. Výročí mělo 
družstvo již v loňském roce, ale z důvodu pandemie se 
oslavy konaly až letos. 

Po zahájení předsedou družstva Jiřím Vejvodou se 
slova ujal předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl, který 
předal předsedovi družstva SENZA Pamětní list za 
významnou podporu výrobního družstevnictví při 
příležitosti jeho 70. narozenin. Mezi významnými 
hosty byli náměstkyně primátora města Prostějov 
RNDr. Alena Rašková a  Ing. Milada Sokolová, které 
přislíbily z  prostředků města Prostějov družstvu 
SENZA zafinancovat výměnu oken v areálu družstva 
a  přispět na pamětní desku zesnulé předsedkyně 
družstva Mgr. Renatě Čekalové. Po oficiální části akce 

v rámci kulturního programu vystoupil zpěvák Ond-
řej Provazník (www.provaznikondrej.cz).s  repertoá-
rem písní Karla Gotta. 

SENZA družstvo, chráněná dílna bylo založeno jako 
jedno z  prvních sociálních družstev v  České repub-
lice v  roce 2000. Jeho vznik byl od prvopočátku ve-
den snahou zajistit trvalé pracovní uplatnění lidem 
se zdravotním postižením, kteří vzhledem ke své 

snížené pracovní výkonnosti obtížně hledají uplat-
nění na volném trhu práce. Prosazování družstva 
v konkurenci firem nebylo snadné, postupně se však 
dostávalo do podvědomí veřejnosti a firem nejen na 
úrovni okresu.

Předmětem činnosti družstva jsou drobné montáž-
ní práce a  kompletace výrobků (automobilové díly, 
elektrodíly), čištění umělohmotných výlisků, kom-
pletace a  distribuce zakázek, prodej obědů firmám 
i soukromým osobám, a dále praní veškerých druhů 
prádla včetně ručního žehlení a mandlování. 

Družstvo nabízí firmám tzv. 
náhradní plnění zákonného 
podílu zaměstnávání osob se 
ZP. Je držitelem ocenění Mi-
nisterstva průmyslu a obcho-
du ČR za mimořádný přínos 
v  oblasti integrace občanů 
se zdravotním postižením  
(2005). 

SENZA družstvo, chráněná dílna, Prostějov

www.senzapv.cz 

Vystoupení zpěváka Ondřeje Provazníka
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Návštěva družstva DDL 
Lukavec se uskutečnila v pá-
tek 1. října. Ve výrobních ha-
lách bylo možné zhlédnout 
nejnovější technologie v ob-
lasti zpracování dřeva a  se-
známit se s  podrobnostmi 
kolem výrobních procesů. 
Předsedu SČMVD Ing. Leo 
Doseděla provedli předseda 
představenstva DDL Ing. 
Pavel Kříž a  místopředseda 
představenstva DDL Jaroslav 
Vondrů.

Družstvo je významným 
výrobcem řeziva a  des-
kových materiálů na bázi 
dřeva s  více než 65letou 

tradicí. Specializuje se na 
výrobu širokého sorti-
mentu nábytkových dílců, 
především z laminovaných 
dřevotřískových a  MDF 
desek. Nábytkové dílce od-
povídají nejmodernějším 
trendům v  nábytkářském 
oboru. Více jak 60 procent 
produkce družstva smě-
řuje k  zahraničním odbě-
ratelům. Hlavním cílem 
společnosti je spokojenost 
zákazníka a  individuální 
přístup k  řešení jeho po-
žadavků. Družstvo nabízí 
zákazníkům kompletní 
a  kvalitní dodavatelský 

servis. Družstvo je nositelem mnoha ocenění v mana-
žerských soutěžích včetně soutěže Výrobní družstvo 
roku, kterou pořádá Svaz českých a  moravských vý-
robních družstev.

Dceřiné společnosti družstva svým zaměřením 
doplňují portfolio produktů a služeb, které DDL po-
skytuje svým zákazníkům. DH Dekor zajišťuje výro-
bu navazující na výrobní program DDL, Lukaform je 
převážně výrobní společností a Kili je řetězec prode-
jen pro truhláře, výrobce nábytku a  stavebníky, je-
jichž prostřednictvím se část produktů DDL dostává 
blíže konečným zákazníkům.

DŘEVOZPRACUJÍCÍ DRUŽSTVO Lukavec

www.ddl.cz

Zleva: Ing. Leo Doseděl (před-
seda SČMVD), Ing. Pavel Kříž 
(předseda představenstva DDL 
Lukavec)

Zleva: Ing. Pavel Kříž (před-
seda představenstva DDL 
Lukavec, Jaroslav Vondrů 
(místopředseda představen-
stva DDL Lukavec)

Foto: Jaroslav Vondrů

ddl_palubky.pdf   1   13.1.17   11:12
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Třetím družstvem, které navštívil předseda SČMVD 
Ing. Leo Doseděl 1. října bylo pelhřimovské družstvo 
DUP. Družstvo zaměstnává kolem 130 pracovníků ve 
třech různých závodech.

Předseda SČMVD si prohlédl administrativní bu-
dovu DUPu a závod GALA v Pelhřimově. Oba objekty 
byly v  minulých dvou letech rekonstruovány s  vy-

užitím dotačních programů Úspory energie. Fasády 
budovy z  tzv. boletických panelů byly odstraněny 
a  nově i  se střechou zatepleny, okna a  dveře vymě-
něny za tepelně úspornější, zastaralé centrální paro-
vodní vytápění bylo nahrazeno dvěma nezávislými 
plynovými kotelnami a  novou topnou soustavou. 
Na střechu budovy byla instalována fotovoltaická 
elektrárna 30 kWp, další FVE o výkonu 14 kWp bude 
zapojena do konce roku a ve výhledu je využití volné 
střešní kapacity dalších cca 200 kWp. Předseda DUPu 
František Štěpáník a  ředitel Ing. Miroslav Kerouš 
provedli předsedu SČMVD rekonstruovanými pro-
story administrativní budovy i  výrobními halami, 
a seznámili ho se zkušenostmi z rekonstrukce i s dal-
šími plány rozvoje družstva.

Časový plán neumožnil předsedovi SČMVD na-
vštívit další závody DUPu, kterými jsou Kovovýroba 
v Novém Rychnově a Pivovar POUTNÍK v Pelhřimo-
vě, nicméně předseda svazu Ing. Doseděl přislíbil, 
že prohlídku těchto závodů zahrne do programu své 
příští návštěvy.

Text: Jana Henychová
Foto: Ing. Leo Doseděl, archiv družstev

DUP – družstvo, Pelhřimov
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Zleva: František Štěpáník (předseda družstva DUP Pelhřimov), 
Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD), Ing. Miroslav Kerouš 
(ředitel družstva DUP Pelhřimov)
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5 kroků k tomu, aby se pracovníci cítili dobře
Odborníci z MIT (Massachusetts Institute of Tech-
nology) a  Harvardovy univerzity vyvinuli novou 
sadu nástrojů na podporu toho, aby se zaměstnanci 
cítili dobře na pracovišti. Špatnou náladu na praco-
višti považují za nezdravé pracovní prostředí. Nová 
sada nástrojů, kterou vyvinuli, tak představuje  
pro manažery velmi užitečné zdroje. Zlepšování 
zdraví a pohody pracovníků je tradičně považováno 
za odpovědnost zaměstnance, zejména pokud jde 
o přizpůsobení se stresujícím zážitkům na pracovišti.

Nová sada nástrojů zaměstnavatele, kterou vyvinu-
li výzkumníci MIT a Harvardovy univerzity se však 
nesoustředí na motivované skupinové jógové sezení 
a propagační slevy v tělocvičně. Místo toho se snaží 
změnit špatnou pohodu zaměstnanců na pracovišti 
jako léčitelný příznak nezdravého pracovního pro-
středí.

Sada nástrojů, navržená profesorkou MIT - Erin 
Kellyovou a  Meg Lovejoyovou z  Harvardova centra 
pro populační a  rozvojová studia, obsahuje účinné 
kroky a zdroje, které pomáhají manažerům poskyt-
nout zaměstnancům větší kontrolu nad jejich prací, 
omezit nadměrné pracovní nároky a zlepšit sociální 
vztahy na pracovišti.

Pomocí sady nástrojů se manažeři mohou naučit, 
jak podporovat pohodu pracovníků a  budovat zdra-
vou kulturu pracoviště, píší spoluautoři. Zdraví 
zaměstnanci představují méně výdajů na zdravotní 
péči, jsou produktivnější a  mají nižší míru absence 
a fluktuace.

