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předseda IRISA, výrobní družstvo, Vsetín
Vážené dámy, vážení pánové,
po roce se zase setkáváme v prosincovém úvodníku. Je
poslední měsíc v roce a s ním přichází bilancování všeho,
co jsme za rok udělali a co bychom rádi ještě do konce
roku stihli. Přichází vánoční čas, kdy nás čeká nakupování dárků, shánění stromečku a vytváření romantické
vánoční atmosféry, ke které v prvé řadě přispěje klidná
rodinná pohoda a také vánoční dekorace.
V našem výrobním družstvu IRISA vyrábíme dlouhou
řadu let tradiční skleněné foukané ozdoby. Naštěstí existuje stále velká řada lidí, která preferuje tradici a krásné
třpytivé baňky a světly rozzářený vánoční stromeček,
který následně rozzáří oči hlavně těch nejmenších. A právě děti jsou těmi nejlepšími kritiky, protože říkají, co si
doopravdy myslí. Děti by měly mít vzpomínku na krásné
Vánoce doma u stromečku, pod kterým si mohou najít
spoustu dárků a těšit se, jaké překvapení si pro ně Ježíšek
tentokrát přichystal.
Pro naše družstvo IRISA představuje kouzlo Vánoc celoroční proces. Naši zaměstnanci se průběžně podílejí na
vytváření nových vzorů, sledují aktuální trendy a snaží se pro naše zákazníky, nejen ty koncové, přichystat
v předstihu dostatečné množství výrobků, aby uspokojili
opravdu každého. Někdo preferuje módní trendy, jiný řeší,
aby dekorace splňovala především barevné sladění s jeho
interiérem. Je tu i konkrétní cílová skupina, která zůstává
věrná tradičním vánočním ozdobám. Vybírat je opravdu
z čeho a naši zákazníci tak mohou mít vánoční stromeček
ozdobený ve stejném barevném tónu, nebo naopak milovníci pestrobarevných kombinací si mohou zkombinovat
ozdoby podle jejich vkusu. Vše je o přání našich zákazníků. Nejen proto se snažíme každoročně o co nejvíce druhů
ozdob, aby si vybral opravdu každý.
V nabídce našeho družstva mohou naši zákazníci nalézt
rozsáhlý sortiment vánočních ozdob. Při zdobení používáme různé metody a techniky, které umožňují splnit
rozmanité představy a přání zákazníka. Výjimečného
a luxusního vzhledu dosáhnou naše ozdoby dekorované
například technikou vakuového pokovování, jíž se odlišujeme od ostatních výrobců a kterou disponujeme jako
jediní v České republice.
Kromě výroby baněk jsme se letos rozhodli zapojit také
do zajímavých projektů. Jedním z nich je podpora při řešení následků ekologické havárie v Olomouckém kraji.
Jedná se o společný projekt našeho družstva IRISA a Místní organizace Českého rybářského svazu Hustopeče nad
Bečvou. Projekt vznikl na podporu oživení řeky Bečvy,

která, jak jistě víte,
byla v září 2020 postižena ekologickou
katastrofou.
Tehdy
uhynulo více než 40
tun ryb. A jak celá podpora vlastně probíhá? Vyrobili jsme
dva typy rybek. Zelená třpytivá představuje život v řece,
duhová pak ekologickou havárii na Bečvě. Skleněné rybky jsou současně ukázkou špičkové práce našich šikovných pracovníků. Jedná se doslova o mistrovskou práci.
Je určitě na místě zmínit, že rybáře výrazně podpořilo
Hejtmanství Olomouckého kraje, které zakoupilo celkem
350 skleněných rybek. Rád bych proto využil tohoto
prostoru pro podporu potřebným, a pokud i vám není
osud Bečvy lhostejný, můžete se přidat k těm, co chtějí
pomoci, a rybku si zakoupit v našem e-shopu. Zbývá dodat, že z každé prodané skleněné rybky putuje smluvně
dohodnutá část peněz přímo na transparentní účet Českého rybářského svazu. Odkaz na zakoupení najdete zde:
https://www.skleneneozdoby-irisa.cz/benefice-ryba-pro-becvu/

slovo úvodem

Ivan Abdul

Dalším zajímavým projektem je naše každoroční spolupráce s Vsetínskou porodnicí. Již několik posledních let je
vždy od 5. prosince možné buď na městských vánočních
trzích, nebo přímo v prostorách porodnice zakoupit skleněného andělíčka. Na vánočním prodejním stánku se prodavačem stává pravidelně některý z lékařů a sestřičky. Výtěžek
z prodeje putuje na nadační fond Vsetínské porodnice.
Předvánoční čas s sebou nese také kromě nakupování
i romantické výlety. Nic není v zimě krásnějšího než zasněžená příroda, i když je pravda, že párkrát jsme již měli
Vánoce spíše v podzimním hávu. Pokud si chcete předvánoční čas zpestřit, můžete využít třeba naší nabídky exkurzí – více informací naleznete na Facebooku družstva
IRISA. Při té příležitosti můžete navštívit i naši podnikovou prodejnu, kde si můžete zakoupit vánoční ozdoby přímo od výrobce bez přirážky v maloobchodu. Díky ruční
výrobě je každá skleněná ozdoba originálním uměleckým
dílem, které přinese radost vám i vašim blízkým.
Co říct závěrem? Po dlouhé době vládních omezení
pojďme alespoň v závěru roku zapomenout na všechny
problémy a diskuse, a užít si Vánoce. Snad nám to koncem
roku pandemická situace nezkazí. Vážené dámy, vážení
pánové, přeji všem družstevním kolegům i dalším čtenářům hodně zdraví, štěstí a do nového roku přeji též hodně
osobních i pracovních úspěchů.

www.irisa.cz
12/2021
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Aktualita

Celorepubliková porada SČMVD
Po roční přestávce, vynucené pandemií covid-19, se v pátek 12. listopadu uskutečnila v pražském
hotelu Pyramida pravidelná podzimní Celorepubliková porada SČMVD. Vedle aktuálních
informací z činnosti svazu, jež jsou určeny členské základně, přináší porada každoročně také
možnost vzájemného setkávání předsedů a manažerů výrobních družstev, je tak důležitou
platformou pro přenos a výměnu jejich názorů a zkušeností.

Informační hodnota akce je
podporována účastí zástupců význačných firem a institucí nebo
představitelů státní správy, kteří
bývají k jednání porady přizváni.
V letošním roce byli s ohledem
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na v současnosti nejvýznamnější
hrozby, jimž jsou výrobní firmy
nuceny čelit, pozváni Ing. Tomáš
Vlček, ředitel úseku marketingu
a burzovních obchodů Českomoravské komoditní burzy Kladno,

Ing. Petr Havelka, šéfmakléř FIN
servis, a.s., a Ing. Petr Dufek, ředitel makroekonomických analýz
ČSOB.
Přednesené příspěvky se tematicky věnovaly zejména skokovému nárůstu cen energií a dalších
komodit a zrychlujícímu se tempu

Aktualita

sálu Kina Dlabačov na komedii
Jeana Barbiera „V Paříži bych tě
nečekala, tatínku“, v hereckém
obsazení Petr Nárožný, Jarmila
Švehlová, Simona Postlerová, Jan
Šťastný a další. Divadelní představení uvedl předseda Ing. Doseděl.

růstu inflace. Zmíněny v této souvislosti byly rovněž faktory, které
růst cen energií i inflaci zásadně
ovlivňují, a nástin možného budoucího vývoje. Růst cen energií
vytváří na firmy enormní tlak,
který řada z nich již nemusí vydržet. „Vedení všech malých, středních podniků a družstev přemýšlí,
jak se to promítne do hospodaření
a zda jsou firmy schopné situaci
vůbec ustát, případně co pro to
musí udělat,“ uvedl na poradě
v této souvislosti Ing. Leo Doseděl,
předseda SČMVD.

Foto: www.kulturniportal.cz

Po
divadelním
představení
následoval společenský večer.
Prvním bodem programu bylo
slavnostní předávání Pamětních
listů za významnou podporu
výrobního družstevnictví, které
jsou udělovány představenstvem
svazu u příležitosti významného
životního jubilea předsedů výrobních družstev, výročí založení
členského výrobního družstva
a za mimořádné zásluhy.

Po skončení pracovní části se
mohli účastníci v rámci doprovodného programu přesunout do
Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD)

Zleva: Vladimír Hron, Ing. Leo Doseděl

12/2021
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Aktualita
Zleva: Ing. Leo Doseděl, pí. Lenka Machková, p. Radek Chládek, Ing. Martin Beran, p. Radek Bukovský, Ing. Jiří Daněk, p. Jan Fiala

VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČLENSKÉHO VD:

• Vánoční ozdoby, DUV - družstvo (90 let) – ocenění
převzala členka představenstva Lenka Machková
• V ÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti (90 let) – ocenění
převzal předseda Radek Chládek
• Dřevotvar družstvo (70 let) – ocenění převzal
předseda Ing. Martin Beran
• I ntegra Progress – výrobní družstvo (70 let) – ocenění převzal předseda Radek Bukovský
•D
 ruchema, družstvo pro chemickou výrobu
a služby (70 let) – ocenění převzal předseda Ing.
Jiří Daněk

•S
 lužba, výrobní družstvo (100 let) – ocenění převzal předseda Jan Fiala
•S
 lezská tvorba, výrobní družstvo (70 let) – ocenění
převzal místopředseda Ing. Jaroslav Veverka
•T
 VAR, výrobní družstvo Klatovy (70 let) – ocenění
převzal předseda Ing. David Fürbacher
•L
 edenický nábytek výrobní družstvo (70 let)
– ocenění převzal zástupce družstva Antonín
Bauernöpl
•Z
 LATNÍK, družstvo umělecké výroby (70 let) –
ocenění převzal předseda Ing. Marek Pater

Zleva: Ing. Leo Doseděl, Ing. Jaroslav Veverka, Ing. David Fürbacher, Ing. Jan Bauernöpl, Ing. Marek Pater
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Zleva: Ing. Leo Doseděl, pí. Hana Horáková, p. Vladimír
Najman

ŽIVOTNÍ JUBILEUM:

• Hana Horáková, předsedkyně družstva Integra,
výrobní družstvo, Zlín
• V ladimír Najman, předseda družstva Lidokov, výrobní družstvo

V kategorii družstev byla v letošním roce oceněna
také družstva MODĚVA oděvní družstvo Konice (90
let), DŘEVO, družstvo Měřín (70 let), Dřevozpracující
výrobní družstvo (70 let), ELKO Metal Parts, výrobní
družstvo (70 let), KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo
v Žebráku (70 let), KOVOS družstvo Teplice (70 let),

Aktualita

Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek (70 let), ZNAK
Malá Skála, družstvo hodinářské a umělecké výroby
(70 let). V kategorii jednotlivců byli oceněni rovněž
Jaroslav Vaverka, předseda Družstvo Drukocel Rosice, František Štepáník, předseda DUP – družstvo, Ing.
Josef Klíma, předseda ELAP výrobní družstvo, RNDr.
Milan Hagan, předseda ELKO Metal Parts, výrobní
družstvo a Směr, výrobní družstvo, Ing. Jiří Adam,
předseda Lidová tvorba, družstvo umělecké výroby
Uherský Brod a Pavel Zrůbecký, předseda Malba, výrobní družstvo lakýrníků a malířů v Praze. Zástupcům oceněných družstev a oceněným předsedům,
kteří si nemohli Pamětní listy v rámci společenského
večera při Celorepublikové poradě SČMVD osobně
převzít, budou předány dodatečně.
K tanci a poslechu hrál orchestr Septet Plus Dalibora
Kaprase se svými sólisty. Zpestřením večera bylo vystoupení zpěvačky Moniky Absolonové a herce Boba
Klepla – přítomní měli možnost vyslechnout v podání zpěvačky známé skladby a pobavit se u společného
vystoupení obou umělců. Večerem provázel moderátor Vladimír Hron, který si s orchestrem i zazpíval.
Text: Mgr. Rodan Svoboda, Jana Henychová
Foto: Jana Henychová, Lenka Javůrková

Bob Klepl, Monika Absolonová

12/2021
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propagace, výstavy, veletrhy

