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Vážené dámy a  pánové, kolegyně a  kolegové, členové 
družstev i zaměstnanci,

svým prvním letošním úvodníkem vás všechny srdečně 
zdravím v novém roce 2022. Jsem si vědom toho, že uply-
nulý rok 2021 patřil rovněž k těm velmi problematickým, 
a že řada negativních jevů se přenáší do toho letošního. 
I v této situaci převážná část našich členských družstev 
SČMVD hospodařila velmi dobře, některá družstva do-
konce našla v obtížné době příležitost a nové formy svojí 
činnosti a vykázala ještě lepší výsledky. Z tohoto pohle-
du si vážím vaší práce a  oceňuji všechny z  vás, kteří se 
dokázali vyrovnat nejen s nepříjemnými pandemickými 
vlivy. Omezení, které nám přinesl rok 2021, nebyla vůbec 
příjemná, v mnoha případech je řada z vás z celé situace 
již unavená, protože již vše trvá velmi dlouho. Nechci 
nyní provádět výčet všech negativ, problémů, nařízení 
a  nepříjemností, známe je všichni. Rozumím vám všem 
a chápu i vaši přetrvávající nejistotu do dalšího období. 
Rok 2022 nebude také jednoduchý, čekají nás velké změny 
a máme jistě všichni i velká očekávání z nově ustavené 
vlády. Optimistická odhodlání a pozitivní představy má, 
tak věřme, že podstatnou část jich také splní.

Čekají nás nejenom rozsáhlé ekonomické změny, se 
kterými se budeme setkávat v  každodenním podnika-
telském prostředí, a  ty budou ve velké míře ovlivňovat 
výsledky hospodaření, ale čeká nás všechny mnoho 
úkolů, které musíme samostatně každý z nás, vy ve va-
šem družstvu a  já společně s  vámi a  pracovníky svazu, 
zvládnout. Věřím, že jsme všichni odhodláni a připraveni 
si vše řádně odpracovat. Sám za sebe i za svoje spolupra-
covníky vám mohu slíbit, že uděláme tak jako vždy, a tak 
jako jste z minulosti zvyklí vše proto, abychom jako celek 
působili jednotně, abychom vám všem zajišťovali ten nej-
lepší servis v  poradenství ve všech oblastech, službách, 
ve finanční výpomoci a poskytovali vám i morální a spo-
lečenskou podporou.

Vážím si vaší práce, smyslu pro družstevní myšlenku, 
odhodlání pokračovat v  hospodářské a  podnikatelské 
činnosti a  odpovědné starosti o  více jak 10 tisíc členů 
a zaměstnanců ve více než 190 družstvech. Vážím si vás 
všech, kteří zaměstnáváte osoby se zdravotním posti-
žením, a  ještě více si vážím a  obdivuji ty vaše samotné 
pracovníky. Věřte mi, že mojí prioritou je celému tomuto 
systému zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
na chráněném trhu práce co nejvíce pomoci. Některá 
družstva invalidů jsem od svého nástupu na svaz navští-
vil a měl jsem i možnost se s těmito lidmi přímo setkat. 
O  to více obdivuji pracovitost, dobrosrdečnost, morální 
vitalitu a  vnitřní čistotu těchto pracovníků. Stojí za 

to za ně a za celý systém bojovat. To je další úkol, který 
nás čeká v  souvislosti s  novou vládou a  novým minist-
rem práce a  sociálních věcí. Některá s  tímto související 
jednání již proběhla, zvýšení příspěvku pro OZP prošlo 
koncem roku mezirezortním řízením a snad v době, kdy 
vyjde tento úvodník, již budeme znát výsledky té půlroč-
ní snahy o pozitivní změnu. 