Sada nástrojů má následujících pět součástí:
• Přehled, jak jsou postupy a  vztahy na pracovišti 

navrženy a  organizovány. Tento přístup zahrnuje 
funkce, jako je identifikace základních příčin špatné-
ho zdraví pracovníků a  partnerství mezi manažery 
a zaměstnanci.

• Princip návrhu práce 1: poskytněte zaměstnan-
cům větší kontrolu nad jejich prací. Podle autorů je 
stresující nemít slovo v  tom, kde, kdy, nebo jak se 
provádějí každodenní úkoly. Stres způsobený nízkou 
kontrolou práce (a  souvisejícími vysokými pracov-
ními nároky) je spojen s vyšší úrovní nepřítomnosti 
a nedochvilnosti zaměstnanců, nemluvě o větším ri-
ziku srdečního infarktu.

• Princip návrhu práce 2 – zmírnit nadměrné pra-
covní nároky. Pracovní nároky přicházejí v  mnoha 
formách: termíny, složité rozhodování, dlouhodobá 
fyzická práce. Bez podpůrného prostředí mohou tyto 
požadavky vést k  vyhoření zaměstnanců, uvádějí 
autoři, stejně tak jako mohou způsobit zranění nebo 
dokonce vážné onemocnění.

• Princip pracovního designu 3 – zlepšení sociál-
ních vztahů na pracovišti. Sociální vztahy na praco-
višti mohou poskytnout výhody, jako je emocionální 

podpora a ochrana před stresujícími zážitky na pra-
covišti. Toto spojení přispívá ke šťastným, zdravým 
a produktivním zaměstnancům.

• Naplánujte a  implementujte přístup založený na 
designu práce pro zdraví. Tato sada nástrojů není 
univerzální řešení, ale obsahuje několik kroků, které 
může kdokoli použít. 

Odkaz na případovou studii sady nástrojů obsahu-
jící toto strategické řešení podmínek na pracovišti, 
které může zlepšit pohodu zaměstnanců, jejich anga-
žovanost a produktivitu lze nalézt na webové stránce 
Světového ekonomického fóra.

Zdroj: Weforum
(-vr-)
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Soutěž Manažer roku už 28 let vyhledává a oceňuje 
nejlepší manažerské osobnosti, podnikatele a lídry 
v  České republice. V  letošním ročníku se podruhé 
v historii stala absolutní vítězkou žena. Národní ko-
mise udělila nejvyšší hodnocení Kateřině Kupkové, 
generální manažerce závodu na buničinu Lenzing 
Biocel Paskov. Nejlepším manažerem se stal Nor-
bert Schellong, jenž kromě řízení Nemocnice Haví-
řov testuje možnosti inovativní distanční medicíny.

TOP 10 letošního ročníku nenabídl pouze manažery 
velkých firem. Mezi nejlépe hodnocenými je kupří-
kladu ředitel hudebního festivalu Leoše Janáčka Jaro-
mír Javůrek. Z veřejné sféry byl nejúspěšnější Tomáš 
Kotyza, ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje. Výjimečnými ženami v TOP 10 jsou i Kateřina 
Kadlecová, ředitelka firmy USSPA vyrábějící luxusní 

domácí bazény, a Milada Měsícová, jež úspěšně vede 
Zemědělské družstvo Unčovice.

Speciální cenu Inovace pro udržitelný rozvoj, kte-
rou uděluje Česká podnikatelská rada pro udržitelný 
rozvoj (CBCSD), převzali autoři tří projektů. Český so-
běstačný dům Pavla Podruha vytvořil produkt iBatt.
energy. Jedná se o světově první bateriové plug and 
play úložiště pro domácnosti bez vlastní fotovoltaic-
ké elektrárny. Jaroslav Ďuriš ze společnosti WERO 
Holding zase přišel s  ostrovním řešením recyklace 
vody. U průmyslových zařízení dokáže recyklovat až 
80 procent množství a tím uspořit významné finanč-
ní prostředky. Petr Polák učinil svou společnost Visa 
Europe Services už v  roce 2020 uhlíkově neutrální, 
neboť celkově přešla na elektřinu z  obnovitelných 
zdrojů.
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Zleva: 2. Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD), 3. Ing. Jiří Daněk (předseda VD DRUCHEMA a STYL Praha),7. RNDr. Roman 
Hrnčíř, CSc. (předseda VD SEVEROCHEMA Liberec)
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Vyhlášení výsledků soutěže Manažer roku je kaž-
dým rokem prestižní událost, kde se na jednom místě 
scházejí manažeři napříč odvětvími, aby si společně 
vyměnili zkušenosti a předali své vize nastupující ge-
neraci podnikatelů. Letos toto poslání splnila souběž-
ně probíhající konference Návrat k prosperitě, která 
za přítomnosti bývalých finalistů Manažera roku, 
profesora Vladimíra Maříka, Martina Hausenblase či 
Libora Witasska, nastínila vhodné cesty ekonomické 
transformace České republiky.

Do finále letošního ročníku soutěže Manažer roku 
se probojovali čtyři manažeři z  řad členských vý-
robních družstev, které Svaz českých a  moravských 
výrobních družstev nominoval: 

Ing. Jiří Daněk
předseda Druchema, družstvo pro chemickou výro-

bu a služby 

RNDr. Roman Hrnčíř, CSc. 
předseda Severochema, družstvo pro chemickou 

výrobu, Liberec

Leoš Jiřele
předseda SOLEA CZ výrobní družstvo

Ing. Václav Valter 
předseda Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov  

Zdroj a foto: ČMA
(-vr-)

www.cma.cz
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Vyhlašovatelem soutěže Manažer roku je Česká 
manažerská asociace. Je jediným sdružením v  České 
republice, které se výlučně zaměřuje na manaže-
ry, podnikatele a  lídry bez ohledu na profesi. ČMA 
vznikla v roce 1990 a jejím posláním je, i nyní v době 
moderních trendů v  managementu a  vzniku nových 
profesí, propojování manažerů a rozvoj jejich odbor-
ných schopností, znalostí a  dovedností. Platformu 
ČMA využívá 400 členů, 100 členů je kolektivních. 

Zleva: 1. Ing. Soňa van Deelenová (generální ředitelka SČMVD), 8. Ing. Václav Valter (předseda VD KOVODRUŽSTVO Strážov)

Vpravo: Ing. Václav Valter (předseda VD KOVODRUŽSTVO Strážov)
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Družstvo je v pojetí právní úpravy dané občanským 
zákoníkem jako právnická osoba organizovaným 
útvarem, o  němž zákon stanoví, že může mít práva 
a povinnosti, které se slučují s jeho právní povahou. 
Práva a  povinnosti se nabývají právním jednáním, 
tedy jednáním spočívajícím v  projevu vůle, který 
vzhledem ke svému obsahu i formě vyvolává právní 
následky, jež jsou v něm vyjádřeny, i právní následky 
plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zave-
dené praxe stran. Jako organizovaný útvar družstvo 
nemůže samo žádnou vůli utvářet ani projevit. Práva 
a povinnosti proto družstvo nabývá právním jedná-
ním fyzických osob, jež ho zastupují. Právní jednání 
osoby zastupující družstvo musí být tedy vždy pro-
jevem vůle vyvolávajícím právní následky a  musí 
z  něho být zřejmé, že tato osoba jedná za družstvo. 
Občanský zákoník vyžaduje, aby ten, kdo družstvo 
jako právnickou osobu zastupuje, dal najevo, co ho 
k  tomu opravňuje, neplyne-li to již z  okolností, za 
nichž za družstvo jedná, a aby také při podepisování 
za družstvo připojil k  jeho názvu svůj podpis, po-
případě i  údaj o  své funkci nebo o  svém pracovním 
zařazení.

Vůle družstva je nahrazována zejména rozhodová-
ním členů jeho orgánů. Jaké orgány se v družstvu zři-
zují, co patří do jejich působnosti, a jakým způsobem 
jejich členové rozhodují, stanoví zákon o obchodních 
korporacích. Obsah vůle, kterou má osoba zastupující 
družstvo při právním jednání za něj projevit, je určo-
ván v těchto případech převážně anebo zcela těmito 
rozhodnutími. Jako nejvyšší orgán v družstvu rozho-
duje členská schůze o záležitostech svěřených do její-
ho rozhodování zmíněným zákonem. Další záležitosti 
si členská schůze může do své působnosti vyhradit 
stanovami anebo svým usnesením, a  to s  výjimkou 
těch, které jsou podle zákona o  obchodních korpo-
racích v působnosti představenstva anebo kontrolní 
komise družstva.