Prodejní akce na SČMVD
Jsme velmi rádi, že se nám po dvouleté přestávce způsobené omezeními v souvislosti s šířením
pandemie covid-19 podařilo opět uspořádat prodejní akci na SČMVD v budově na Václavském
náměstí v Praze. Myslíme si, že českých výrobků není na trhu dostatek, takže naší snahou je
propagovat české družstevní výrobky a umožnit zájemcům si zboží od českých výrobců zakoupit.
Naše poslední prodejní akce se uskutečnila v listopadu 2019 a proběhla ještě v klidném období
bez jakýchkoliv restrikcí a obav ze šíření koronaviru. Tentokrát byla situace zcela jiná, denně
narůstal počet nakažených a dosahoval úrovně z jara 2021. Při dodržení všech platných
hygienických pravidel jsme ve středu 10. listopadu akci uspořádali.
Prodávajících družstev bylo tentokrát 10, devět
z nich svou nabídku do Prahy přivezlo osobně, DITA
Tábor akci pojala tak, že zájemcům o své zboží poskytla v den akce a ve dnech následujících 10% sle-

vu na nákup termoregulačního oblečení pro děti ve
svém e-shopu www.littleangel.cz.
MODELA Pardubice přivezla na akci dámské šaty,
sukně, halenky, kalhoty, tuniky a kabátky určené
pro zimní a společenskou sezónu. VKUS Klatovy na-

MODELA Pardubice
VKUS Klatovy
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DRUTĚVA Praha

propagace, výstavy, veletrhy

MORAVSKÁ ÚSTŘEDNA Brno prezentovala široký
sortiment textilních a plyšových hraček, dále též
polštářky, dětské nádobí či trička s Krtečkem. Výrobky pro děti doplnila produkce družstva SMĚR Praha,
která obsahovala plastové hračky, plastové modely
a stavebnice z cihliček, jichž je Směr výhradním dovozcem do ČR.

SMĚR Praha

bídku oděvů doplnil o dámské halenky, noční košile,
zástěry, pánská pyžama a trenýrky. DRUTĚVA Praha
k tomu přidala ručníky, osušky a další drobné textilní výrobky.

MORAVSKÁ ÚSTŘEDNA Brno

Kosmetika byla zastoupena výrobky zn. Karlovarská kosmetika od družstva VŘÍDLO Karlovy Vary.
Jednalo se o pleťovou kosmetiku, vlasovou a tělovou
péči, péči o nohy a ruce, dentální kosmetiku a koupelové soli. Manikúry, manikúrní a pedikúrní náčiní,
kosmetické taštičky a kufříky představovala nabídka
družstva DUP Pelhřimov. Ani tentokrát nechyběly
zlaté a stříbrné šperky a dárkové sklo s českým granátem. Prodávali je zástupci družstva GRANÁT Turnov.

12/2021
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VŘÍDLO Karlovy Vary
GRANÁT Turnov

Velký zájem byl i o těstoviny od výrobního družstva
HORIZONT Jihlava.
Těší nás, že růst počtu nakažených většinu nakupující neodradil od návštěvy akce.

Věříme, že se epidemická situace uklidní a my budeme moci v tradici pořádání prodejních akcí výrobních družstev dále pokračovat. Tu jarní plánujeme
uspořádat 13. dubna 2022.
Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová

DUP Pelhřimov

HORIZONT Jihlava
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Ve dnech 21. – 24. října se na výstavišti PVA EXPO Praha uskutečnil komplex veletrhů
FOR TOYS, FOR BABIES, FOR GAMES a spolu s nimi i veletrh FOR PETS.
Veletrhu FOR BABIES se zúčastnilo TVAR výrobní
družstvo Pardubice.
Tento tradiční výrobce plastového zboží pro domácnost připravil pro návštěvníky akce kolekci dětského a kojeneckého nádobí. Nechyběly dětské talíře,
hrnečky, misky, prkénka a svačinové boxy opatřené
různými motivy – nově i s dělící přepážkou.

zdravotně nezávadného materiálu – polypropylenu
v módních barevných odstínech a je opatřen potisky.
Jeho přednostmi jsou nízká hmotnost, nerozbitnost,
dlouhodobá životnost, snadná hygienická údržba
a recyklovatelnost.

propagace, výstavy, veletrhy

Letňanský výstavní areál
opět ožil

Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková

Prezentovány byly i dvě poslední novinky družstva
- dětský kelímek s pítkem a kelímky na kávu. Dětský
kelímek s pítkem je určen pro pití teplých i studených
nápojů, lze ho používat s víčkem i bez něj. Víčko však
chrání obsah kelímku před znečištěním a před hmyzem a usnadňuje dětem pití. Výrobek je zhotoven ze

www.tvar.cz
12/2021
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Božská hudba z AMATI
Když se řekne AMATI, milovníci hudby si vybaví skvělé české klarinety a saxofony. Nebo si
vybaví Kraslice – kolébku výroby hudebních nástrojů u nás. To vše je AMATI, které vyhlíží
novou budoucnost po úpadku. S novým majitelem přichází restart této skvělé značky nejen
u nás ale především v zahraničí. Její jméno totiž pořád zní skvěle. A byla by věčná škoda,
aby AMATI nedobylo zpět svou pozici na světových trzích s hudebními nástroji. Jedno se
nezměnilo – AMATI vyrábí i díky úžasným zaměstnancům úžasné nástroje.
AMATI PO ÚPADKU

AMATI se v důsledku špatných rozhodnutí a strategii zahraničního vlastníka ocitlo na okraji propasti.
Neodborné vedení dostalo firmu až do konkurzu.
Investiční skupina Romana Staňka uspěla ve výběrovém řízení a závod AMATI koupila od konkurzního
správce. Nový majitel se rozhodl investovat nemalé
prostředky, aby českého výrobce hudebních nástrojů restartoval a dále rozvíjel. Z AMATI se stalo zase
družstvo – AMATI Kraslice, výrobní družstvo, které
podalo přihlášku do Svazu českých a moravských
výrobních družstev. Ze stovky zaměstnanců se stali
družstevníci, kteří budou o budoucnosti družstva
spolurozhodovat. Zaměstnanci jsou jedním z nejdůležitějších pilířů AMATI. Celá výroba je o lidech a jejich

Historická výroba

řemeslné zručnosti, bez které by se výroba nástrojů
neobešla. Každý nástroj je svým způsobem jedinečný. „Lidský potenciál, dlouholeté zkušenosti a zručnost zaměstnanců jsou pro nás zárukou úspěchu
v budoucnosti. Nejde o žádnou pásovou výrobu, ale
individuální mistrovství a know-how lidí v AMATI.
Je pro nás důležité, aby zaměstnanci byli motivování
a aby jim na firmě záleželo, a proto jsme se rozhodli,
že každý z nich se od začátku stane členem družstva.
Pokud se firmě bude dařit, tak bude mít každý z nich
nárok na podíl na zisku“, říká předseda družstva
Roman Staněk. Pokračuje, „V České republice stále
ještě existují překážky a předsudky týkající se image
družstev a nedostatku sociálního kapitálu. Snažíme
se jít příkladem a tyto předsudky bořit. Propůjčím si
motto vedoucího americké družstevní asociace: Svět
by byl lepším místem, kdyby byl více družstvem!“
Nové vedení teď čeká nelehká cesta a velká finanční injekce ve výši zhruba 100 mil korun, bez které
úspěšný rozvoj nebude možný. Že to ale „stojí za to“, je
jasné na první pohled z historie podniku.

BOHATÁ HISTORIE MLUVÍ ZA VŠE

Maxituba, která je také zapsaná v Guinnessově knize rekordů, byla postavena v Kraslicích asi již v letech 1910/1911 a byla
určena pro světovou výstavu v New Yorku v r. 1913. Tuba je
hratelná, musí však k tomu být dva. Jeden na " foukaní" a druhý na hraní.
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V Kraslicích se smyčcové nástroje začaly vyrábět již
na počátku 17. století. V 18. století se krasličtí hudební
nástrojaři přizpůsobili rozkvětu orchestrální hudby
a vedle houslí začali vyrábět také hudební nástroje dechové. Nejdřív se zaměřili na nástroje dřevěné, k nimž
však brzy přibyly i nástroje žesťové. Již v roce 1840 byla

DOKONALOST BEZ KOMPROMISU

Výrobní sál

v Kraslicích založena první továrna a brzy po ní následovaly další. Koncem 19. století pracovalo v Kraslicích
již 11 továren, které zaměstnávaly asi 300 dělníků a kolem 500 lidí bylo zapojeno do domácí výroby.
Po první světové válce si mnohé továrny udržovaly široký sortiment svých výrobků, jiné se stále
více specializovaly. Mezi dvěma světovými válkami
existovalo v Kraslicích 59 výrobců hudebních nástrojů. K největším patřily továrny Bohland & Fuchs,
Huller&Co., A.K.Hüttl, Julius Keilwerth, Karl Püchner, Adolf Rölz, Ant. Kohlert a další.
Během druhé světové války však mnohé výrobny
zanikly, jiné se podílely na válečné výrobě. V 1945
bylo v Kraslicích založeno družstvo výrobců hudebních nástrojů, a protože se tu předpokládala výroba
jak dechových, tak smyčcových hudebních nástrojů,
dalo si název "AMATI". V roce 1948 byla veškerá výroba zestátněna a Kraslice se postupně staly střediskem
výroby nástrojů dechových a bicích.
Po roce 1990 proběhla privatizace státního podniku
Amati a v říjnu roku 1993 byla založena společnost
s ručením omezeným AMATI - Denak (Denak = Dechové nástroje Kraslice).
Historický vývoj dechových hudebních nástrojů
je stejně fascinující jako třeba vývoj automobilů.
Některé nástroje se i dnes vyrábí skoro stejně, jako

Všechny nástroje jsou vyráběny z kvalitních materiálů s vysokou řemeslnou zručností. Nástroje
AMATI Kraslice jsou vyhledávané pro své vynikající
vlastnosti, k nimž patří krása zvuku, intonační vyrovnanost, funkční spolehlivost, dokonalé zpracování a vzhled.
Sortiment AMATI je možné rozdělit na dvě základní
skupiny nástrojů, dřevěné a žesťové. Rozdíl se skrývá
hlavně ve výrobním procesu, který je u dřevěných
nástrojů delší. Výrobky společnosti si vybírají špičkoví hráči, ale i celá tělesa a jsou vyváženy po celém
světě. Z českých a slovenských zákazníků napříč
hudební branží hraje na nástroje Amati trumpetisté
České filharmonie, jazzový trumpetista Laco Deczi,
dechová sekce Chinaski nebo starším posluchačům
dobře známá Mistřiňanka. Často dochází k individu-

reportáž z družstva

před několika desítkami let, některé nástroje prošly
obrovským vývojem.