Rok 2022 bude těžkou zkouškou nás všech, ale bude i pří-
ležitostí se vypořádat s plánovanými zadáními, hledáním 
nových řešení, ale především využitím nových možností. 
Tak jako řadu z  vás i  náš svaz čekají rozsáhlé investice, 
řešení společných nákupů energií, upřesňování a popří-
padě rozšiřování stávajících rámcových smluv i hledání 
nových možností směřujících k vaší spokojenosti a hlav-
ně úsporám nákladů našich členských družstev.

S  optimismem proto věřme, že v  roce 2022 pandemie 
definitivně ustoupí (zcela určitě ne úplně), že se zlepší 
situace v dodavatelsko-odběratelských vztazích, uklidní 
se energetická krize, sníží se inflační tlaky a vše, co s tím 
souvisí, že naše nová vláda dodrží co nejvíce předvoleb-
ních racionálních slibů a  představitelé Evropské unie 
a zastánci všech těch „zelených“ programů a proklamací 
budou trošku pragmatičtější.

Pokusím se vám zodpovědně a společně se všemi členy 
představenstva a pracovníky svazu pomoci se vším, co 
můžeme ovlivnit a co je v našich silách.

 
Přeji vám, vašim zaměstnancům a rodinám především 

pevné zdraví a mnoho úspěchů v družstevním podniká-
ní.

Společně to zvládneme.
Leo Doseděl
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www.scmvd.cz 

Ing. Leo Doseděl
předseda SČMVD
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Zleva: Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD), Petra Tauchman- 
nová (předsedkyně Vánoční ozdoby, DUV - družstvo),  
Lenka Machková (členka představenstva Vánoční ozdoby, 
DUV – družstvo)

 Ohlédnutí za Vánocemi…
Vánoční ozdoby, DUV – družstvo, Dvůr Králové
Tentokrát jsme pro vás připravili ohlédnutí za uplynulými vánočními svátky – pojďme si 
společně přiblížit výrobu skleněných vánočních ozdob. Výrobky družstva Vánoční ozdoby 
krášlí stromečky po mnoho desetiletí a dělají tak radost a potěšení všem, kdo ctí tradice 
a  chtějí prožít to správné kouzlo Vánoc. Družstvo 29. listopadu 2021 navštívili předseda 
SČMVD Ing. Leo Doseděl a generální ředitelka SČMVD Ing. Soňa van Deelenová, kteří přijali 
pozvání předsedkyně družstva Petry Tauchmannové a měli možnost seznámit se s výrobou 
vánočních ozdob, stejně jako navštívit vzorkovnu s  hotovými výrobky včetně ozdobených 
vánočních stromečků. 

Veškerá výroba je ruční práce - bez využití strojů. 
Při výrobě vánočních ozdob je používán světový 
standard barevnice obsahující přibližně 600 barev-
ných odstínů až v šesti efektech jednotlivého odstínu 
barvy - lesk, mat, mrazolak, porcelán, metalíza a tzv. 
skořápkový efekt. Široká nabídka posypů a doplňků 
k  dekorování vánočních ozdob umožňuje splnit i  ta 
nejrozmanitější přání a představy zákazníků.

Rovněž způsob balení a  příprava expedice se při-
způsobuje potřebám a  požadavkům zákazníků. Ba-
lení ozdob je možné do standardních bílých krabic 
s  křížovou mřížkou nebo do krabic s  okénkovým 
víčkem, vyráběných též ve vlastní produkci. Druž-
stvo také akceptuje požadavek zákazníka na balení 
do obalů, které si sám dodá od jiného výrobce. Zboží 
je možné při expedici členit na filiálky nebo sorto-
vané kartony. Ve velké míře je využívána expedice 

na EUR-paletách. Součástí expedice je i vlastní celní 
odbavení.