Nejde-li o  otázky, o  nichž přísluší rozhodovat 
členské schůzi nebo kontrolní komisi, patří veškeré 
ostatní rozhodování do působnosti představenstva. 
Představenstvo je ze zákona statutárním orgánem 
družstva, jehož členům náleží nejen o  záležitostech 
družstva rozhodovat, ale také za družstvo právně 
jednat. Při zastupování družstva jsou členové před-
stavenstva oprávněni právně jednat za družstvo ve 
všech záležitostech, a  to i  tehdy, jde-li o  záležitost, 
o níž v družstvu rozhoduje členská schůze.

Vyžaduje-li plnění přijatého usnesení členské 
schůze za družstvo právně jednat, jedná za něj v této 
věci jeden nebo více členů představenstva, a to způ-

sobem, který vyplývá z  ustanovení stanov o  zastu-
pování družstva členy jeho představenstva, neboť 
plnit usnesení členské schůze, není-li v  rozporu 
s právními předpisy, patří k úkolům představenstva.  
Při zastupování v dané záležitosti proto musí jedna-
jící člen představenstva projevovat za družstvo vůli, 
jejíž obsah je určen tímto usnesením jeho členské 
schůze. Má-li být k  určitému právnímu jednání za 
družstvo dán souhlas členské schůze, neboť se týká 
záležitosti, o níž podle zákona, stanov družstva ane-
bo svého usnesení rozhoduje členská schůze, avšak 
k  udělení souhlasu nedošlo, musí se členové před-
stavenstva tohoto právního jednání naopak zdržet. 
Zákon o  obchodních korporacích určuje, že právní 
jednání, k  němuž nedal souhlas nejvyšší orgán ob-
chodní korporace v případech, kdy je zákonem vyža-
dován, je neplatné; této neplatnosti se lze dovolat do 
šesti měsíců ode dne, kdy se o neplatnosti oprávněná 
osoba dozvěděla nebo dozvědět měla a mohla, nejdéle 
však do deseti let ode dne, kdy k  takovému jednání 
došlo. Z  citovaného ustanovení je zřejmé, že neplat-
ností je postihováno právní jednání pouze v  přípa-
dech nedostatku souhlasu členské schůze, v nichž je 
tento souhlas vyžadován zákonem. Tím se však nic 
nemění na tom, že případné právní jednání učiněné 
členem představenstva za družstvo bez souhlasu 
členské schůze, který je k němu vyžadován jen stano-
vami družstva anebo jejím usnesením, je porušením 
povinnosti dodržovat stanovy i  rozhodnutí orgánu 
družstva zakládajícím povinnost tohoto člena před-
stavenstva k  úhradě újmy, jež tímto jeho jednáním 
družstvu případně vznikla. 

Pokud je právní jednání závislé na řešení otázky, 
o  níž musí vzhledem ke své působnosti rozhodovat 
představenstvo, nemůže člen představenstva do 
rozhodnutí tohoto orgánu v  dané věci za družstvo 
jednat. Dojde-li k přijetí rozhodnutí, musí člen před-
stavenstva projevit při právním jednání za družstvo 
vůli, jejíž obsah je tímto rozhodnutím určen. Jest-
liže je však podle rozhodnutí představenstva jeho 
působnost rozdělena tak, že o  některých otázkách 
rozhoduje za družstvo jen předseda představenstva 
anebo jiný člen tohoto orgánu, nahrazuje vůli druž-
stva svým rozhodnutím ten z členů představenstva, 
který tím byl pověřen. Tímto rozdělením působnosti 
není dotčena povinnost dalších členů představenstva 
dohlížet, jak pověřený člen představenstva za druž-
stvo rozhoduje a právně za něj jedná.

Na základě právní úpravy obsažené v  občanském 
zákoníku platí, že neurčí-li stanovy, jak členové 
představenstva družstvo zastupují, činí tak každý 

Jednání za družstvo
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kočlen představenstva samostatně. Je tedy na stano-
vách, zda a  jak způsob zastupování družstva členy 
jeho představenstva upraví, a tedy určí, že za druž-
stvo bude jednat buď jen některý z  nich samostat-
ně, anebo více jeho členů společně. Z  občanského 
zákoníku v  této souvislosti vyplývá, že vyžadují-li 
stanovy, aby členové představenstva jednali spo-
lečně, může člen představenstva družstvo zastoupit 
samostatně jako zmocněnec, jen byl-li k  určitému 
právnímu jednání zmocněn. Způsob, jakým členo-
vé představenstva za družstvo jednají, se zapisuje 
do obchodního rejstříku, kde jsou údaje o  způsobu 
zastupování družstva každému, kdo o ně projeví zá-
jem, přístupné.

Určí-li stanovy v družstvu, které má méně než 50 
členů, že se představenstvo nezřizuje, je zde podle 
zákona statutárním orgánem předseda družstva. 
Pro předsedu družstva v  tomto případě platí ob-
dobně jako pro představenstvo, že mu náleží veš-
kerá působnost, která není svěřena členské schůzi 
zákonem, stanovami nebo jejím usnesením, a která 
nenáleží podle zákona ani kontrolní komisi, je-li 
v  družstvu s  ohledem na počet jeho členů zřízena. 
Předseda družstva je jako statutární orgán také 
oprávněn družstvo ve všech věcech samostatně 
zastupovat, a přitom za něj právně jednat. V přípa-
dech, kdy k právnímu jednání za družstvo dochází 
ke splnění usnesení členské schůze, anebo se vyža-
duje k tomuto jednání její souhlas, platí, pokud jde 
o  zastupování družstva předsedou družstva totéž, 
co pro členy představenstva.

Orgánem družstva, jehož členové jsou oprávněni 
družstvo zastupovat, je rovněž kontrolní komise, a to 
však pouze tehdy, kdy kontrolní komise podle záko-
na o  obchodních korporacích rozhodne uplatnit za 
družstvo právo na náhradu újmy způsobené členem 
představenstva, anebo se za družstvo domáhat splně-
ní povinnosti plynoucí z dohody s povinnou osobou 
o  vypořádání takové újmy, včetně následného vý-
konu rozhodnutí. V tomto případě kontrolní komise 
určí svého člena, který družstvo v řízení před soudy 
a jinými orgány zastupuje.

V  souvislosti s  právem každého člena domáhat se 
za družstvo náhrady újmy proti členovi voleného 
orgánu družstva nebo splnění povinnosti plynoucí 
z  dohody s  povinnou osobou o  vypořádání takové 
újmy, zákon o  obchodních korporacích stanoví, že 
člen může toto právo uplatnit za družstvo sám, jest-
liže před jeho uplatněním informoval představen-
stvo, směřuje-li uplatnění práva proti členovi jiného 
orgánu než představenstva, anebo kontrolní komisi, 
jde-li o uplatnění práva proti členovi představenstva, 
a  příslušný informovaný orgán toto právo bez zby-
tečného odkladu po doručení informace ze strany 
člena neuplatnil.

Nahrazovat svými rozhodnutími vůli družstva 
a zastupovat družstvo mohou i jeho zaměstnanci při 
plnění úkolů vyplývajících z  jejich povinností při 

výkonu práce podle pracovní smlouvy. Občanský 
zákoník stanoví, že právnickou osobu zastupují její 
zaměstnanci v  rozsahu obvyklém vzhledem k  jejich 
zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se 
jeví veřejnosti. Jde-li o  právnickou osobu, která je 
podnikatelem, a  tedy i  družstvo, platí zároveň po-
dle tohoto zákona, že pověří-li při provozu svého 
obchodního závodu někoho určitou činností, zastu-
puje ji tato osoba ve všech jednáních, k nimž při této 
činnosti dochází. Překročí-li zástupce své oprávnění, 
jeho právní jednání podnikatele zavazuje, ledaže tře-
tí osoba o  překročení věděla nebo o  něm vzhledem 
k okolnostem případu musela vědět. Jestliže je to při 
určitém právním jednání vyžadováno anebo je třeba 
vyloučit pochybnosti o  rozsahu oprávnění zaměst-
nance družstvo zastupovat, uvede se rozsah, v jakém 
je zaměstnanec oprávněn za družstvo právně jednat, 
v pověření k tomuto zastupování.