Kraslice koncem 19.století

ální spolupráci, kdy samotný zákazník zadá, jak má
nástroj vypadat, ale i třeba jaký má mít zvuk.
Každý výrobek má svá specifika. Je možná pouze
poctivá ruční výroba bez kompromisů. Jednotlivé
technologické postupy jsou natolik komplikované, že
vyžadují neustálý trénink samotnou prací. Například
u kompletace saxofonu se používá několik set součástek, které mají své přesné umístnění v řádu mikrometrů. Precizní výroba hlavně dřevěných nástrojů je
velmi časově náročná. Používaná dřevina zraje přes
tři sta let. Samotný výrobní proces pak trvá kolem
šesti let. To je i jeden z důvodů, proč není možné výrobu dočasně přerušit. Pokud by k takovém momentu došlo, hrozí, že už nikdo nebude moci na tradici
a řemeslo navázat. Zaměstnanci jsou ale přesvědčení,
že jejich řemeslo v Kraslicích nezanikne.
Text: Petra Paroubková
Foto: archiv Amati

Současná výroba v rukou kraslických mistrů

Poznámka redakce: Přihláška výrobního družstva Amati Kraslice
byla projednána při zasedání představenstva SČMVD dne 21. 10.
2021 s tím, že přijetí družstva za člena SČMVD nebylo odsouhlaseno. Družstvu bylo doporučeno si požádat o přijetí znovu minimálně po ročním působení.
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Výrobní družstva byla oceněna v soutěži
Českých 100 nejlepších 2021
Navzdory nepříznivé epidemické situaci a za zpřísněných vládních opatření proti šíření onemocnění covid-19 se v pátek 26. listopadu uskutečnilo ve Španělské sále Pražského hradu slavnostní
vyhlášení výsledků tradiční podnikatelské soutěže Českých 100 nejlepších 2021. Obdobně jako v
předchozích letech se mezi nejúspěšnějšími firmami České republiky umístila členská výrobní
družstva.
Záměrem soutěže Českých 100 nejlepších je vyhledat o ocenit nejlepší české firmy, které v celonárodním měřítku dosahují mimořádných či
pozoruhodných výsledků. Pan-evropská společnost
pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius, která je vyhlašovatelem soutěže,
řadí každoročně mezi nejlepší české firmy také výrobní družstva, na nichž vyzdvihuje a oceňuje dynamiku, progresivitu a výborné ekonomické výsledky,
s nimiž jsou schopna konkurovat a uspět v České republice i na náročných zahraničních trzích. Výrobní
družstva svými dlouhodobými výsledky potvrzují,
že jsou v silné konkurenci nejlepších firem zařazena

právem a jsou významnou součástí českého hospodářství.
V oborové kategorii Zaměstnanost & Družstevnictví získala v letošním roce ocenění družstva:
– Cyklos, výrobní družstvo, Choltice,
– DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu
a služby,
– Družstvo HLS, výrobní družstvo Plzeň,
– Horácké autodružstvo,
– Lidokov výrobní družstvo,
– OBZOR, výrobní družstvo Zlín,
– Služba, výrobní družstvo.

Oceněná družstva představují přední firmy ve svých oborech, prosperující a moderní podniky, jejichž výrobky a služby jsou na té nejvyšší úrovni. Zástupci družstev převzali ocenění z rukou předsedy SČMVD Ing. Leo
Doseděla a 1. místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky Mgr. Jiřího Růžičky.

Kategorie: ZAMĚSTNANOST & DRUŽSTEVNICTVÍ
Cyklos, výrobní družstvo, Choltice

předseda družstva: Ing. Karel Komárek

Výrobní družstvo Cyklos Choltice je tradiční českou kovovýrobní firmou s historií
trvající 93 let. Současným hlavním výrobním programem jsou specializované stroje
pro polygrafický průmysl a zakázková výroba obráběných a plechových dílů. Vyrábí
30 typů strojů na dokončování tiskovin. Nabízí širokou paletu rýhovacích a perforovacích strojů, skládačky papíru, řezací a děrovací stroje. Obchodní partnery výrobního družstva Cyklos lze nalézt téměř ve všech evropských zemích, ale také v Severní
a Jižní Americe, na Blízkém Východě, v Indii, Africe nebo v Austrálii.

DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu a služby

předseda družstva: Ing. Jiří Daněk

DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu a služby je tradiční českou výrobní
firmou, která v letošním roce oslavila 70 let od svého založení. Patří k významným
hráčům na retailovém trhu, kam dodává své produkty zaměřené na dům a zahradu,
hobby, autokosmetiku nebo sport a volnočasové aktivity. Vyrostla v moderní chemickou výrobní společnost, která značné úsilí svého vlastního vývoje věnuje ekologii
svých výrobků, jež prodává především na českém a slovenském trhu a ve vybraných
zemích EU.
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Družstvo HLS, výrobní družstvo Plzeň poskytuje kompletní bezpečnostní a úklidové
služby pro obchodní a průmyslové organizace, úřady, kulturní a společenské organizace, podnikatele i soukromé osoby. Předností jsou schopnosti a bohaté zkušenosti
řídícího týmu a personálu prověřené odbornou i veřejnou kontrolou a stovkami spokojených klientů, kvalitní pojištění odpovědnosti za škody a využívání moderních
a efektivních technických prostředků. Sleduje současné trendy ve svém oboru a čerpá z vlastních i zahraničních zkušeností. Družstvo HLS působí po celé ČR. Věnuje se
i zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob prostřednictvím své dceřiné společnosti HLS security agency s.r.o. V letošním roce si připomíná 30. výročí založení.

rubrika manažerů družstev

Družstvo HLS, výrobní družstvo Plzeň

předseda družstva: Vladimír Babnič

Horácké autodružstvo

předseda družstva: Martin Habán
Horácké autodružstvo Velké Meziříčí má zastoupení značek Škoda a Volkswagen
užitkové vozy service. Prodává originální náhradní díly a autopříslušenství. Patří
mezi stabilní prodejce a poskytovatele autoopravárenských služeb na Vysočině.
Provádí komplexní záruční i pozáruční servis. Je vybaveno klempírnou, lakovnou,
diagnostickými pracovišti, čerpací stanicí a mycí linkou. Vysoká kvalita poskytovaných služeb a individuální přístup ke každému zákazníkovi v plnění jeho náročných
požadavků charakterizují toto družstvo.

Lidokov, výrobní družstvo

předseda družstva: Vladimír Najman
Lidokov, výrobní družstvo bylo založeno v roce 1957. Výrobním programem družstva
je výroba rozvaděčových zámků, závěsů a klíčů pro použití zejména v energetice do
rozvodových skříní, ale i v jiných odvětvích. Doplňkovým sortimentem jsou svítidla
určená hlavně pro společné bytové prostory (chodby, schodiště aj.), transformátorové páječky a upínací kleště. Ve výrobě se využívají technologie tváření a obrábění
kovů (lisování, třískové obrábění na klasických a CNC strojích), povrchové úpravy
(broušení, lakování práškovými laky, galvanické pokovení – zinek) a montážní práce.
Lidokov, výrobní družstvo se stalo spolehlivým a osvědčeným obchodním partnerem s dobrými cenami, kvalitou a vstřícností vyhovět zákazníkovi v jeho náročných
požadavcích.

OBZOR, výrobní družstvo Zlín

předseda družstva: Vladan Zejda

Obzor, výrobní družstvo Zlín bylo založeno v roce 1965. Zaměřuje se převážně na
výrobu a distribuci drobných elektromechanických výrobků, dílů pro automobilový
průmysl, kovových dílů, vstřikování plastů a výsek těsnění. Vyrábí rovněž dávkovače léků a dentální dózy. Je zaměstnavatelem více než 50 % osob se zdravotním postižením. Obzor, výrobní družstvo Zlín je stabilní firmou, která přispívá k regionální
zaměstnanosti a pomáhá řešit problematiku zaměstnanosti z hlediska zaměstnávání
zdravotně znevýhodněných osob, ale současně je i dynamicky se rozvíjejícím se subjektem. V současné době má družstvo své závody ve Zlíně, Uherském Hradišti a Olomouci, ve kterých zaměstnává cca 260 pracovníků.
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Služba, výrobní družstvo

předseda: Jan Fiala

Služba, výrobní družstvo České Budějovice bylo založeno v roce 1921. V současné době
zaměstnává 320 zaměstnanců, z toho je 83 % pracovníků se ZPS a T-ZPS. Družstvo
má převážně službový charakter, poskytuje bezpečnostní služby, úklidové služby pro
obchodní i nekomerční prostory, rehabilitační služby a provozuje chráněné dílny.
Družstvu se daří nejen podporovat a zviditelňovat práci osob se zdravotním postižením a přispívat k odstranění bariér mezi zdravými a postiženými spoluobčany, ale
současně je družstvo dynamicky se rozvíjejícím se subjektem co do vnitřní struktury, tak i z obchodního hlediska.
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Text: Mgr. Rodan Svoboda, Ing. Věra Řeháčková
(profily VD)
Foto: PhDr. Jaromír Kainc, MBA

Soutěž Českých 100 nejlepších si klade za cíl je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně a slavnostním způsobem ocenit české, v České
republice zaregistrované, firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit,
které dosahují vynikajících, mimořádných anebo
pozitivně pozoruhodných výsledků.

Galavečeru Českých 100 nejlepších předcházela
mezinárodní konference Klíčové faktory úspěchu.

Foto: Soňa van Deelenová

Systém vyhodnocení a stanovení pořadí soutěže
v maximální míře využívá konkrétní znalosti širokého okruhu vybraných odborníků. Nominace by
proto měly vycházet z osobních znalostí, zážitků, či
zkušeností z období posledních dvanácti měsíců, získaných jak především při profesionální činnosti, tak
i ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty.

rubrika manažerů družstev

Výběr (nominace) firem pro zařazení mezi Českých
100 nejlepších má pouze tři omezení: subjekt navrhovaný musí být registrován v ČR a být zde plátcem
daní, měl k datu 30. září daného roku nejméně 20
zaměstnanců, jeho obrat za posledních 12 měsíců byl
nejméně 30 milionů Kč. Základním a jediným měřítkem konečného umístění je četnost nominací jednotlivými respondenty.

Ocenění předsedové družstev s manželkami
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Ing. Miloslav Janíček a Zdeněk Sobota
obdrželi Pamětní listy
Předseda družstva BRNĚNSKÁ DRUTĚVA Ing. Miloslav Janíček a člen družstva OBZOR Plzeň Zdeněk
Sobota obdrželi Pamětní listy za významnou podporu výrobního družstevnictví. Předání se uskutečnilo
v rámci zasedání představenstva SČMVD, které se
konalo 21. října v budově SČMVD v Praze.
Oba ocenění převzali Pamětní listy při příležitosti dosažení významných životních jubileí z rukou
předsedy SČMVD Ing. Leo Doseděla, který využil

Zleva: Ing. Miloslav Janíček (předseda VD Brněnská Drutěva),
Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD)

příležitosti k poděkování Ing. Janíčkovi a p. Sobotovi jménem představenstva SČMVD za dlouholetou
a úspěšnou práci pro výrobní družstva a za jejich činnost ve prospěch výrobního družstevnictví.
Pamětní listy za významnou podporu výrobního
družstevnictví jsou udělovány představenstvem
SČMVD při příležitosti významného životního jubilea
předsedů výrobních družstev, výročí založení členského výrobního družstva a za mimořádné zásluhy.

Zleva: Zdeněk Sobota (člen družstva OBZOR Plzeň),
Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD)

www.scmvd.cz

Na Portálu občana najdete informace
o vlastněných a provozovaných vozidlech
Na Portálu občana jsou nově k dispozici i záznamy
z Registru silničních vozidel. Nově jsou na jednom
místě k dispozici informace o aktuálně i historicky
vlastněných nebo provozovaných vozidlech. Službu
spustilo Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.
Na Portálu občana majitelé a provozovatelé aut
v ČR najdou údaje, které by jinak hledali na zadních
stranách jednotlivých velkých techničáků a jsou dostupné v registru vozidel. Do nabídky elektronických
služeb se tak přidává další možnost, které předcházelo třeba e-podání žádosti o výměnu řidičského průkazu.
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Hlavní přidanou hodnotou pro občany je, že okamžitě
získají informaci o době vlastnictví nebo provozování
daného vozidla. To tak může pomoci jako důkazní materiál například při sporech s pojišťovnou nebo v případech, kdy si chce občan ověřit, zda byl dokončen
proces převodu vozidla na jiného majitele. Kromě toho
jsou k dispozici i desítky dalších údajů z registru vozidel jako například typ vozidla, objem motoru nebo
povolené hmotnosti vozidla, a to vždy pouze za období,
ve kterém občan daný vůz provozoval nebo vlastnil.
Funkce je dostupná na Portálu občana
(https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni), přihlásit se
lze například prostřednictvím eObčanky, mobil-

Novinka navazuje na předchozí digitalizační projekty Ministerstva dopravy. Od 1. června lze prostřednictvím Portálu občana pomocí datové schránky
plně elektronicky požádat o nový řidičský průkaz
v případě vypršení platnosti (tzv. e-podání). Při fy-

Podrobné informace k digitalizaci rezortu dopravy naleznete na webu Ministerstva dopravy
https://www.mdcr.cz/digitalizace.
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ního klíče eGovernmentu, prostřednictvím datové
schránky nebo prostřednictvím bankovní identity.
S elektronickou identitou se může přihlásit 3,7 milionu osob, datovou schránku fyzické osoby má již 307
tisíc uživatelů. Datovou schránku lze zřídit on-line
přímo v Portálu občana.

zických návštěvách úřadu již není nutné při žádosti
o řidičský průkaz dokládat papírovou fotografii, ale
je použita již digitalizovaná fotografie, případně je
občan vyfocen na místě. Občan se může při žádosti
o řidičský průkaz dostavit na kterýkoli úřad obce
s rozšířenou působností, nikoli pouze v okruhu svého
trvalého bydliště. Stav bodového konta je jednoduše
zjistitelný prostřednictvím Portálu občana. Majitelé
vozidel vlastnící datovou schránku jsou automaticky
informování o končící platnosti pravidelné technické
prohlídky. On-line lze zjistit i stav najetých kilometrů
vozidla, a to na adrese www.kontrolatachometru.cz.