Technologie výroby skleněných vánočních ozdob je 
trvale inovována s  ohledem na produktivitu a  zisk, 
ale i  na ochranu životního prostředí. V  současnosti 
družstvo Vánoční ozdoby nakupuje všechny výrobní 
komponenty od dodavatelů, kteří mohou prokázat 
nezávadnost svých produktů ve smyslu norem Evrop-
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ské unie. Do roku 1991 byl veškerý export realizován 
prostřednictvím společnosti Jablonex a. s., Jablonec 
nad Nisou. Od roku 1992 spolupracuje družstvo v této 
oblasti s  firmou Ornex s. r. o., Rychnov u  Jablonce 
nad Nisou, jejímž prostřednictvím je exportováno do 
zahraničí přibližně 55 procent celkové výroby, 15 pro-
cent realizuje svými přímými kontakty a 30 procent 
produkce je prodáno na tuzemském trhu. Družstvo 
patří mezi největší výrobce ručně vyráběných a ma-
lovaných skleněných vánočních ozdob v ČR. Řadí se 
rovněž mezi největší výrobce v EU. 

Když se vrátíme do historie, tradice výroby ze skla 
v Podkrkonoší byla založena již ve 2. pololetí 19. sto-
letí a  spočívala v  domácí výrobě skleněných perel 
s  největším rozmachem před 1. světovou válkou. Po 
válce došlo téměř k likvidaci této výroby v důsledku 
japonské konkurence. Kvalifikace těchto domácích 
pracovníků byla využita k zavedení nové výroby ruč-
ně foukaných a  malovaných skleněných vánočních 
ozdob.

20. července 1931 se konala zakladatelská valná 
hromada sklářského družstva pro výrobu vánoč-
ních ozdob se sídlem na Zdobíně u Dvora Králové nad 

Labem. Od tohoto dne se 
datuje nepřetržitá existen-
ce firmy Vánoční ozdoby, 
DUV-družstvo. Rychlý vze-
stup výroby vedl k ukonče-
ní dovozů vánočních ozdob 
do Československa a  k  ra-
zantnímu nástupu firmy na 
zahraniční trhy.

Kolekce vánočních ozdob 
byla v  roce 1935 na světové 
výstavě v  Bruselu oceněna 
udělením ceny "Grand Prix". 
Dovednost českých výrobců 
byla oceněna i  v  roce 1958, 
opět na světové výstavě 
v  Bruselu, udělením zlaté 
medaile „EXPO 58“.

V současné nabídce družstva je více než 80 tisíc vý-
robků při možnosti provedení v  cca 600 barevných 
odstínů. Každý barevný odstín je dále členěn na 3–6 
efektů. Takto široká škála výroby neumožňuje vydá-
vání katalogu a ceníku.

Vánoční ozdoby, DUV - družstvo vyrábí opravdu 
krásné výrobky. Pokud chcete i vy mít jejich skleněné 
ozdoby na vánočním stromečku, nezapomeňte se na 
další Vánoce včas připravit – ozdoby můžete zakou-
pit prostřednictvím e-shopu na webových stránkách 
družstva https://www.vanocniozdoby.cz. Vybírat je  
opravdu z čeho a každého jistě potěší všechna ta třpy-
tivá krása, která vám navodí kouzlo Vánoc tak, jak má 
být.

(-jh-)
Foto: Ing. Leo Doseděl, Ing. Soňa van Deelenová, archiv 

Vánoční ozdoby, DUV – družstvo

www.vanocniozdoby.cz 
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V nejbližší době družstvo chystá velkou rekonstruk-
ci podlahy v jedné z výrobních hal. Současně probíhá 
výstavba nákladního výtahu a budou modernizovány 
vytápěcí jednotky. „Ocenil jsem udržování provozu-
schopnosti i některých historických strojů a zařízení, 
a to díky vlastní nástrojárně a schopnosti šikovných 
odborníků zhotovit potřebné náhradní díly,“ uvedl 
předseda SČMVD.