Oprávnění družstvo zastupovat, a  přitom za něj 
právně jednat, je třeba odlišovat od oprávnění o zále-
žitostech družstva rozhodovat a tím zároveň určovat, 
jaká vůle má být při právním jednání za družstvo 
osobou, která jej zastupuje, projevena. Za družstvo 
právně jednající osoba může nahradit svým roz-
hodnutím jeho vůli jen v rozsahu, v jakém je k tomu 
vzhledem ke své funkci anebo zařazení v  družstvu 
oprávněna, a  v  jakém není povinna se současně při 
projevu vůle činěném za družstvo řídit rozhodnutím 
příslušného orgánu družstva anebo rozhodnutím ji-
ného z jeho zaměstnanců.

Družstvo může na základě ujednání s  ním zastu-
povat jako jeho zmocněnec i jiná osoba než člen jeho 
voleného orgánu, anebo jiný člen či zaměstnanec 
družstva v  popsaných případech. Rozsah oprávnění 
zmocněnce při tomto smluvním zastoupení musí 
osoba jednající s ním za družstvo uvést v plné moci, 
kterou mu uděluje. Zastupovat družstvo je oprávněn 
i ten, komu byla udělena prokura. Prokurou se rozu-
mí zmocnění k  právním jednáním, k  nimž dochází 
při provozu obchodního závodu podnikatele. Rozsah 
oprávnění prokuristy, jemuž podnikatel prokuru 
udělil, je vymezen občanským zákoníkem a  lze jej 
dále rozšířit o  oprávnění prokuristy nakládat také 
s nemovitostmi podnikatele. Údaje o prokuře a oso-
bě prokuristy se zapisují v rámci zápisu družstva do 
obchodního rejstříku, kde je možné si oprávnění pro-
kuristy právně jednat za družstvo ověřit.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Cesta k digitální dekádě
Komise navrhla Cestu k digitální dekádě – konkrétní plán pro dosažení digitální trans-
formace evropské společnosti a  ekonomiky do roku 2030. Navržená Cesta k  digitální 
dekádě stanoví konkrétní mechanismus plnění digitálních ambicí EU vytyčených pro 
rok 2030. Zavede řídicí a  správní rámec založený na ročním mechanismu spolupráce 
s členskými státy, aby byly na úrovni Unie naplněny cíle digitální dekády pro rok 2030 
v oblasti digitálních dovedností, digitální infrastruktury a digitalizace podniků a veřej-
ných služeb. Tento plán má také určit a realizovat rozsáhlé digitální projekty, na kterých 
se budou podílet Komise a členské státy.

Pandemie zdůraznila, že digitální technologie se-
hrávají hlavní roli ve formování udržitelné a  pro-
sperující budoucnosti. Krize zejména odhalila rozdíl 
mezi digitálně připravenými podniky a  podniky, 
které k  digitálním řešením dosud nepřistoupily, 
a poukázala na propast v konektivitě mezi městský-
mi, venkovskými a odlehlými oblastmi. Digitalizace 
nabízí mnoho nových příležitostí na evropském 
trhu, kde v  roce 2020 zůstalo neobsazeno přes 500 
tisíc volných pracovních míst pro odborníky na data 
a kybernetickou bezpečnost. Cesta k digitální dekádě 
by měla v  souladu s  evropskými hodnotami posílit 
vedoucí postavení EU v  digitální oblasti a  podpořit 
udržitelné digitální politiky orientované na člověka, 
které budou rozšiřovat možnosti občanů a podniků.

„Evropská vize digitální budoucnosti je, že techno-
logie budou lidem přinášet možnosti. Navrhli jsme 
proto konkrétní plán k  dosažení digitální transfor-
mace. Jde nám o budoucnost, ve které budou inovace 
sloužit podnikům a společnosti. Chceme zřídit řídicí 
a  správní rámec založený na ročním mechanismu 
spolupráce, aby se dosáhlo cílů v  oblasti digitálních 
dovedností, digitální infrastruktury a  digitaliza-
ce podniků a  veřejných služeb,“ uvedla Margrethe 
Vestagerová, výkonná místopředsedkyně Evropské 
komise odpovědná za portfolio Evropa připravená na 
digitální věk.

Plán komentuje také komisař pro vnitřní trh 
Thierry Breton: „Evropa je odhodlána vést globální 
technologickou soutěž. Stanovení cílů pro rok 2030 
bylo důležitým krokem, ale nyní je třeba přistoupit 
k činům. Musíme se postarat o to, aby se Evropa v bu-
doucích letech neocitla v situaci, kdy by silně závisela 
na ostatních. V  opačném případě zůstaneme příliš 
vystaveni výkyvům ve světě a  propásneme příleži-
tosti hospodářského růstu a tvorby pracovních míst. 
Věřím v  Evropu, která bude na trzích budoucnosti 
lídrem, nikoli pouhým subdodavatelem,“uvedl.

V  návaznosti na digitální kompas 2030, ve kterém 
Komise nastínila svoje vidění úspěšné digitální 
transformace evropské ekonomiky a  společnosti do 
konce tohoto desetiletí, je nyní zaváděn robustní ří-
dicí a  správní rámec pro dosažení vytyčených digi-
tálních cílů – tzv. Cesta k digitální dekádě.

Digitální pokrok v členských státech byl v posled-
ních letech velmi nerovnoměrný. Trend ukazuje, že 
země, které postupovaly pomalu před pěti lety, po-
stupují pomalu až doteď. Tato nová Cesta k digitální 
dekádě počítá se strukturovanou spoluprací tak, aby 
se kolektivně dosahovalo dohodnutých cílů, a uznává 
různé startovací pozice mezi členskými státy.

Komise konkrétně navrhuje zavést roční mecha-
nismus spolupráce s  členskými státy, jehož součástí 
budou:

- strukturovaný, transparentní a  společný moni-
torovací systém (včetně klíčových ukazatelů výkon-
nosti), který se bude zakládat na indexu digitální 
ekonomiky a  společnosti (DESI) a  který bude měřit 
pokrok v plnění jednotlivých cílů pro rok 2030,

- každoroční „zpráva o stavu digitální dekády“, ve 
které bude Komise vyhodnocovat pokrok a  doporu-
čovat opatření,

- víceleté strategické plány pro digitální dekádu, 
v nichž bude každý členský stát uvádět přijaté nebo 
plánované politiky a  opatření na podporu cílů pro 
rok 2030,

- strukturovaný roční rámec pro projednávání a ře-
šení oblastí, kde bude pokrok nedostatečný, formou 
doporučení a společných závazků mezi Komisí a člen-
skými státy,

- mechanismus na podporu realizace projektů za-
hrnujících více zemí.

Aby se Evropa k cílům digitální dekády posunova-
la rychle, počítá navržený řídicí a  správní rámec se 
systémem sledování pokroku, který se bude zakládat 
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V dalším čísle naleznete
Tipy na vánoční dárky

na zdokonaleném indexu DESI. Komise by společně 
s  členskými státy nejprve vypracovala plánované 
trajektorie EU pro jednotlivé cíle a  členské státy by 
zase navrhly vnitrostátní strategické plány pro jejich 
dosažení. Každý rok Komise předloží Evropskému 
parlamentu a  Radě Evropské unie „zprávu o  stavu 
digitální dekády“, ve které:

- prezentuje změřenou digitální výkonnost ve srov-
nání s plánovanými trajektoriemi,

- vydá cílená doporučení členským státům, aby do-
sáhly cílů pro rok 2030, přičemž bude přihlížet k ná-
rodním okolnostem.

Do roku 2026 Komise přezkoumá vytyčené cíle, aby 
byly zváženy technologické, hospodářské a společen-
ské změny.

Projekty zahrnující více zemí jsou projekty velkého 
rozsahu, které by přispěly k dosažení cílů pro digitální 
transformaci Evropy do doku 2030 a  které by žádný 
členský stát nemohl realizovat sám. Členské státy se 
díky těmto projektům budou moci spojit, dát dohroma-
dy své zdroje a  vybudovat digitální kapacity v  oblas-
tech, které jsou zásadní pro posílení evropské digitální 
suverenity a pro rozproudění evropské obnovy.

Komise připravila počáteční seznam těchto pro-
jektů, který počítá s několika oblastmi pro investice: 
datovou infrastrukturou, nízkopříkonovými pro-
cesory, komunikací 5G, vysoce výkonnou výpočetní 
technikou, bezpečnou kvantovou komunikací, ve-
řejnou správou, blockchainem, centry pro digitální 
inovace a investicemi do digitálních dovedností lidí.