Zdroj: MDCR
(-jh-)

Jednání s ministryní Janou Maláčovou
o příspěvku pro zaměstnavatele OZP
v demisi, střídající se vládě, a tedy i novému obsazení
MPSV a v neposlední řadě i předpokládaným rozpočtovým provizoriem na 1. čtvrtletí roku 2022.
Předseda SČMVD požaduje zkrácení celého procesu
a navýšení příspěvku alespoň o 1000 korun (původní
návrh byl o 1600 korun v návaznosti na růst minimální
mzdy od roku 2020). Současně bylo dohodnuto jmenování pracovní komise k projednání a přípravě zákonné
úpravy valorizace příspěvku k minimální mzdě.

Zleva: Ing. Karel Rychtář, Ing. Vilma Jurenka Baudišová,
Ing. Leo Doseděl, Ing. Kateřina Augustová

Dne 22. listopadu 2021 se uskutečnilo další jednání
na MPSV s ministryní práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Janou Maláčovou, MSc. k problematice navýšení příspěvku pro zaměstnavatele OZP. Dohodnutý
postup z jednání 15. září 2021, kdy po odsouhlasení
a stanovení minimální mzdy na rok 2022 měla následovat dohoda o navýšení příspěvku s účinností od
1. ledna 2022 a platností již od 1. října 2021, je ohrožen
kvůli termínu mezirezortního projednání a předložení vládního nařízení ke schválení stávající vládě

Jednání se zúčastnili zástupci zaměstnavatelů předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl, prezident KZPS Jan
Wiesner, předsedkyně AZZP ČR Ing. Vilma Jurenka
Baudišová (předsedkyně družstva KARKO Děčín),
členové VR AZZP ČR Milan Hanus (předseda družstva
OTAVA Písek), Ing. Kateřina Augustová (ředitelka odboru zaměstnanosti OZP SČMVD) a Ing. Karel Rychtář
(SČMVD a AZZP ČR). Za MPSV se vedle ministryně Dipl.-Pol. Jany Maláčové, MSc., zúčastnila náměstkyně
legislativní sekce Mgr. Dana Roučková, náměstkyně
sekce 4 PhDr. Kateřina Štěpánková a zástupci sekce
zaměstnanosti Ing. Jiří Šatava, M. A. (ředitel odboru
41), Petr Jiříček a Jáchym Růžička.
Text: Ing. Leo Doseděl
Foto: Milan Hanus

www.mpsv.cz
12/2021
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Sněm Svazu průmyslu
a dopravy ČR
Sněm Svazu průmyslu a dopravy České republiky
se uskutečnil v úterý 9. listopadu v rámci letošního
61. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu
v Brně. Zástupci firem diskutovali s vrcholnými
představiteli hlavních politických stran o budoucích výzvách, jako je zelená a digitální transformace či přechod na ekonomiku s vysokou přidanou
hodnotou. Svaz průmyslu a dopravy ČR v průběhu
sněmu ocenil nejlepší firmy a osobnosti průmyslu.
Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR se mimo jiné
zúčastnil předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl a generální ředitelka SČMVD Ing. Soňa van Deelenová.
Sněm byl poprvé přenášen on-line, takže se ho na
dálku zúčastnili také zástupci nově se formující vlády. Představitelé té končíčí v čele s premiérem Andrejem Babišem obhajovali své kroky přímo v Rotundě
pavilonu A.
V úvodu setkání představitelů českých průmyslových firem byl oceněn letošní Mezinárodní strojírenský veletrh jako místo, kde se opět představují
nejnovější a inovativní průmyslové technologie. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka je do pavilonů radostný pohled, protože je
zde vidět nástup digitálních technologií do průmyslové praxe. Zároveň je letošní ročník důležitým impulsem k restartu ekonomiky. „Jsem moc rád, že jsme
mohli náš sněm znovu uskutečnit na brněnském výstavišti jako součást Mezinárodního strojírenského
veletrhu. Právě jeho konání je nesmírně důležité pro
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obnovení ekonomiky, které naše země po pandemii
potřebuje. Celé společnosti tu můžeme ukázat schopnost a umění českých firem, které i po tak složitém
období dokážou naši ekonomiku znovu nakopnout,“
řekl Jaroslav Hanák.
V první části sněmu si přítomní zástupci vlády vyslechli tradiční hodnocení svého působení ze strany
českých firem. Kritika představitelů Svazu průmyslu
a dopravy mířila především do oblasti trhu práce,
protože nedostatek pracovníků je největší brzdou
rozvoje českého průmyslu. Podle průzkumu svazu 62
procent firem dlouhodobě nemůže najít dostatek lidí
s vhodnou kvalifikací. Jaroslav Hanák ve svém projevu označil trh práce za největší problém české ekonomiky a vytkl vládě, že ho naprosto neřešila a selhala
v podpoře přijímání zahraničních pracovníků. „Potřebujeme jasnou a jednoduchou politiku přijímání
zahraničních pracovníků. V Polsku nebo v Dánsku
to jde do měsíce, my čekáme na pracovníky šest měsíců,“ stěžoval si Jaroslav Hanák. V projevu kritizoval také školský systém, který nesplňuje očekávání
21. století a neodpovídá potřebám zaměstnavatelů.
Celkové hodnocení posledního roku vlády Andreje
Babiše znělo: splnila jen zlomek našich doporučení
a očekávání.
Pochvalu si končící vláda vysloužila za energetickou
politiku, dokončenou modernizaci dálnice D1 nebo
investice do železnice včetně nádražních budov. Jaroslav Hanák ocenil i program Antivirus a pochválil

Budoucí premiér Petr Fiala a ministerský kandidát
Zbyněk Stanjura se na sněm připojili on-line a slíbili Svazu průmyslu a dopravy vstřícnou spolupráci.
„Jsme si velmi dobře vědomi důležitosti průmyslu
pro českou ekonomiku. Věřím, že v této pro Českou
republiku těžké době budeme partneři, ne soupeři.
Shodujeme se v mnoha věcech," řekl Petr Fiala. Vyjádřil se také k diskusi o Green Dealu a souhlasil, že
k jeho zvládnutí je potřeba, aby jádro bylo uznané
jako zdroj čisté energie a plyn jako přechodný zdroj
při ukončování spalování uhlí. Zbyněk Stanjura dovládu za zvládnutí složité pandemické situace. Poděkoval jí za to, že se prosadilo testování ve firmách místo lockdownu. Firmy pak pochválil za flexibilní start
ekonomiky po odeznění vln covidu na jaře 2020 i na
jaře 2021. Naopak velké výhrady měl Jaroslav Hanák
ke stavu veřejných financí. Odmítl princip plošného
zvyšování mezd obecně a zejména minimální mzdy.
„My podnikatelé potřebujeme odměňovat špičkové
pracovníky, kteří táhnou firmy, ne zvyšovat mzdy
odspodu,“ vysvětlil. Veřejné finance se podle něj
propadly kvůli populistickým rozhodnutím. „Přihazovalo se důchodcům, přitom nejpostiženější byli ti,
kdo nemohli podnikat, a byly to i firmy mimo oblast
cestovního ruchu," řekl prezident Svazu průmyslu
a dopravy. Andrej Babiš kritiku odmítl s tím, že stát
se zadlužil kvůli pomoci podnikatelům během covidu, na kterou vynaložil 460 miliard korun. Premiér
dodal, že Česko patří k nejméně zadluženým zemím
v Evropě.
Sněm Svazu průmyslu a dopravy se obracel také
do budoucna a vyzval vznikající vládu ke krokům
v sedmi prioritních oblastech: digitalizaci, dopravě, exportu, Green Dealu a energetice, trhu práce,
výzkumu a vývoji a vzdělanosti. Místopředseda
svazu Radek Špicar prohlásil, že je čas zahájit druhou ekonomickou transformaci, protože ta, která
začala po roce 1989, se už se vyčerpala. Zdůraznil, že
je potřeba zbavit se levné ekonomiky a přejít na znalostní ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou. „Jinak
vyspělé ekonomiky nedoženeme. Zatímco německý
zaměstnavatel získá za hodinu práce od svého zaměstnance 42 eur, český jen 13 eur," připomněl Radek
Špicar. Nový kabinet by měl podle sněmu především
zvýšit stabilitu a atraktivitu podmínek pro podnikání, připravit naši zemi k přechodu na nízkoemisní
ekonomiku a reagovat na demografické změny. „Na
ekonomických výzvách, které jsme Petru Fialovi
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představili, by měla nová vláda ihned začít pracovat.
Jsme připraveni s experty rodící se vládní koalice
úzce spolupracovat a detaily vládního programového
prohlášení spolu s konkrétními návrhy s nimi konzultovat,“ řekl Jaroslav Hanák.

plnil, že potřebujeme důkladné dopadové studie, bez
kterých se na riskantní cestu Green Dealu nemůžeme vydat. Souhlasil, že je potřeba více otevřít náš
pracovaní trh pro zaměstnance ze zahraničí, zejména z Ukrajiny. Potvrdil také záměr umožnit firmám
kompletně účtovat a provádět platby v eurech.
Zdroj: BVV
(-jh-)
Foto: Ing. Leo Doseděl
Mezinárodní strojírenský veletrh se konal od 8. do
12. listopadu v Brně. Je nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě. Návštěvnost
je vysoce odborná, téměř 80 procent návštěvníků
ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří
k vrcholovému managementu. Veletrhu je tradičně
věnována vysoká mediální pozornost. Jeho součástí
je špičkový doprovodný program složený z odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.
www.spcr.cz
(-jh-)

www.spcr.cz www.bvv.cz
12/2021
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Zdroji majetku družstva jsou především členské
vklady jeho členů a dosažené výsledky hospodaření
družstva. Souhrn všech těchto členských vkladů je
podle zákona o obchodních korporacích základním
kapitálem družstva.
U družstva vzniklého přede dnem 1. 1edna 1992 jako
družstvo výrobní, je současná hodnota jeho majetku
ovlivněna výsledky transformace, k níž došlo v období let 1992 až 1993 podle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě
majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, označovaného jako transformační
zákon. Transformace spočívala v jeho případě nejen
v přizpůsobení stanov tehdy nové právní úpravě
dané obchodním zákoníkem, ale také v majetkovém
vypořádání družstva se státem i s jinými osobami,
a v rozdělení části majetku družstva na majetkové
podíly oprávněných osob při současném zřízení nedělitelného fondu zahrnujícího zbývající hodnotu
jeho majetku, kterou již nebylo možné za dalšího
trvání družstva mezi členy rozdělit. Majetkový podíl
oprávněné osoby, jež zůstala členem družstva přeměněného podle schváleného transformačního projektu, se pak stal po snížení o částku, která z něj byla
podle stanov přizpůsobených obchodnímu zákoníku
převedena do nedělitelného fondu, nadále jejím členským vkladem, popřípadě též zčásti další majetkovou
účastí člena na podnikání družstva za podmínek podle jeho stanov.
Zákon o obchodních korporacích již nevyžaduje
zřídit v družstvu nedělitelný fond. Předpokládá však,
že družstvo bude mít podle svých stanov jeden či
více fondů tvořených ze zisku, a že možnost použít
takový fond k rozdělení mezi členy za trvání družstva bude nadále omezena podle nich. Výslovně v této
souvislosti zmiňuje rezervní fond a pro případ, že jej
družstvo zřídilo, určuje, že o jeho použití rozhoduje
členská schůze a využití tohoto fondu k některým
účelům tím, že se jeho prostředky rozdělí mezi členy,
sám vylučuje.
Další majetkovou účast člena na podnikání družstva, která vznikala za podmínek podle stanov
přijatých na základě obchodního zákoníku, zákon
o obchodních korporacích již neupravuje. V přechodných ustanoveních tohoto zákona se uvádí, že
další majetková účast členů na podnikání družstva
se řídí dosavadními právními předpisy a stanovami družstva. Obchodní zákoník byl s účinností ke