Družstvo má zajištěn výrobní program a  zakázky 
jak do zahraničí (např. designové stojany k vánočním 
stromkům), tak do tuzemska různými kooperacemi 
(vyrábí mimo jiné komponenty pro členské družstvo 
KOVOBEL Domažlice), i vlastními klasickými výrob-
ky (žebrové plechové radiátory, pasti na hlodavce, 
různé plechové ohýbané, svařované a tvarované díly).

Družstvo je zapojeno do rámcových smluv a  vyu-
žívá nabízených služeb našeho SČMVD. Elektrickou 
energii ze solárních panelů odebírá od sousedního 
výrobního družstva invalidů KOVIN Olomouc.  

KOVO DRUŽSTVO je ekonomicky stabilní a  sobě-
stačné a dosahuje trvale velmi dobrých výsledků. 

V návaznosti na novou rámcovou smlouvu uvažuje 
o pojištění majetku v Kooperativě Pojišťovně.

„Zvlášť oceňuji vstřícnost všech členů a  zaměst-
nanců družstva, současně oceňuji obětavost a praco-
vitost paní předsedkyně, její obchodní a ekonomické 
aktivity v náročné kovovýrobě,“ vyjádřil se Ing. Do-
seděl.
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Družstvo se specializuje na výrobu komponentů pro ústřední vytápění, pastí na hlodavce, 
díly pro automotive a zahradní nářadí. Je členem SČMVD od roku 1953. KOVO DRUŽSTVO 
navštívil 3. prosince 2021 předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl, který přijal pozvání předsedkyně 
družstva. „Paní předsedkyně Vladimíra Peřinová mě seznámila se stávajícím výrobním 
programem a provedla mě rozsáhlým areálem družstva. Musím konstatovat, že na výrobních 
halách i v interiérech jsou znát velké investice a neustálá modernizace strojního vybavení,“ 
uvedl Ing. Doseděl.

Návštěva v KOVO DRUŽSTVO Olomouc

Zleva: Vladimíra Peřinová (předsedkyně KOVO DRUŽSTVO 
Olomouc), Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD) 
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Historie KOVO DRUŽSTVA se datuje 28. srpna 1930 
založením družstva drobných živnostníků. Postupně 
se firma rozšířila a zaměřila svoji činnost na zakázko-
vou a malosériovou výrobu v oblasti zámečnické a ko-
voobrábění. V dobách minulých zaměstnávala až 500 
zaměstnanců – v současné době má pouze kolem tři-
ceti zaměstnanců. Již od 70. let znají výrobky družstva 
v zemích Evropy, Ameriky a Afriky, kam KOVO DRUŽ-
STVO Olomouc stále část vlastní produkce vyváží. 

Výrobní činnost firmy je v oblasti komponentů pro 
ústřední vytápění, pastí na hlodavce a zakázkových 
prací. Pasti pro chytání myší, krys, polních myší jsou 
v různých provedeních a z různých materiálů (dřevo, 
kov s  několika povrchovými úpravami a  plast). Pro 
ústřední vytápění družstvo dodává radiátory ocelo-
vé článkové v několika rozměrech, upevňovací prvky 
na radiátory a odvzdušňovací ventily.

Produkci doplňuje drobné zahradní nářadí a součás-
ti pro automobilový průmysl. Volné výrobní kapacity 
jsou využívány pro zakázkovou výrobu a kooperace 
s jinými zadavateli.

KONTAKT:
tel.: +420 734708759
e-mail: obchod@kovoolomouc.cz

Text a foto: Ing. Leo Doseděl

KOVO DRUŽSTVO
Olomouc
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http://www.kovoolomouc.cz