Různé cíle urychlí proces digitalizace a  povedou 
k větší odolnosti a technologické suverenitě, protože 
na trh přivedou více specialistů, kteří budou praco-
vat v digitálních oblastech, nebo budou pobídkou pro 
různá odvětví, aby v Evropě vyvíjela digitální tech-
nologie.

Každoroční „zpráva o  stavu digitální dekády“ po-
skytne potřebné informace, aby byl zohledněn vývoj 
a  zjištěné nedostatky v  evropské digitální transfor-
maci, a  aktualizuje seznam projektů zahrnujících 
více zemí.

Projekty zahrnující více zemí by měly svádět dohro-
mady investice z unijních zdrojů financování (včetně 

Nástroje pro oživení a odolnost) a ze zdrojů členských 
států. V  příslušných případech mohou do projektů 
investovat jiné veřejné nebo soukromé subjekty. Ko-
mise bude projekty zahrnující více zemí urychlovat 
– bude členským státům pomáhat s  určováním je-
jich zájmů v těchto projektech, bude nabízet vodítka 
k prováděcím mechanismům a poskytovat pomoc při 
realizaci, aby byla zajištěna široká účast a  úspěšné 
splnění met.

Program zavádí novou právní strukturu – konsor-
cium evropské digitální infrastruktury – která bude 
u projektů zahrnujících více zemí umožňovat rychlé 
a flexibilní zřízení a realizování.

V digitálním kompasu 2030 z března 2021, na kterém 
staví aktuální návrh, bylo nastíněno evropské pojetí 
digitální ekonomiky a společnosti a byl v něm navržen 
soubor konkrétních digitálních cílů v oblasti doved-
ností, infrastruktury, podnikání a veřejných služeb. 
Navržená Cesta k digitální dekádě se opírá o výsled-
ky několika konzultací, ve kterých byly zjišťovány 
názory občanů, podniků, veřejných správ, členských 
států, průmyslu a organizací na to, co je zapotřebí pro 
úspěšnou evropskou digitální transformaci. Realiza-
ce tohoto plánu, včetně návrhu následných iniciativ, 
by se také opírala o diskuse v online fóru zřízeném 
pro digitální kompas. Komise souběžně dokončuje 
návrh společného prohlášení Evropského parlamen-
tu, Rady a  Komise o  digitálních zásadách, aby byly 
v digitálním prostoru reflektovány evropské hodno-
ty a práva. Tímto způsobem bude zajištěno, že digitál-
ních příležitostí budou moci využívat všichni, ať už 
půjde o všeobecný přístup k internetu, algoritmy re-
spektující lidi nebo bezpečné a důvěryhodné online 
prostředí. Plnění digitálních zásad bude posuzováno 
v každoroční „zprávě o stavu digitální dekády“.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)
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Ceny energie
Komise představila soubor opatření  
k řešení výjimečné situace a jejích dopadů

Komise v polovině října přijala sdělení o cenách energie s cílem vypořádat se s mimořád-
ným růstem světových cen energie, který by měl podle odhadů pokračovat i v zimě, a po-
moci evropským občanům a podnikům. Sdělení obsahuje soubor opatření, která mohou 
EU a její členské státy přijmout k řešení bezprostředního dopadu růstu cen a k dalšímu 
posílení odolnosti vůči budoucím cenovým otřesům. Krátkodobá vnitrostátní opatření 
zahrnují nouzovou podporu příjmů domácností, státní podporu pro podniky a  cílená 
snížení daní. Komise bude rovněž podporovat investice do energie z obnovitelných zdrojů 
a energetické účinnosti, prozkoumá možná opatření týkající se skladování energie a ná-
kupu zásob plynu a posoudí stávající uspořádání trhu s elektřinou.

Komisařka pro energetiku Kadri Simsonová při 
představení souboru opatření uvedla: „Růst světo-
vých cen energie představuje pro EU závažný pro-
blém. V době, kdy se pomalu dostáváme ze současné 
pandemie a zahajujeme hospodářské oživení, je dů-
ležité chránit zranitelné spotřebitele a podporovat 
evropské podniky. Komise pomáhá členským stá-
tům přijímat okamžitá opatření ke snížení dopadu 
na domácnosti a podniky během této zimy. Zároveň 
také identifikujeme další střednědobá opatření, 
která učiní náš energetický systém odolnějším 
a  flexibilnějším, aby po celou dobu transformace 
odolal jakékoli budoucí nestabilitě. Současná situ-
ace je výjimečná; vnitřní trh s energií nám během 
posledních 20 let dobře sloužil. Musíme však zajis-
tit, aby tomu tak bylo i v budoucnu. Proto musíme 
realizovat Zelenou dohodu pro Evropu, posílit naši 
energetickou soběstačnost a plnit naše cíle v oblasti 
klimatu.“

SOUBOR KRÁTKODOBÝCH A STŘEDNĚ-
DOBÝCH OPATŘENÍ

Současný nárůst cen vyžaduje rychlou a koordino-
vanou reakci. Stávající právní rámec umožňuje EU 
a  jejím členským státům přijímat opatření k  řešení 
bezprostředních dopadů na spotřebitele a podniky.

Prioritou by měla být cílená opatření, která mohou 
rychle zmírnit dopad růstu cen na zranitelné sku-
piny a malé podniky. Tato opatření by na jaře, kdy 
se očekává stabilizace situace, mělo být možné snad-
no upravit. Nemělo by tak dojít k  narušení našeho 
dlouhodobého přechodu na zelenou ekonomiku ani 
k narušení investic do čistších zdrojů energie.

OKAMŽITÁ OPATŘENÍ NA OCHRANU 
SPOTŘEBITELŮ A PODNIKŮ:

- poskytování nouzové podpory příjmu spotřebi-
telům trpícím energetickou chudobou, například 
formou poukázek nebo uhrazením části výdajů za 
energie, které lze podpořit z příjmů systému EU pro 
obchodování s emisemi (EU ETS),

- povolení dočasných odkladů úhrad faktur,

- zavedení ochranných opatření, která zabrání od-
pojení od rozvodové sítě,

- zavedení dočasných a cílených snížení daňových 
sazeb pro zranitelné domácnosti,

- poskytování podpory podnikům nebo odvětvím 
v souladu s pravidly EU pro státní podporu,

- posílení mezinárodního dosahu v oblasti energe-
tiky s cílem zajistit transparentnost, likviditu a flexi-
bilitu mezinárodních trhů,

- prošetřování možného protisoutěžní chování na 
trhu s  energií a  požádání Evropského orgánu pro 
cenné papíry a trhy (ESMA), aby dále zlepšil sledování 
vývoje na trhu s uhlíkem,

- usnadnění širšího přístupu k dohodám o nákupu 
energie z  obnovitelných zdrojů a  podpoření těchto 
dohod prostřednictvím doprovodných opatření.

Přechod na čistou energii je nejlepší pojistkou proti 
cenovým otřesům, které by mohly nastat v budoucnu, 
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energetický systém s vysokým podílem energie z ob-
novitelných zdrojů. Zatímco levnější obnovitelné zdroje 
energie hrají stále větší úlohu při dodávkách elektric-
ké sítě a  stanovování ceny, v  dobách vyšší poptávky 
jsou stále zapotřebí další zdroje energie, včetně plynu. 
V rámci stávajícího uspořádání trhu je to stále distri-
buovaný plyn, který určuje celkovou cenu elektřiny, 
neboť všem výrobcům se za stejný produkt – elektřinu 
– při vstupu do sítě platí stejná cena. Panuje všeobecná 
shoda na tom, že současný model marginální ceny je 
stále tím nejúčinnějším, je však zapotřebí další ana-
lýza. Krize rovněž upozornila na význam skladování 
plynu pro fungování unijního trhu s plynem. Sklado-
vací kapacita EU v současné době odpovídá více než 20 
% její roční spotřeby plynu; ne všechny členské státy 
však mají skladovací zařízení a  jejich povinnosti tato 
zařízení využívat a udržovat se různí.