dni 1. ledna 2014 zrušen. Současná právní úprava
v zákoně o obchodních korporacích spojuje vznik
práv a povinností z členství v družstvu jen se vznikem účasti v družstvu založené členským vkladem
do jeho majetku. Člen se v tomto pojetí vždy podílí
svým členským vkladem na základním kapitálu
družstva, přičemž výše této majetkové účasti nemůže
být nižší, než kolik činí základní členský vklad určený stanovami družstva. Další majetková účast člena
na podnikání družstva podle předchozí právní úpravy obsažené v obchodním zákoníku se od členského
vkladu liší tím, že výši základního kapitálu družstva
tvořeného členskými vklady jeho členů neovlivňuje, neboť se vzhledem k dřívějšímu ani současnému
vymezení pojmu základní kapitál družstva součástí
tohoto základního kapitálu nestává. Podmínky další
majetkové účasti jsou od počátku dány pouze ustanoveními stanov družstva, protože obchodní zákoník,
na jehož základě mohla vznikat, žádná práva či povinnosti z této účasti člena v družstvu neurčil. Dosud přetrvávající další majetková účast v některých
družstvech představuje především nevypořádané
nároky členů týkající se majetkového podílu, který
jim byl určen při transformaci a zatěžuje tak družstvo závazky, které má splnit nezávisle na výsledcích
svého hospodaření.

právní okénko

Majetkový vztah člena
k družstvu

V současném pojetí družstva podle zákona o obchodních korporacích se každý z jeho členů musí
podílet na základním kapitálu členským vkladem
rovnajícím se výši základního členského vkladu.
Předmětem členského vkladu, tedy tím, co člen do
základního kapitálu na nabytí nebo zvýšení své
majetkové účasti v družstvu vkládá, mohou být podle zákona o obchodních korporacích peníze anebo
také jiná penězi ocenitelná věc, připouští-li stanovy
družstva nepeněžitý vklad. Členským vkladem se rozumí peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu,
přičemž jde-li o nepeněžitý vklad, jedná se o peněžní
částku, která se členu započítává na základě ocenění
předmětu jeho nepeněžitého vkladu znalcem na členský vklad. Vložením předmětu vkladu do základního
kapitálu nabývá družstvo k tomuto předmětu vkladu
vlastnické právo.
Základní členský vklad musí být ve stanovách určen pro všechny členy družstva peněžní částkou ve
stejné výši. Pro určení výše základního členského
vkladu nestanoví právní předpisy žádné pravidlo.
Stejně tak není právními předpisy dána ani výše
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základního kapitálu, jenž družstvo musí mít, a není
jimi tudíž stanoveno, jaké výše má dosahovat souhrn
všech členských vkladů členů družstva, který je jeho
základním kapitálem. V případě družstva, u něhož
došlo k přeměně podle transformačního zákona,
byly členské vklady jeho členů stanoveny na základě
majetkových podílů na transformovaném družstvu,
které jim byly při této transformaci vypočteny.
U družstva zakládaného po 1. lednu 1992 je rozhodující pro určení výše základního členského vkladu,
a to s přihlédnutím k možnostem i počtu osob, které
se podle záměru zakladatelů družstva mají zavázat
k členskému vkladu a stát se jeho členy, v jaké počáteční výši má být základní kapitál družstva těmito
základními členskými vklady vytvořen, aby družstvo mohlo zahájit svou činnost.
Zákon o obchodních korporacích připouští, aby měl
člen v družstvu vyšší majetkovou účast než tu, která
odpovídá stanovami určenému základnímu členskému vkladu. Vzhledem k potřebě družstva získat
pro svou činnost další prostředky a k možnostem členů je jako členský vklad poskytnout, mohou stanovy
umožnit, aby se člen na základním kapitálu družstva
podílel rovněž jedním nebo více dalšími členskými
vklady, přičemž výše těchto členských vkladů může
být různá. K dalšímu členskému vkladu se člen může
zavázat jak při vzniku svého členství, tak i v průběhu
jeho trvání.
Účastní-li se člen v družstvu základním členským
vkladem, je výše jeho členského vkladu shodná s výší
jeho základního členského vkladu. Spočívá-li účast
člena v družstvu vedle základního členského vkladu
také v jednom či ve více dalších členských vkladech, je
jeho členský vklad tvořen součtem základního členského vkladu a každého dalšího členského vkladu.
Základní členský vklad nebo jeho část nelze za trvání
družstva členu vracet, pokud nedojde postupem podle zákona o obchodních korporacích ke snížení výše
základního členského vkladu, která je určena stanovami, za účelem vrácení části tohoto vkladu ve stejné
výši každému z členů družstva. Další členský vklad
lze naopak vypořádat i za trvání členství v družstvu,
jestliže je to mezi členem a družstvem sjednáno ve
smlouvě o tomto dalším členském vkladu.
S majetkovou účastí člena v družstvu založenou
členským vkladem do základního kapitálu družstva
je spojen družstevní podíl. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z jeho členství
v družstvu. Jedná se o práva a povinnosti vyplývající
z právních předpisů a ze stanov družstva. Výše členského vkladu člena určuje výši jeho majetkové účasti
v družstvu v penězích, družstevní podíl vyjadřuje
práva a povinnosti člena spojená s touto výší majetkové účasti dané jeho členstvím v družstvu.
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Výše majetkové účasti člena v družstvu se může
měnit především při změnách výše základního členského vkladu určené stanovami. Dochází-li ke zvýšení anebo snížení základního členského vkladu, mění
se výše majetkové účasti každého z členů družstva
stejně. Umožňují-li stanovy podílet se na základním
kapitálu družstva dalším členským vkladem, dochází
ke změně výše majetkové účasti člena pokaždé, kdy
se za trvání svého členství v družstvu zaváže ke vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu anebo
dojde k vypořádání jeho dalšího členského vkladu,
anebo části tohoto vkladu.
Družstevní podíl je spojen vždy s určitou majetkovou účastí člena v družstvu odpovídající jeho členskému vkladu. Majetková účast člena se zvýší také,
nabude-li v družstvu za trvání svého členství družstevní podíl od jiného člena tohoto družstva, a naopak
se sníží, pokud dojde k rozdělení jeho dosavadního
družstevního podílu tak, že jeden družstevní podíl
vzniklý tímto rozdělením si člen ponechá a zbývající
jeden nebo více družstevních podílů současně převede na někoho jiného. Vzhledem k tomu, že se každý
člen musí za trvání členství podílet na základním kapitálu družstva alespoň ve výši základního členského
vkladu, zákon o obchodních korporacích nepřipouští
družstevní podíl rozdělit, pokud by v důsledku rozdělení majetková účast člena, jehož družstevní podíl
se rozděluje, anebo toho, kdo družstevní podíl vzniklý rozdělením od uvedené člena nabývá, nedosahovala výše základního členského vkladu podle stanov
družstva. Je třeba zdůraznit, že uvedené nakládání
s družstevním podílem je v družstvu možné, jen pokud to jeho stanovy dovolují.
Majetkovou účast v družstvu může mít jen osoba,
která splňuje podmínky pro členství podle zákona
o obchodních korporacích i stanov družstva a stane
se jeho členem. Zanikne-li členu v družstvu členství
způsobem, při kterém nenabývá jeho družstevní podíl, tedy práva a povinnosti spojené s jeho členským
vkladem, někdo jiný, a nejde-li ani o přeměnu družstva, při níž vznikne dosavadnímu členu účast na jiné
právnické osobě odlišné od dosavadního družstva,
musí se majetková účast tohoto člena vypořádat.
Jedná-li se o zánik členství za trvání družstva, vypořádání se provede vyplacením vypořádacího podílu.
Při zrušení družstva s likvidací
se členu při vypořádání vyplatí
podíl na případném likvidačním zůstatku, který vyplyne
z likvidace.

Text: JUDr. Miroslav Machala

sociální odpovědnost
12/2021
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Hospodářská prognóza
z podzimu 2021

Od hospodářského oživení k expanzi
i v horšících se podmínkách

Ekonomika EU se z recese způsobené pandemií zotavuje rychleji, než se očekávalo. Na jaře
již probíhaly očkovací kampaně a začala se rušit omezení, což umožnilo obnovení růstu. Ten v nezmenšené míře pokračoval i během léta díky otevření ekonomiky. Navzdory
zhoršujícím se podmínkám se očekává, že hospodářství EU se bude v horizontu prognózy
nadále dařit a v letech 2021, 2022 a 2023 dosáhne míry růstu ve výši 5 %, 4,3 % a 2,5 %.
Míra růstu v eurozóně by měla být v roce 2021 a 2022 stejná jako v EU a v roce 2023
by měla činit 2,4 %. Tento výhled do značné míry závisí na dvou faktorech: na vývoji
pandemie COVID-19 a na tempu, kterým se nabídka přizpůsobí prudké změně poptávky,
k níž došlo po opětovném otevření ekonomiky.
Evropské hospodářství se navrací k expanzi
rychleji, než se očekávalo

Míra růstu HDP v EU ve druhém čtvrtletí roku 2021
činila meziročně téměř 14 %, což je zatím nejvyšší
zaznamenaná hodnota – stejně vysoká jako nebývalý
pokles HDP v témže období loňského roku, během
první vlny pandemie. Ve třetím čtvrtletí roku 2021 se
hospodářství EU vrátilo na předpandemickou úroveň
výstupů a přešlo z fáze oživení do expanze.
Tuto expanzi by měla nadále pohánět domácí poptávka. Zlepšení situace na trhu práce a předpokládané snižování úspor by měly přispět ke stabilnímu
tempu spotřebitelských výdajů. Realizace Nástroje
pro oživení a odolnost rovněž začíná hrát významnou
úlohu při podpoře soukromých i veřejných investic.

Nezaměstnanost ovšem dále klesala. Srpnová míra
nezaměstnanosti v EU činila 6,8 % a jen těsně převyšovala míru zaznamenanou na konci roku 2019. Údaje
zveřejněné po uzávěrce prognózy ukazují, že v září
nastal další mírný pokles. Z průzkumů Komise zaměřených na podniky vyplývá, že v některých oblastech
začínají pracovní síly chybět, zejména v odvětvích
s nejvýraznějším nárůstem činnosti. Čím déle bude
tento nedostatek přetrvávat, tím vyšší je riziko, že
bude tlumit hospodářskou aktivitu a přispívat k inflaci prostřednictvím mzdových tlaků.

Růstová dynamika se ovšem potýká s novými problémy. Hospodářskou činnost v EU komplikují úzká
místa a narušení globálních dodávek, zejména co se
týče vysoce integrovaného výrobního sektoru. Po
prudkém poklesu v roce 2020 se navíc v uplynulém
měsíci bouřlivě zvyšovaly ceny energií, zejména zemního plynu, které nyní jsou výrazně nad úrovní před
pandemií. To bude mít dopad na spotřebu a investice.

Prognóza předpokládá, že zaměstnanost v EU vzroste letos o 0,8 %, v roce 2022 o 1 % a v roce 2023 o 0,6 %.
V příštím roce by se měla zaměstnanost dostat nad
úroveň před krizí a v roce 2023 se očekává expanze.
Nezaměstnanost v EU má klesnout z letošních 7,1 %
na 6,7 % v roce 2022 a 6,5 % v roce 2023. V eurozóně se
v těchto třech letech předpokládají hodnoty 7,9 %, 7,5 %
a 7,3 %.