STŘEDNĚDOBÁ OPATŘENÍ PRO DEKAR-
BONIZOVANÝ A ODOLNÝ ENERGETICKÝ 
SYSTÉM:

- navýšení investic do obnovitelných zdrojů energie, 
renovací a  energetické účinnosti a  urychlení aukcí 
energie z obnovitelných zdrojů a povolovacích procesů,

- zvýšení kapacity skladování energie s cílem pod-
pořit rostoucí podíl obnovitelných zdrojů energie, 
včetně baterií a vodíku,

- požádání evropských regulačních orgánů (ACER) 
o to, aby prozkoumaly výhody a nevýhody stávajícího 
trhu s elektřinou a navrhly Komisi vhodná následná 
opatření,

- zvážení revize nařízení o  bezpečnosti dodávek 
v zájmu zajištění lepšího využívání a fungování pro-
cesu skladování plynu v Evropě,

- prozkoumání možných přínosů veřejných zakázek 
na zásoby plynu dobrovolně zadávaných členskými 
státy společně,

- zřízení nových přeshraničních regionálních ri-
zikových skupin závislých na plynu, které budou 
analyzovat rizika a radit členským státům s koncepcí 
jejich vnitrostátních plánů preventivních a  nouzo-
vých opatření,

- posílení úlohy spotřebitelů na trhu s energií tím, 
že jim bude umožněno vybírat si a měnit dodavatele, 
vyrábět vlastní elektřinu a  vstupovat do energetic-
kých komunit.

Opatření stanovená v tomto souboru pomohou včas 
reagovat na současný nárůst cen energie, který je dů-

sledkem výjimečné celosvětové situace. Přispějí rovněž 
k cenově dostupné, spravedlivé a udržitelné transfor-
maci energetiky v Evropě, jakož i k posílení energetic-
ké soběstačnosti. Investice do energie z obnovitelných 
zdrojů a  energetické účinnosti nejen sníží závislost 
na dovážených fosilních palivech, ale také zajistí do-
stupnější velkoobchodní ceny energie, které budou 
odolnější vůči globálním omezením dodávek. Přechod 
na čistou energii je nejlepší pojistkou proti podobným 
cenovým otřesům, které by mohly nastat v budoucnu, 
a je třeba jej urychlit, a to i v zájmu klimatu.

V EU, stejně jako v mnoha dalších regionech světa, 
v  současné době dochází k  prudkému nárůstu cen 
energií. Může za to především zvýšená celosvětová 
poptávka po energii, a  zejména plynu, neboť tem-
po hospodářského oživení po vrcholu pandemie 
COVID-19 se rychle zvyšuje. Evropské ceny uhlíku 
v roce 2021 rovněž prudce vzrostly, avšak méně než 
ceny plynu. Na cenu elektřiny má devětkrát větší 
vliv zvýšení ceny plynu než zvýšení ceny uhlíku.

Komise vede rozsáhlé konzultace o  vhodné reak-
ci na současnou situaci. O  této otázce diskutovala 
s poslanci Evropského parlamentu a ministry v Radě 
Evropské unie a zároveň se obrátila na zástupce prů-
myslu a  mezinárodní dodavatele energie. Několik 
členských států již oznámilo vnitrostátní opatření 
ke zmírnění růstu cen, ostatní však čekají na pokyny 
Komise ohledně toho, jaké kroky mohou podniknout. 
Někteří mezinárodní partneři již naznačili plány na 
posílení dodávek energie do Evropy.

Aktuálně představený soubor opatření umožňuje 
zvolit koordinovaný přístup, který chrání ty nejohro-
ženější. Je pečlivě nastaven tak, aby řešil krátkodobé 
potřeby snižování nákladů na energii pro domác-
nosti a podniky, aniž by ve střednědobém horizontu 
poškodil vnitřní trh EU s  energií nebo ekologickou 
transformaci.

Ve čtvrtek 14. října představila komisařka Simso-
nová sdělení a  soubor opatření poslancům Evrop-
ského parlamentu a  18. října následně ministrům 
energetiky. Evropští lídři pak o cenách energie dis-
kutovali na zasedání Evropské rady, které se konalo 
ve dnech 21. a  22. října. Toto sdělení je příspěvkem 
Komise k pokračující diskusi mezi tvůrci politik EU. 
Komise bude toto důležité téma i  nadále konzulto-
vat s  vnitrostátními správními orgány, zástupci 
průmyslu, skupinami spotřebitelů a mezinárodními 
partnery a  je připravena reagovat na jakékoli další 
žádosti členských států.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
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        SEBEVĚDOMĚ SVÁ

NOVÁ ŠKODA

FABIA

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA FABIA Ambition 1,0 TSI 70 kW v ceně 387 700 Kč, při fi nancování se ŠKODA Financial Services v ceně 387 700 Kč, splátka předem
114 240 Kč (29,47 %), výše úvěru 273 460 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 302 719 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 333 427 Kč,
RPSN vč. pojištění 8,790 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 193 850 Kč, měsíční splátka úvěru 3 024 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění
3 877 Kč, úroková sazba p. a. 4,14 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh 
dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 46 let nebo více a běžné užití vozu. Tato indikativní nabídka 
není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o. a druhou stranou závazkový vztah.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

3 877 Kč měsíčně

již za

  S výhodnou
měsíční splátkou

Financujte CHYTŘE se

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 5,0–6,0 l/100 km, 113,2–136,4 g/km ilustrativní foto



21SKO25_Skoda_Auto_Zimni_servis-2021-SERVIS_A4-02om.indd   121SKO25_Skoda_Auto_Zimni_servis-2021-SERVIS_A4-02om.indd   1 09.08.2021   15:59:1909.08.2021   15:59:19



www.drevotvar.cz

ODKLÁDACÍ STOLEK

TRIΛNGLE

PŘÍRODA
NA DOSAH

RUKY

www.drevotvar.cz

ODKLÁDACÍ STOLEK

TRIΛNGLE

PŘÍRODA
NA DOSAH

RUKY



Plíseň doma 
nemá šanci!

Koupíte v každé dobré drogerii.

Pomocníci do koupelny

Pomocníci do koupelny

Pomocníci do koupelny

Pomocníci do koupelny

www.stylvd.cz • www.druchema.cz



Družstvo TVAR vystavovalo na veletrhu FOR BABIES. V časopisu Výrobní družstevnictví č. 12/2021 naleznete více informací.
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y Káva jako z kavárny
Seriál o domácí přípravě kávy
Díl IV. Filtrovaná káva

Představíme další oblíbené metody, ve kterých 
půjde o kávu filtrovanou různými způsoby přes pa-
pírový filtr. Jedná se třeba o  proslulou japonskou 
V60, designový skvost chemex nebo na cesty ideální 
AeroPress.

Společně jsme prošli úvodem do světa alterna-
tivních metod přípravy kávy, povídáním o  mletí 
a  všeobecných zásadách a  minule jsme se pustili 
do přípravy kávy v  moka konvičce a  frenchpressu. 
Zbývá množství metod, kterými si lze doma připra-
vit kávu. Mezi nimi vyniká řada oblíbených metod, 
jejichž příprava si je vzájemně podobná. Jde o kávu 
filtrovanou různými způsoby přes papírový filtr. 
Jedná se třeba o  proslulou japonskou „vé-šedesát-
ku“, designový skvost chemex, na cesty ideální Ae-
roPress a další.

U řady z těchto způsobů přípravy je stěžejní odpo-
vídající mletí. To ovlivňuje rychlost, jakou pak voda 
za pomoci gravitace protéká do nádoby a tedy i dobu 
extrakce. Čarovat se často dá i se způsobem zalévání.

Pomineme teď specifika AeroPressu a vakuum potu. 
Ostatní metody toho mají opravdu hodně společného. 
Ať už jde o V60, chemex, kalitu, melittu, nebo clever 
drip, všechno jsou to pomůcky, které mají kónický 
tvar, dovnitř se vkládá papírový filtr a  káva je pak 
zalévaná vodou, která otvorem odtéká do nádoby. 
Jednotlivé metody mají svá specifika. Proslulá V60 
v označení odkazuje na úhel, který svírají stěny. Jde 
o pomyslný kužel postavený na špičku. V jejím dně je 
pouze jediný prostornější odtokový otvor. Kalita je na 
spodku plochá a využívá zvlněné filtry. Melitta se liší 
počtem otvorů i  tvarem a  sklonem stěn. Chemex je 
pevně spojen s nádobou pro hotovou kávu.

LEGENDA Z JAPONSKA
V60 najdete napříč skvělými kavárnami, kde nabíd-

ka zahrnuje vyjma espressa a nápojů z něj také filtro-
vanou kávu. Je to legenda s čitelným designem, ať už 
se jedná o oblinky u keramiky, dekanteru či konvice, 
nebo o strukturu drážek patrnou hlavně na plastové 
nebo kovové verzi V60.