Trh práce se má dále zlepšovat

Nižší schodky, než se očekávalo

Situace na trzích práce v EU se výrazně zlepšila díky
tomu, že se rozvolnila omezení u činností souvisejících se spotřebiteli. Ve druhém čtvrtletí letošního
roku vytvořila ekonomika EU přibližně 1,5 milionu
nových pracovních míst, mnoho pracovníků ukon-
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čilo účast v systémech pro udržení pracovních míst
a míra nezaměstnanosti se snížila. Celkový počet
zaměstnanců v EU však stále byl o 1 % nižší než před
pandemií.
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Lepší vyhlídky růstu naznačují, že schodky v roce
2021 budou nižší, než se očekávalo na jaře. Souhrnný
schodek v EU, který v roce 2020 dosáhl 6,9 % HDP, by
se měl v roce 2021 nepatrně snížit na 6,6 % vzhledem
ke stále vysoké fiskální podpoře na začátku roku.

Souhrnný poměr dluhu k HDP, který dosáhl v EU
zhruba 92 % (v eurozóně 99 %), by se měl letos víceméně stabilizovat a v roce 2022 začít klesat, takže
v roce 2023 bude činit 89 % HDP (v eurozóně 97 %).

Dočasné globální cenové tlaky vedou k růstu
inflace na desetileté maximum

Po několika letech nízké inflace bylo silné oživení
hospodářské aktivity v EU i v řadě vyspělých ekonomik doprovázeno zrychlením inflace, které předčilo
prognózy.
Meziroční inflace v eurozóně stoupla ze záporné
hodnoty –0,3 % v posledním čtvrtletí roku 2020 na
2,8 % ve třetím čtvrtletí roku 2021. Říjnová míra činila 4,1 % – takto vysoká hodnota byla od roku 1997,
kdy se údaje o inflaci v eurozóně začaly zveřejňovat,
zaznamenána teprve podruhé.
Toto výrazné zrychlení inflace je způsobeno především prudkým nárůstem cen energií, ale zřejmě
rovněž souvisí s rozsáhlou postpandemickou hospodářskou korekcí, z čehož lze usuzovat, že současné
vysoké hodnoty jsou do velké míry přechodné.

Předpokládá se, že inflace v eurozóně dosáhne
v roce 2021 nejvyšší hodnoty 2,4 % a poté klesne na
2,2 % v roce 2022 a 1,4 % v roce 2023 s tím, jak se ceny
energií budou postupně snižovat. Inflace v celé EU
by měla v roce 2021 dosáhnout 2,6 %, v roce 2022 pak
2,5 % a v roce 2023 potom 1,6 %.

Nejistota a rizika spojená s výhledem růstu
jsou stále velmi vysoká

Ačkoli dopady pandemie na hospodářskou aktivitu
značně zeslábly, onemocnění COVID-19 ještě nebylo
poraženo a oživení ekonomiky silně závisí na jeho
vývoji, a to jak v rámci EU, tak mimo ni. Vzhledem
k nedávnému opětovnému nárůstu počtu případů
v mnoha zemích nelze vyloučit znovuzavedení omezení, která mají vliv na hospodářskou činnost. V EU je
toto riziko obzvláště relevantní v členských státech
s relativně nízkou proočkovaností.

z Bruselu

Ovšem podpůrná opatření a působení automatických stabilizátorů s pokračující hospodářskou expanzí skončí, a prognóza tudíž předpokládá, že souhrnný
schodek EU se v roce 2022 sníží o polovinu na přibližně
3,6 % HDP a v roce 2023 dále klesne na 2,3 %.

Další hospodářská rizika se váží k potenciálně
dlouhodobým dopadům stávajících omezení nabídky
a úzkých míst.
Hlavní riziko pozitivní odchylky od výhledu růstu
souvisí s potenciálním zvýšením efektivity a trvalým zlepšením produktivity vyvolaným strukturálními změnami v důsledku pandemie. V tomto ohledu
budou mít zásadní význam investice podporované
z Nástroje pro oživení a odolnost a doprovodné strukturální reformy. Celkově se bilance rizik spojených
s touto prognózou kloní spíše k nepříznivému vývoji.
Inflace může být oproti předpokladům nakonec
vyšší, pokud budou omezení nabídky trvalejšího rázu
a do spotřebitelských cen se promítne nárůst mezd
převyšující produktivitu.
Prognóza vychází ze souboru metodických předpokladů, pokud jde o směnné kurzy, úrokové sazby
a ceny komodit, s datem uzávěrky 19. října. U všech
ostatních vstupních údajů, včetně předpokladů
ohledně vládních politik, zohledňuje tato prognóza
informace do 25. října včetně. Projekce nepočítají
s žádnými změnami politik s výjimkou případů, kdy
jsou nové politiky věrohodně a dostatečně podrobně
oznámeny. Evropská komise zveřejňuje každoročně
dvě souhrnné prognózy (jarní a podzimní) a dvě prognózy průběžné (zimní a letní). Průběžné prognózy
zahrnují roční a čtvrtletní ukazatele HDP a inflace
v běžném a následujícím roce pro všechny členské
státy a také souhrnné ukazatele pro EU a eurozónu.
Zimní hospodářská prognóza Evropské komise, která
by měla být předložena v únoru 2022, bude obsahovat
aktualizované projekce HDP a inflace.
Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz

V dalším čísle naleznete

Tipy na družstevní výrobky
12/2021
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Rok změn a omezení vystřídal rok
překvapení a zvratů
Mechanika Prostějov, výrobní družstvo, Mechanika,
a. s., Automechanika, a.s. a společnost STKm Prostějov,
s.r.o. - členové SKUPINY MECHANIKA svou činností
zasahují hned do několika oborů a za dobu více jako 65
let si vybudovali pevnou pozici nejen na regionálním
trhu, ale v rámci celé České republiky.
Po roce změn a omezení, které přineslo řadu výzev
a příležitostí, byl rok 2021 pro SKUPINU MECHANIKA
rokem překvapení a zvratů. Již začátek roku jasně
ukázal, že pouze kvalitní a fungující dodavatelko-odběratelské vztahy jsou základem pro činnost všech
společností.
„Pro výrobce oken, dveří a výplní otvorů společnost
Mechanika, a.s. byl tento rok velmi úspěšný. Byla dokončena realizace stavby hotelu STAGES v Praze, a to
montáží provětrávaných fasád a opláštění. V těchto
dnech je hotel již zkolaudovaný a těší se velké přízni
médií a celkového pozitivního hodnocení odborné veřejnosti. Novostavba mateřské školky v Říčanech (část
Větrník) je zajímavá svým barevným řešením a veselou kombinací tvarů a barev, jež naprosto odpovídá
účelu této stavby. Dlouholetá spolupráce se společností
Regionální centrum Olomouc, pro kterou v současné
době realizujeme další již několikátou etapu Campusu
BEA na ulici Kosmonautů v Olomouci, bude pokračovat i v roce následujícím. V něm se také můžeme těšit
na významnou zakázku pro společnost Geosan na novostavbě centrálního urgentního příjmu Nemocnice
Pardubického kraje, a.s.“, uvedl předseda představenstva Ing. Jindřich Zdráhal a pokračuje.
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„Hned začátkem roku společnost Automechanika, a.s.
opakovaně čelila uzavření maloobchodního prodeje
vozů ŠKODA a taktéž areálu prodeje ročních a ojetých
vozů (tzv. program ŠKODA Plus). Kvalitní a komplexní
servisní služby vč. vlastní lakovny a klempírny a široká
nabídka originálních náhradních dílů a příslušenství
ŠKODA udržely společnost v chodu, přestože poptávka
zákazníků byla v první polovině roku kolísavá. Následné masívní oživení poptávky po nových i ročních
a ojetých vozech ŠKODA mě přesvědčilo o smysluplnosti této části podnikání. Bohužel ani já jsem nečekal,
kam až oživení poptávky může dojít a jak rychle může
poptávka přerůst ve fatální nedostatek zdrojů.“
„Náš tým stanice technické kontroly a měření emisí
i v roce 2021 čelil značným výkyvům poptávky, nicméně i zde musím opakovaně konstatovat, že jde o stabilní, pevnou a neoddělitelnou součást celé SKUPINY
MECHANIKA.“
„Evropský nedostatek surovin, komponentů a dalších
zdrojů pro výrobu, nedostatek zboží pro další obchod jsou
pro naše společnosti klíčové. Není nic smutnějšího než nemít
z čeho vyrábět a co prodávat, když poptávka má vzestupnou
tendenci. Děkuji všem našim zákazníků, dodavatelům a především zaměstnancům za spolupráci a přeji jim klidný konec
roku, zdraví a rok 2022 již konečně lepší než roky předchozí.
Věřím a přeji si, že v příštím roce dojte ke zlepšení celosvětové situace, že naše letité vybudované obchodní vztahy touto
situací neutrpí trhliny, a že svět bude zase v pořádku.“
Ing. Jindřich Zdráhal
předseda představenstva

ŠKODA PLUS
Vykoupíme váš ojetý vůz

ŠKODA Plus prověřené ojeté vozy nejen prodává, ale i vykupuje. Začněte s prodejem svého ojetého vozu
jednoduše, během pár kliknutí na webu ŠKODA Plus nebo nás neváhejte kontaktovat telefonicky.
ŠKODA Plus mění minusy ojetých vozů na plusy.

•
•
•
•
•

Vykoupíme vozy všech značek za férové ceny.
Veškerou administraci vyřídíme za vás.
Přebíráme veškeré garance a záruky za váš vůz.
Nabízíme možnost komisního prodeje.
Po dohodě přijedeme vykoupit váš vůz.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
DRUPOL autodružstvo
Milínská 30
261 01 Příbram
Tel.: 318 625 191
www.drupol.cz

DRUPOL autodružstvo
Komenského 947
267 51 Zdice
Tel.: 311 685 212
www.drupol.cz

družstevní výrobky

Polomaska KP2020 – sestava včetně filtrů
Polomaska zajišťuje účinnou filtraci škodlivin
při dýchání, dle použitých filtrů (v třídě P2, P3).
Polomaska zakrývá nos, ústa a bradu a celá lícnicová část je pro maximální pohodlí uživatele vyrobena
z měkkého elastomeru.
Polomaska má dva nádechové otvory se zpětnou
klapkou a jeden výdechový otvor se zpětnou klapkou,
která je chráněná krytkou.
Polomaska je opatřena dvojicí pružných upínacích
popruhů, jejich délka je snadno nastavitelná sponou.
Bajonetovým zámkem se přes těsnění k polomasce
připojují dva filtry s vyměnitelnou filtrační vložkou.
Všechny části polomasky a filtrů jsou snadno rozebíratelné bez použití nářadí a dají se čistit, dezinfikovat, nebo vyměnit za náhradní díl.

použitého filtru. Ani dokonalý filtr v netěsné masce
nezajistí odpovídající ochranu.

POUŽITÍ A OCHRANA

Polomaska zajišťuje účinnou filtraci škodlivin
a brání tak jejich vdechování.
Průnik filtrem pro jednotlivé třídy filtrů pro zkušební aerosol podle ČSN EN 143:
P2 < 6 %, (účinnost > 94 %)
P3 < 0,05 %, (účinnost > 99,95 %)
Účinnost (odlučivost) je podíl zachycených částic k celkovému množství částic v prostředí a je doplňkem průniku do 100 %.
Např. průniku P 5 % odpovídá odlučivost O = 100 – P
= 95 %.
Ochranný faktor pro filtry použité s polomaskou:
P2 je ochranný faktor pro částice 10x NPK-P pro polomasku
P3 je ochranný faktor pro částice 50x NPK-P
pro polomasku
Polomaska v kombinaci s filtry P2 nebo P3 (dle typu
prostředí a kontaminace) zajišťuje ochranu proti pevným a kapalným aerosolům, prachu, dýmu a nebezpečným mikroorganismům.
Ochrana poskytovaná filtrační polomaskou závisí
podstatně na jejím utěsnění vůči obličeji a druhu

Polomaska smí být používána výhradně s originálními filtry nebo schválenými filtry uvedenými níže.