V60 se vyrábí ve třech velikostech. V jedničce veli-
kosti se mi osvědčilo používat 15–25 g kávy. Mletí je 
středně hrubé, jemnější než do french pressu nebo 
chemexu. Receptů najdete nespočet a budou se lehce 
lišit poměrem káva a  voda, metodou zalévání nebo 
v otázce míchat, či nemíchat. 

NÁŠ RECEPT NA V60 
Běžný hrníček kávy (cca 250 ml) si připravíte násle-

dovně: potřebovat na něj budete 18 g kávy a  270 g* 
vody o teplotě 95 ˚C. Pamatujte na to, že je před pří-
pravou třeba promýt filtr horkou vodou. Pak vsypejte 
kávu a zalijte ji menším množstvím vody (30–50 g*).  
Ta umožní oxidu uhličitému odejít z kávy. Po půlmi-
nutě pokračujte v  zalévání. Pokuste se zalévat kávu 
slabým proudem vody krouživými pohyby od středu 
ke stěnám, vždy na kávu, nikdy přímo na filtr. Po-
žadovaných 270 g* vody by mělo protéct adekvátně 
namletou kávou za 2 až 2,5 minuty.

Způsob, jakým je káva vystavována vodě, ovlivňuje 
chuť nápoje. Jde o jemnější nuance, ve kterých si libují 
opravdoví labužníci, ale je to tak. Proto je internet plný 
receptů jak při zalévání postupovat. Mezi běžné náčiní 
patří konvice s úzkým hrdlem, která umožňuje přesně 
regulovat a  směrovat proud vody. V  nabídce postupů, 
jak kávu ve V60 zalévat, je i způsob využívající osmotic-
kého tlaku. Jako laik se mohu jen domnívat o tom, jestli 
to funguje. Každopádně, výsledná chuť je fajn, a to stačí.

 
MELITTO, KALITO, PLATÍ TO?

Podobným způsobem si připravíte i kávu v melittě. 
Kalita vám pak víc odpustí nepřesné mletí. I chemex 
funguje obdobně, ale má prostorné čtvercové filtry, 
které je třeba kvalitně propláchnout. Vyžaduje hrub-
ší mletí a v závislosti na tom pak i delší extrakci, po-
dobně jako u french pressu. 

Chemex je vhodný na přípravu kávy pro více osob 
najednou. Maximum, které jsem otestovala, bylo 
okolo 45 g kávy, za ideální ale považuji recept s 35 g 
poměrně hrubě mleté kávy a 500 g* vody. Extrakce 
by se pak měla pohybovat mezi 3–4 minutami.

AEROPRESS NA CESTÁCH I DOMA 
Jedna metoda, odlišná oproti ostatním zmiňovaným, 

si tu zaslouží podrobnější zmínku, zejména pro svoje 
kvality i odlišnosti v přípravě. AeroPress se bude hodit 

24  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  11/2021



d
ru

žs
te

vn
í v

ýr
o

b
k

y

těm, kteří nejčastěji pijí kávu sami, nebo si bez kvalitní 
kávy nedokážou představit cestování. AeroPress je totiž 
lehký, skladný a je vyrobený z plastu, takže mu jen tak 
neublížíte, když je s ostatními věcmi v batohu. Ostatně, 
výrobci tuto kvalitu později vyzdvihli a vyvinuli ještě 
kompaktnější verzi AeroPress Go. Snad jedinou nevý-
hodou metody je, že z  klasické verze nevymáčknete 
víc jak 3 dcl kávy a z cestovní verze dokonce jen 2,4 dcl. 
Zato si pak ale celý nástroj zabalíte do hrnku a můžete 
zašněrovat pohorky a vydat se na cestu.

AeroPress využívá papírového filtru, takže z něj do-
stanete opravdu čistý jiskrný nápoj. Se světle praženou 
kávou určitého potenciálu získáte kávu jemnou až sko-
ro čajovou, po vychladnutí často ovocnou jako džus.

Je složen ze dvou plastových válců, které do sebe za-
padají. Jeden z nich je zakončen pístem. Sestavuje se 
vždy stejně, ale existují dva způsoby, jak ho použít. Ze 
zkušenosti mohu říct, že vídám jako rozšířenější tzv. 
obrácený postup a také ho doma používám.

CESTOU UŽ VYŠLAPANOU
Připravte si 18 gramů čerstvě umleté kávy a  vodu 

o teplotě cca 90˚C. Nasaďte plastový válec na okraj pís-
tu AeroPressu, pomletou kávu vsypejte dovnitř. Pa-
pírový filtr vložte do sítka a promyjte horkou vodou. 
Kávu zalijte nejprve menším množství vody (cca 40 g*)  
a můžete promíchat buď krouživým pohybem celého 
AeroPressu nebo dřevěným míchátkem. Po 30 vte-
řinách pomalu zalijte kávu vodou až po okraj Aero-
Pressu a  nechejte extrahovat dalších 45 vteřin. Pak 
opatrně nasaďte sítko s filtrem a utáhněte ho.

Teď vás čeká trochu eskamotérský kousek. Je tře-
ba celý AeroPress otočit o 180˚C tak, aby byl hrdlem 
nasazený na nádobě, do které pak začnete jemným 
kontrolovaným tlakem vytlačovat nápoj. Můžete si 

najít vlastní grif, nebo okoukat z videí, jak AeroPress 
uchopit a  otočit. Já nasazuji nejprve nádobu vzhůru 
dnem, AeropPress chytám v  části, kde se potkávají 
píst s válcem, překlopím pak obojí společně a stlačuji, 
dokud to dole lehce nesykne. Celková doba extrakce 
i se stlačením trvá zhruba 2 minuty. V AeroPressu zů-
stane vcelku suchý puk lógru, který snadno vyklep-
nete tím, že zatlačíte píst do nejzazší polohy.

OPÁČKO NA KONEC
Nabídli jsme vám řadu zkušeností, přehled pomůcek, 

pár receptů a doporučení. Snad se vám s takovou vý-
bavou bude do světa domácí přípravy a jejího pilování 
vstupovat snáze a s dostatečnou odvahou. V prvním 
kroku si můžete zajít do kavárenských okének ověřit 
a ochutnat, co jste ze seriálu nasáli. Ochutnejte kávu 
připravenou různými metodami, než se rozhodnete, 
čím vybavit svoji domácí „kavárničku“. Jednak se pak 
jen tak neunáhlíte a za druhé není od věci podpořit 
drobné podniky, kde dělají svoji práci skvěle. Věřím, 
že chcete na rohu ulice najít ten svůj oblíbený podnik. 
Vaše kavárny, pražírny i malé samoobsluhy si teď za-
slouží podporu.

A my děkujeme za tu vaši.

Připravila Anna Veselovská
Foto: Martin Špelda

Styling: Magdaléna Špeldová

* Pozn. redakce: 1 g (gram) = 1ml. Kávoví baristé při přípravě kávy vše váží 
(umletou kávu i vodu určenou na přípravu), tak se v textu uvádí množství vody 
v gramech a ne v jednotce objemu. 25 
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- na webu družstva www.kovos.cz je možné vybírat 
položky ze skupiny vybavení šaten, dílenský náby-
tek, kancelářský nábytek a taktéž provoz a zařízení

Na zkušenosti s provozováním internetového obcho-
du jsme se zeptali předsedkyně družstva Ing. Halky 
Marethové.

Produktové portfolio vašeho družstva není zcela 
typické pro prodej po internetu. Váš příklad dokazu-
je, že lze najít cestu, jak i toto zboží s úspěchem nabí-
zet a  prodávat s  pomocí webových stránek. Můžete 
nám objasnit, jak ve vašem případě funguje proces 
objednávání zboží a vyřizování objednávek?

Je pravdou, že naše výrobky nejsou typické pro 
prodej na internetu, ale zákazník si zvyká na mobilní 
aplikace a chce, aby si mohl odkudkoli a kdykoli vy-

brat a nakoupit. I když většinu našich výrobků prodá-
váme právě přes katalogové prodejce, kteří mají své 
e-shopy, stále existují zákazníci, kteří si zboží chtějí 
nakoupit přímo od výrobce. Pro ty tu máme možnost 
prodeje přes webové stránky, kdy si zákazník vybe-
re zboží přes náš e-shop, zaregistruje se a po výběru 
do košíku se mu vygeneruje objednávka, která se 
automaticky doručí našemu obchodnímu oddělení. 
Následně je zákazník kontaktován telefonicky nebo 
e-mailem, nabídne se mu možný termín dodání, způ-
sob dopravy a případně další služby spojené s insta-
lací výrobků. 