NÁHRADNÍ DÍLY

•
Používejte výhradně originální díly určené pro
Polomasku KP2020.
•
Náhradní díly je možno objednat na adrese
http://www.kovoplastvd.4shop.cz/.
KOVOPLAST Hluk dodává všechny díly včetně filtrů
P2 R (KP2020-P2).
• Je možno použít i schválené filtry s kompatibilním
bajonetovým zámkem firmy 3M:
• 3M
• P2…………………3M 2125
• P2…………………3M 2128
• P3…………………3M 2135
• P3…………………3M 6035 - je zapouzdřený částicový
filtr určený k ochraně proti škodlivinám pevným,
tekutým, mikroorganismům (viry, bakterie a výtrusy) a enzymům. Filtr je jednorázová kazeta,
filtrační vložka nelze čistit ani měnit.
Text: Roman Kolárík
Foto: archiv družstva KOVOPLAST

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

družstevní výrobky

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

PLÁTKOVACÍ NŮŽ 6,5“ KING´S ROW (1825)
Jeden z nejoblíbenějších kovaných nožů z prestižní řady King´s Row,
vyrobený z vysoce kvalitní nerezové oceli. Svými vlastnostmi
a dlouhou životností ostří vyhoví nejnáročnějším požadavkům
všech kuchařů včetně profesionálů. Nůž je určený především ke
snadnému plátkování masa i dalších potravin, uplatnění ale v kuchyni najde i při řadě dalších úkonů.

RYBÁŘSKÝ NŮŽ (8187)

Tento nůž je praktickým pomocníkem každého rybáře
i všech aktivních lidí pohybujících se pravidelně v přírodě.
Oboustranné ostří tohoto nože je vyrobeno z kvalitní nerezové oceli a ergonomicky tvarovaná rukojeť je z odolného,
výrazně žlutého plastu. Vlnité ostří je určeno ke škrábání
šupin a hladké ostří k porcování ryb. Využití tohoto nože
je ale mnohem širší, protože se stejně dobře hodí k přípravě
svačiny pod širým nebem jako ke krájení chleba, uzenin a zeleniny. Dodává se včetně koženého pouzdra.

BOX S 8 NOŽI A VIDLICÍ
TREND (2739)
Prvotřídní kuchyňské nože a vidlice, bezpečně a šetrně uložené v otevřeném boxu
z bukového dřeva. Nože TREND se vyznačují elegantním designem, odolnými nýtovanými střenkami a čepelemi z vysoce
kvalitní nerezové oceli, která dlouho drží
ostří. S touto soupravou ve Vaší kuchyni
budete mít pro každou činnost po ruce
vždy ten pravý nůž.

NŮŽ NA CHLÉB TREND ROYAL 7“ (1107 )
Osvědčený nůž na chléb s vlnitou čepelí dlouhou 17,5 cm si snadno poradí s krájením
chleba i dalších druhů pečiva. Nože z řady Trend Royal jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli, která zaručuje výborné řezné vlastnosti a trvanlivost ostří. Rukojeť z ergonomicky tvarovaného plastu zvyšuje bezpečnost při práci s tímto nožem.

12/2021
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Produkce vánočních balíčků
se letos několikanásobně zvýšila,
říká Petr Horký z MYJÓMI

ních balíčků se odhadem zvýšila čtyř až pětinásobně,“ upřesnil Petr Horký.
Vánoční balíčky, které si firmy objednávají pro své
zaměstnance nebo obchodní klienty, kdy si mohou
vybrat buď z nabídky sortimentu zajišťovaného MYJÓMI, anebo z produktů, které se v družstvu vyrábějí, zaměstnanci obvykle začínají chystat již koncem
léta. Nabízíte letos nějakou novinku?
Co se týče přímo výrobků MYJÓMI, tak součástí balíčků opět mohou být naše originální Betelné šatky
s nanofiltrem, buď s potiskem podle přání klienta,
anebo například s nějakým zimním nebo vánočním
vzorem. K šátkům letos nově nabízíme čepice ze stejného materiálu a vybírat si je možné rovněž z nových

Podstatně více vánočních dárkových balíčků než
v předchozím roce letos zkompletovali zaměstnanci
brněnského MYJÓMI družstva invalidů – a to nejenom přímo v brněnských dílnách, ale i v dalších pobočkách, které se nacházejí ve čtyřech krajích České
republiky. Podle předsedy představenstva Petra Horkého za tím stojí zvýšený zájem zákazníků. „Objevili
se další zájemci z řad firem, takže produkce vánoč-
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Loni v říjnu byla uvedena do provozu v pořadí zatím poslední pobočka družstva, a to v severočeském
Rumburku. Dnes tamní montážní dílna a malá šicí
dílna dávají práci celkem devíti desítkám zdravotně
znevýhodněných lidí a další se o práci hlásí…
Máme radost, že se pobočka v Rumburku tak dobře
rozjela. V této souvislosti ale musíme více zapracovat
na obstarání dostatečného množství lokálních zakázek, abychom tam nemuseli převážet práci z Brna
i odjinud. Pokud se to podaří, můžeme myslet na
přibírání dalších zaměstnanců. V tomto ohledu jsme
předběžně počítali i se zakázkami z Německa. Něco
rozjednáno máme, tak snad se podaří získat nové klienty a zakázky.

družstevní výrobky

dekorační účely, ale zavedli jsme také nové technologie, v dílnách instalovali další stroje a obecně se více
modernizovali. Rozšířili jsme mimo jiné i obchodní
oddělení nebo zavedli digitalizaci účetních procesů…
Bylo toho poměrně dost.

vzorů ponožek z naší pletací dílny. Myslím, že sortiment je už natolik široký, že si z něj vybere každý. Pokud ne, tak i ponožky do vánočních balíčků pleteme
na přání, například s logem společnosti a podobně.
Do balíčků zajišťujeme i produkty dalších spřátelených sociálních podniků podle přání zákazníků.
Rok, který se blíží ke svému konci, je současně příležitostí k předběžnému bilancování. Na konkrétní
čísla je sice ještě brzy, ale jaký podle vás letošní rok
pro MYJÓMI byl?
Přibyli nám další zaměstnanci i zakázky – zvedla
se například poptávka po barvené dřevité vlně pro
Máte už nějaké plány pro příští rok?
Jde spíše o drobnější rozvojové plány, protože se
chceme zaměřit především na stabilizování firmy.
Například zefektivnit obchod k zajištění většího
množství zakázek, případně rozšířit naši nabídku.
Ačkoli zakázek přibylo a větší je i obrat, stále máme
značné rezervy, které by se daly využít. Ohledně
dalšího rozšiřování firmy - i nadále je ve hře realizace záměru zřízení ruční automyčky v Praze, který
je ve fázi hledání vhodných prostorů a zaměstnanců. Nyní je pro nás nejdůležitější, jak se po volbách
vyvine situace ohledně příspěvků státu na zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob v závislosti
na zvýšení minimální mzdy, abychom se měli o co
opřít.
Text: Lenka Mašová
Foto: archiv družstva MYJÓMI

www.myjomi.cz
12/2021
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Tip na vánoční dárek
od OBZORU Zlín
Darujte svým blízkým pod stromeček praktický dávkovač na léky. Dávkovače léků či vitamínů jsou
efektivní cestou ke správnému užívání medikamentů ve stanovenou denní i noční dobu jak doma, tak
na cestách. Tento pomocník usnadňuje život nejen starší, ale i stále se rozrůstající skupině mladší generace, která ve svém hektickém způsobu života mnohdy nemá čas a zapomíná na včasné užití léků či
vitamínových doplňků. Výhodou těchto dávkovačů je možnost přípravy léků i na celý týden.
Dalším dárkem, kterým můžete potěšit své blízké, je krabička na zubní protézu či dětská rovnátka.
Stejně jako vlastní zuby, tak i zubní náhradu je nutné udržovat v naprosté čistotě a k tomu účelně poslouží právě dentální dóza v pestrém barevném provedení.
Produkty lze objednat na firemním e-shopu www.eshop.obzor.cz v kategorii Dávkovače léků a Dentální dózy nebo zakoupit v lékárnách.

www.obzor.cz
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– dárkové balení výrobků z řady PE-PO
Balení obsahuje: krbovou a BBQ rukavici, větruodolný flexi
zapalovač, podpalovač z dřevité vlny, zápalky 10 cm

družstevní výrobky

PE-PO dárkové balení 2021

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
Vilová 333/2
460 10 Liberec 10
liberec@severochema.cz

www.severochema.cz
12/2021
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KELÍMEK
S PÍTKEM
pro opakované použití
• zdravotně
nezávadný
• neobsahuje BPA
ani ftaláty
• recyklovatelný
• pro horké i studené
nápoje
• snadná hygienická
údržba
• přijatelná
cenová relace

1
0
0%
česk
ý výrob
ek

Opakovaným používáním výrobku
šetříte přírodu.

TVAR výrobní družstvo Pardubice
Husova 1682, 530 03 Pardubice, CZ
tel.: +420 467 409 911, fax: +420 467 409 924
www.tvar.cz, e-mail: tvar@tvar.cz

Karima

dárkové kazety

Karima dárková kazeta velká č. 2
Pěnaa ddoo kkoupele
ouppel
ele
choový gel
gel
e
Sprchový
Mýdlo
solí
dlo se
s sol
olílí
d o s bahnnem
dl
m

Tuto i další podobné dárkové kazety
můžete zakoupit na e-shopu www.dubrava.cz.
Originální české výrobky z Valašska pro vás vyrábí – chemické výrobní družstvo Důbrava.

peříčka
pozdravy andělů
Darujte magický amulet s českými granáty a užijte si naplno kouzlo Vánoc.
Váš Granát, d.u.v., Turnov

www.granat.cz I www.granat-shop.cz

družstevní výrobky

DÁRKOVÉ SETY
FAIR & BIO PRAŽÍRNY
Jak na udržitelné dárky? Udělejte radost svým blízkým férovou kávou, osvěžujícím
čajem anebo domácími sušenkami.
Lahodná čokoláda Mana a voňavé mýdlo Koukol jsou navíc z našich partnerských
sociálních podniků.
Všechny dárky jsou z udržitelných surovin: fairtradových, bio a lokálních, vyrobené
s láskou a s jasným původem, zabalené našimi znevýhodněnými zaměstnanci.

KÁVOVÝ PEELING

Dárkový set s filtrovanou kávou a přírodním peelingovým mýdlem z kávového lógru a s esenciálními
oleji. Přírodní peelingové mýdlo s kávovou sedlinou
z naší skvělé filtrované Guatemaly pro nás vyrobil
spřátelený environmentální sociální podnik Mýdlárna Koukol. Mýdlo je vyrobené metodou za studena, takže zachovává maximum účinků všech esencí,
minerálů a vitamínů obsažených v použitých surovinách.
1 × Filtrovaná káva Bio Fairtrade (95g)
1 × Kávové peelingové mýdlo z Mýdlárny Koukol (90 g)
1 × Dárková krabička na mýdlo pro další využití
267 Kč

NEROZLUČNÁ DVOJKA

Dárkový set s ručně vyrobenou hořkou čokoládou
s kousky z naší kávy. Její unikátní chuť vás doslova
dostane. Káva a čokoláda jsou nerozlučná dvojka.
Každá obohacuje vlastnosti té druhé a obě báječně
chutnají. A navíc od našich ověřených dodavatelů
– sociálního podniku čokoládovna Mana z Krásné
Lípy. Tentokrát jsme vybrali hořkou čokoládu s kousky naší kávy, jedná se o čokoládu, připravovanou jen
pro nás, její unikátní chuť vás doslova dostane.
1 × Výběrová káva Bio Fairtrade (95g)
1 × Hořká čokoláda Mana s kousky kávy (43g)
254 Kč
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Dárkový set s kávou na espresso a čokoládovými koulemi s kubánským rumem Varadero. To je
kombinace, které se jen těžko odolává. Ke kávě na
espresso jsme letos přidali oblíbené rumové koule
od našeho partnera El-Puente z Německa, který při
jejich výrobě používá výhradně 7-letý fairtradový
Kubánský rum Varadero.
1 × Espresso classic Bio Fairtrade (95 g)
1 × Espresso special Bio Fairtrade (95 g)
1 × Rumové koule Varadero Negro (100g)
299 Kč

družstevní výrobky

KÁVA S KAPKOU RUMU

ČERSTVÁ KÁVA VŽDY A VŠUDE

Pokud si potrpíte nejen na vynikající chuť čerstvě
umleté kávy, ale také na rituál její přípravy, je tento
set s ručním mlýnkem, který skvěle padne do ruky,
určen právě pro vás. V setu najdete i textilní cestovní sáček, aby byl mlýnek dobře chráněn, dlouho vám
vydržel a jednoduše se převážel.
1 × Mlýnek na kávu Hario Mini Mill Slim Plus
1 × Cestovní sáček ze soc. podniku Vrátka Třebíč
1 × Filtrovaná káva Bio Fairtrade (95 g)
1 × Moka káva Bio Fairtrade (95 g)
999 Kč

DEGUSTAČNÍ BALÍČEK ALTERNATIVNÍ
PŘÍPRAVA

Degustační set se středně praženou bio kávou a dvou
světle pražených bio káv pro domácí přípravu. Světle
pražené pro překapávanou kávu z dripperu, french
pressu, Chemexu a dalších možných forem alternativní přípravy. Středně praženou kávu pro přípravu
v moka konvičce.
1 × Filtrovaná káva Bio Fairtrade (95 g)
1 × Moka káva Bio Fairtrade (95 g)
1 × Výběrová káva Bio Fairtrade (95 g)
240 Kč

JE LIBO DÁRKOVÉ BALENÍ?