Jednotlivé produkty jsou na webu podrobně popsá-
ny, uvedeno je standardní i  příplatkové vybavení. 
Jak na vaši nabídku reagují vaši zákazníci? Potřebují 
nábytek vidět nebo jim stačí informace, které nalez-
nou u jednotlivých produktů?

Na webových stránkách je dostatek informací 
k  tomu, aby si zákazník vybral. Jak již jsem uvedla 
v předešlé otázce, po vytvoření objednávky je zákaz-
ník vždy kontaktován našim pracovníkem, ten mu 
případně může informace doplnit či upřesnit tak, aby 
zaslané zboží odpovídalo představám, které zákazník 
při nakupování má. V  rámci digitalizace plánujeme 
nabídnout zákazníkům virtuální 3D showroom, kde 
by si mohl zákazník vybírat z pohodlí svého domova 
a mohl si vyzkoušet, jak naše výrobky fungují. 

Na vašich webových stránkách jsou k dispozici dva 
konfigurátory – elektronický konfigurátor skříní 
a elektronický konfigurátor pracovních stolů. Může-
te nás seznámit s tím, jak tyto pomůcky pracují a jak 
jsou zákazníky využívány?

Na elektronickém konfigurátoru stolů si může zá-
kazník vytvořit libovolný stůl, přesně dle jeho před-
stav. Jedná se o  montované, svařované a  montážní 
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–  na webu http://www.sved.cz/eshop.htm je 
možné objednávat transformátory, rozvaděče 
a zásuvkové skříně 

Připravila: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: archiv družstev

–  družstvo provozuje e-shop 
https://www.vceliramek.cz/ 
s včelími rámky

lehké stoly, které jsou vhodné do automobilových 
a elektrotechnických provozů, do škol a výcvikových 
center, laboratoří, dílen či garáží. 

Na úvodní obrazovce si zákazník vybere typ stolu, 
který chce sestavit, poté se zákazníkovi otevře pře-
hledná obrazovka, na které si vybírá jednotlivé části 
stolu a  komponenty do vybraných pozic. Vytvoří se 

kód pro navržený stůl a  obrázek vznikajícího stolu. 
Zákazníkovi se ukáže celkový rozměr, váha a  výpis 
zvolených komponent.

Podobně funguje i elektronický konfigurátor skří-
ní. Vždy je možné využít chatovacího okna nabízejí-
cího případnou odpověď na dotaz.

–  na webu https://www.sancebrno.cz/ se nalézá e-shop 
s kancelářskými potřebami, papírem, čistícími 
prostředky a ochrannými pomůckami
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Jak nás informovala Lenka Cíbochová, 
referentka cestovního ruchu a  správy 
zámku Magistrátu města Kladno, mu-
zeum sídlí v  prvním věžáku od kostela 
sv. Václava a  nejdále od centra Kladna. 
Byl to vůbec první dům, který se začal 
stavět a na práce dohlížel sám architekt, 
Josef Havlíček. Společné prostory prošly 
kultivací a vrátily se do podoby z 50. let. 
„Pokud původní prvky zmizely, nechaly 
se udělat znovu podle starých nákresů. 
Alespoň jeden činžák tak získal zpátky 
svůj původní lesk a  proto vás snadno 
přenese do atmosféry 50. let, jako do 
skanzenu nadstandardního bydlení pro 
obyvatele Kladna zaměstnaných v tehdy 
nejváženějších pracovních oborech jako 
hutnící a horníci,“ uvedla.

Návštěvníci se mohou podívat také do krytu a vy-
stoupají pak až na samotný vrchol budovy, na býva-
lou obytnou střechu s  rozhledem do širokého okolí. 
I Kladeňáka překvapí autentičnost vytvořeného pro-
středí.

Pro návštěvu Muzea věžáků Kladno je nutná re-
zervace termínu. Pokud byste se rozhodli muzeum 
navštívit, doporučujeme ověřit si předem aktuální 
informace, které včetně možnosti zakoupení vstupe-
nek naleznete na webových stránkách muzea.

Zdroj: Magistrát města Kladna
(-jh-)

Muzeum věžáků Kladno

Zažijte atmosféru
bydlení 50. let
www.muzeumvezaku.cz

M U Z E U M  V Ě Ž Á K Ů
K L A D N O
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Chcete zavzpomínat ve stylu retro a projít se v objektu připomínajícím si pár 
desítek let nazpět? Zkuste třeba Muzeum věžáků Kladno. Zájemci mohou muzeum 
opět navštívit. 

www.muzeumvezaku.cz 
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České granáty patří mezi nejstarší známé drahé ka-
meny používané k  ozdobným a  rituálním účelům. 
Zachované vzácné starožitné šperky a  předměty 
s českými granáty jsou toho důkazem. Na historický 
vývoj šperkařského řemesla zpracovávajícího české 
granáty navázalo v roce 1953 družstvo umělecké vý-
roby Granát Turnov, které vždy prosazovalo, aby se 
český granát prezentoval tím správným způsobem. 
A  právě v  rámci zachování tradic byla družstvem 
otevřena v  roce 2006, Galerie Granát v  Turnově 
a  následně v  roce 2020 bylo v  samém srdci Prahy 
otevřeno Muzeum českého granátu. Muzeum na-
leznete pár kroků od Karlova mostu, ve sklepení 
barokního Paláce Unitaria.

Návštěva muzea českého granátu je určena mi-
lovníkům historie, šperků a  řemesel. Podařilo se 
nashromáždit sbírku unikátních šperků a předmětů 
s českými granáty z raných dob až do počátku 20. sto-
letí, které poukazují na krásy naší země. 

Muzeum nabízí také setkání s historií těžby granátů 
v českých zemích. Seznámíte se s lokalitami a techno-
logiemi těžby českých granátů, způsoby jejich brou-
šení a dalšího zpracování. K vidění je například starý 
brus z poloviny 18. století. 

Muzeum poskytuje bohatý program pro firmy, 
Klubové organizace, školy, jednotlivce a  pro rodiny 
s dětmi:

- vzdělávací program pro školy (pracovní listy)

- firemní Workshopy a školení 
-  videoprojekce o  těžbě a  zpracování českého gra-

nátu
-  možnost najít si vlastní malý český granát na pa-

mátku 
- památeční razítko do cestovatelského deníku
-  prohlídka prodejní galerie bez nutnosti nákupu 

vstupenky

Muzeum českého granátu v Praze
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- pořizování fotografií v expozici povoleno 
- přístup s domácími mazlíčky povolen
- muzeu nemá bezbariérový přístup
- WIFI zdarma 

Prodejní galerie v  Muzeu českého granátu nabízí 
ke koupi originální starožitné šperky zdobené čes-
kými granáty včetně certifikátu jeho původu a pra-
vosti. Dále nabízí současné kolekce šperků s českými 
granáty, vltavíny a  sklo z  nabídky družstva Granát,  
d.u.v., Turnov.

 
Muzeum českého granátu je součástí Asociace mu-

zeí a galerií ČR, pravidelně pořádá školení průvodců 
Pražské informační služby a zaměstnanců Infocenter 
Czechtourismu.

muzeumceskehogranatupraha

@muzeumofbohemiangarnet

www.mcgp.cz

Text: Iveta Beránková
Foto: archiv DUV GRANÁT Turnov

Kde nás najdete: Karlova 8, Praha 1
Jak se k nám dostanete: metrem A  na stanici Staro- 
městská nebo tramvají č. 2, 17 a 18 také do stanice Sta-
roměstská. Odtud se vydejte směrem ke Karlovu mos-
tu a na úrovni Karlova mostu odbočte doleva a po cca 
padesáti metrech po levé straně naleznete Muzeum 
českého granátu (Divadlo Lucie Bílé).

Srdečně Vás zveme Vás k  návštěvě Muzea českého 
granátu v Praze.

Dovolujeme si Vám nabídnout jako dárek Rodinnou 
vstupenku 2+2 s platností do 31. 3. 2022.

RODINNÁ 2+2
fascinující expozici historických
a současných šperků
historii těžby a zpracování
prodenjí galerii

V MUZEU NAJDETE:
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www.granat.cz 
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