Všechny dárky zabalíme kartónovou krabici vystlanou dřevitou vlnou anebo si kávu pořiďte jen tak –
bez obalu.
Všechny dárkové sety a mnohem více naleznete na
eshopu fair-bio.cz.
Text: Markéta Vinkelhoferová
Foto: archiv FAIR BIO Pražírna

www.fair-bio.cz
12/2021
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Ochutnejte

V ÍTĚZE
testu šumivých vín na KUPI.CZ:
„Šumivé víno ze sklepů Čejkovice je
příjemným překvapením. Toto víno
je stáčeno ve Francii a má světle
žlutou barvu s jemnou vůní ovoce.
Je velice příjemně sladkokyselé, což
mu dodává punc svěžesti. Templářský
sekt je jednoznačně nejpříjemnějším
překvapením celého testu.“

Templářské sklepy – trojnásobný vítěz

TOP VINAŘSKÝ CÍL

2018

2019

2020

www.templarske-sklepy.cz
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Novinky pro letošní Vánoce
Bob a Bobek se po mnoha letech vrací do naší nabídky!
Kdo by neznal králíky z klobouku a známou větu „Vstávat a cvičit“.
Legendární králíci známé z kresleného Večerníčku potěší malé i velké.

Králíci Bob a Bobek i s kloboukem kouzelníka
Pokustóna. Tato třídílná sada je určitě hezkým
dárkem nejen pro děti.

V aktuální nabídce jsou k dispozici tři
provedení: maňásci na prst nebo na ruku
a cpané postavičky.

A je to! Pat a Mat jsou tu!

Naši nejznámější kutilové si již připravili nářadí a nemohou se dočkat, až je necháte opravit něco také
u vás doma. Pat a Mat v naší nabídce dosud nikdy nebyli – seznamte se s jejich premiérou v kolekci
Moravské ústředny. Cpané postavičky jsou zpracovány jako dárek pro děti i dospělé ve věku 0-100 let.
Mají tvarovatelné paže pro fixaci v pózách typických pro oba kutily.
Plyšové hračky z hebkého mikroveluru vytvořené podle animovaného seriálu. Ruce lze díky
vložené výztuze tvarovat do požadované pozice. Tyto hračky získaly ocenění „Správná hračka –
vybráno odborníky“.

Měkoučký polštářek s oboustranným potiskem motivem oblíbených
kutilů Pata a Mata. Vhodný do postýlky, na cesty i jako dekorace
do pokojíčku. Materiál mikrovelur, obrázek tisk, náplň duté vlákno.
Více druhů naleznete v e-shopu MU Brno.

E-shop najdete na adrese www.mubrno.cz.

www.mubrno.cz
12/2021
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Tip na vánoční dárek

DRUTĚVA, výrobní družstvo, Praha
se vrací k tradicím
Nabízí první pletené výrobky – pletené čepice
Pražské družstvo DRUTĚVA patřilo v historii české módy mezi přední české výrobce dámských pletených oděvů. Nadčasové modely z jejich dílen obdivovaly ženy na módních přehlídkách a nebylo snad
ženy, která by neměla něco z jejich nabídky. Na tehdejší dobu extravagantní modely, kvalitní úplety
a krok se západní módou, tak nějak by se dala tehdejší tvorba Drutěvy, která vznikla již v roce 1950,
charakterizovat.
Čepice si můžete objednat na telefonu +420 602 363 783 nebo mailové adrese bathova@drutevapraha.cz.
Nejen pletené čepice, ale i další výrobky družstva DRUTĚVA zakoupíte v podnikové prodejně v sídle
družstva DRUTĚVA, Dělnická 1020/54, Praha 7 – Holešovice.

www.drutevapraha.cz
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karlovarská kosmetika®

Pleťové přípravky od tradičního českého
výrobce z karlových varů.
Cosmetica Carolinum®
Karlovarské pleťové mléko
s vysokým obsahem pistáciového oleje, vitamínu e, panthenolu, koenzymu Q10,
karlovarské vřídelní soli a hydratačních složek. obsažené látky pomáhají obnovit
přirozenou lipidickou bariéru, pleť je vypnutá a pružná.
Karlovarský krém výživný
obsahuje meruňkový olej, vitamín e a karlovarskou vřídelní sůl. ke každodenní péči
a ošetřování všech typů pleti, zejména suché. vhodný také k večernímu ošetření,
k prevenci ochablé pleti a tvorbě vrásek. Přípravek pokožku vyživuje a regeneruje,
udržuje jí hebkou a vláčnou.
Karlovarský krém hydratační
obsahuje meruňkový olej, vitamín e a karlovarskou vřídelní sůl. Pro všechny typy pleti.
obnovuje přirozený vzhled pokožky. Pro prevenci ochablé pleti a tvorby vrásek.
obsahuje přírodní oleje, které pokožku dokonale zvláční a chrání.
Zakoupíte v lékárnách a v prodejní síti rossmaNN
vyrábí: vŘÍDlo, v.d., karlovarská kosmetika®
karlovy vary, Česká republika.

www.vridlo.cz

Tradiční

KarlovarsKá
KosmetiKa®
jediná z Karlových Varů od roku 1954
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Tipy na e-shopy výrobních družstev
V jedenáctém pokračováním vás seznámíme s internetovými obchody družstev vyrábějících vánoční ozdoby. Všichni uvedení výrobci si zakládají na ruční výrobě tradičních skleněných vánočních ozdob.

IRISA VSETÍN
- na webu družstva https://www.skleneneozdoby-irisa.cz/
mají zákazníci možnost vybírat z široké nabídky ozdob
Na zkušenosti s provozováním
internetového obchodu jsme se
zeptali Vlastimila Juřičky, který se
v družstvu věnuje marketingu.

V našem e-shopu stačí přidat nápis ke kuličce na
přání a může se těšit, až mu přijde domů.
E-shop umožňuje obrátit se s dotazy na prodejce
v rámci chatu. Jak je tato služba využívána?

E-shop výrobního družstva Irisa nabízí opravdu velké množství
vánočních ozdob, ať již se jedná
o jednotlivé kusy nebo celé sady.
Nabídka produktů je tříděna podle
tvaru, barvy, ceny. Jaké ozdoby jsou
v současné době nejžádanější? Jak se mění požadavky
zákazníků v průběhu doby?

Ano, velmi. Nečekali jsme, že tato služba bude až tak
oblíbená. Spousty zajímavých dotazů, které k nám
chodí, rádi zodpovíme, a pokud je možnost, zákazníkům vyhovíme.

Naše tradiční české Vánoce jsou poznat i ve výběru
ozdob. Retro píchané a oplétané vánoční ozdoby jsou
jak náročné na výrobu, tak žádané našimi zákazníky
po mnoho let. Doba se ovšem mění a přichází na řadu
i modernější dekory s nordickým vzorem, jednoduchým výrazným designem a ušlechtilou čistou linií.
Ve vaší nabídce jsou i ozdoby s textem na přání. Můžete nám přiblížit, jak funguje tato služba?
Zákazník má možnost vybrat si z několika dekorů
a barev právě tu vytouženou ozdobu, na kterou chce
napsat nejčastěji jméno, někdy i přání, pro členy své
rodiny, kolegy z práce či přátelé.

Vyrábíte skleněné vánoční ozdoby, tedy zboží velmi křehké. Jak zaručíte, že toto zboží dorazí k zákazníkovi e-shopu v perfektním stavu, tedy že nebude
při přepravě poškozeno?
Základem je každou zásilku pečlivě probalit, což
naši šikovní a zkušení zaměstnanci zvládají tak perfektně, že se reklamace vyskytuje jen velmi zřídka.
Můžete nám popsat, jak vznikla a jak funguje benefice Ryba pro Bečvu?
Bečva je naše řeka a záleží nám na tom, aby byla
zase čistá a zdravá. Přispět svou prací a snahou je to
nejmenší, co pro ni můžeme udělat. Děkujeme všem,
kteří přispěli koupí ryby pro Bečvu na její znovu-zarybnění. Vůči našemu drahému Valašsku to však
není zdaleka jediná prospěšná činnost, které se věnujeme Již po mnoho let podporujeme Nadační fond pro
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Ryba pro Bečvu

rozvoj vsetínské porodnice, a to prodejem skleněné
figurky na miminkovské téma. Tím chceme pomoci
ke koupi lepšího vybavení pro maminky a jejich děti.
Jedná se o vánoční ozdobu skleněného andělíčka, kterého si mohou zájemci zakoupit na vánočních trzích
nebo přímo v areálu porodnice.

Retro píchané
a oplétané vánoční ozdoby

(poznámka redakce: více o projektech IRISA naleznete
v úvodníku tohoto časopisu).

www.irisa.cz
SLEZSKÁ TVORBA OPAVA
– na webu https://www.slezska-tvorba.cz/eshop je možné vybírat ozdoby podle tvarů,
barvy i provedení

VÁNOČNÍ OZDOBY DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
– družstvo provozuje e-shop https://www.vanocniozdoby.cz/eshop.html
s nabídkou ozdob, které jsou tříděny do skupin podle tvarů

Připravila: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: archiv družstev

12/2021
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Slezská tvorba, výrobní družstvo
Opava

www.slezska-tvorba.cz
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Vánoční ozdoby, DUV-družstvo
Dvůr Králové nad Labem
Pro blížící se Vánoce 2021 jsme připravili zcela
novou vánoční kolekci skleněných ozdob s názvem
NORDIC, která je laděna do bílo-červených tónů
s prvky stříbra. Na skleněných ručně vyráběných
ozdobách naleznete například dekor soba nebo
vločky. Pokud sháníte tip na dárek pro Vaše blízké,
můžete si u nás na zakázku nechat namalovat
ozdobu se jménem dle vlastního přání. Jedná se
o originální jedinečný dárek pod stromeček.
Přejeme všem veselé a klidné Vánoce!

www.vanocniozdoby.cz
Facebook: vanocniozdoby Dvůr Králové
Instagram: vanocniozdoby_dvurkralove

www.vanocniozdoby.cz
12/2021
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Přejeme všem čtenářům klidné prožití Vánoc,
do nového roku hodně štěstí, zdraví a splněných přání…

Vánoční čas
Blíží se čas vánoční,
všude kolem mráz a sníh,
zvonečky se rozezní
paní Zimě na saních.
Královna je ledová,
v lesích, polích, bílo dá,
mávne hůlkou, led se třpytí,
měsíc na cestu nám svítí…
Romantikou v zimní kráse
příroda se krášlí zase.
Doma v teple všem je lépe,
na oknech když led nám kvete.
Až nastane správný čas,
vánoční je přání v nás aby byli všichni zdrávi,
všichni, které máme rádi…
Úspěch, štěstí přejeme si,
ať jsme doma, ať jsme kdesi,
kouzlo Vánoc hned je v nás
Vánoce jsou tady zas!

(-jh-)
Foto: archiv družstva IRISA

Vánoční strom krásně září,
milují ho mladí, staří.
IRISA vám popřát chce
nejkrásnější Vánoce!

www.irisa.cz
12/2021
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