Zleva: Marie Poláchová (montážní pracovnice), Olga Zaple-
talová (mistrová), Vladimíra Peřinová (předsedkyně KOVO 
DRUŽSTVO Olomouc)
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Poslední dva roky byly nejenom pro českou 
ekonomiku ve znamení mnoha výzev, které jsme 
si dříve nedokázali představit ani v  extrémních 
scénářích. Opakovaná pandemie a  s  ní spojené 
vynucené restrikce tvrdě zasáhly do fungování 
firem, zdravotnictví a v neposlední řadě i do škol-
ství. Utrpěly služby, zvláště pak obchod, restaura-
ce a hotely, kterým se v letošním roce nepodařilo 
v  důsledku velmi pomalého oživení cestovního 
ruchu dostat zpět na předkovidovou úroveň. Rok 
2021 přitom měl být ve znamení návratu k dřívěj-
šímu normálu, který se ovšem zatím nekoná, a je 
vlastně otázkou, zda se vůbec konat kdy bude. 

Základní problémy s mezinárodním pohybem zboží 
přetrvávaly i  v  tomto roce. Přeprava zboží se neje-
nom prodloužila, ale i výrazně zdražila. Firmy, které 
byly zvyklé na fungování systému just-in-time, tedy 
s minimem zásob, zůstávaly pod tlakem nedostatku 
komponent a  dál omezovaly svoje fungování. Asi 
nejkřiklavějším příkladem je automobilový průmysl, 
který už od jara jede na půl plynu a nejspíše vykáže 
ještě horší výsledek než v roce předcházejícím. Přitom 
poptávka po nových vozech zůstává silná, nicméně 
výroba v důsledku nedostatku čipů a polovodičů váz-
ne téměř v celé Evropě. Jiným příkladem jsou prázdné 
regály v některých obchodech, kde stále ještě chybí 
zahraniční zboží ať už proto, že uvízlo v přístavech, 
nebo proto, že nebylo z důsledku lockdownů, karan-
tén či chybějících součástek vůbec vyrobeno. 

Když už se firmy v těchto nových podmínkách na-
učily improvizovat, zasáhla je další rána v  podobě 
rychle rostoucích cen nejenom zmíněné dopravy. Ani 
v  roce 2021 nepolevil tlak na ceny komodit, naopak 
v případě elektrické energie a zemního plynu prudce 
zesílil. Od začátku roku například silová elektřina 
obchodovaná v  Německu podražila čtyřnásobně, 
cena plynu vzrostla za poslední rok téměř na pěti-
násobek. O  desítky procent se zvýšily ceny dalších 
vstupů využívaných v  tuzemském průmyslu – zá-
kladními kovy počínaje, přes chemické produkty až 
po dřevo konče. Výrazně proto začala růst nejenom 
výrobní inflace, která už v průběhu října překonala 
metu deseti procent, ale i ta spotřebitelská, která se 
dostala na třináctileté maximum. A  to přitom ještě 
rozhodně nejsme na vrcholu aktuální inflační vlny. 

Ačkoliv se každá další vlna pandemie „podepisuje“ 
na výkonu české ekonomiky stále méně, její důsledky 
přetrvají i  v  roce 2022. Není zatím pravděpodobné, 
že se podaří zcela vyřešit problémy s  mezinárodní 

logistikou, nebo že citelně poklesnou ceny surovin 
a  energií, či přestanou chybět komponenty pro vý-
robu, zboží v obchodech atp. Rychle zřejmě nevymizí 
ani vysoká inflace, která si vynutila znatelné zvýšení 
korunových úrokových sazeb, respektive zdražení. 
Nezmírní se ani tlak na trhu práce, kde stále chybí de-
sítky tisíc pracovníků do výroby, stavebnictví a dal-
ších odvětví naší ekonomiky. A ke svému dřívějšímu 
chování se zřejmě nevrátí ani spotřebitelé, kteří své 
nákupy realizují stále častěji na internetu. Pandemie 
řadu problémů vyvolala, některé neodvratné změny 
však pouze jen urychlila. Především ale ukázala, jak 
křehký a zranitelný byl mezinárodní obchod, na kte-
rém stojí prosperita nejenom našeho hospodářství. 

Důsledky pandemie ovšem nejsou jedinou vel-
kou výzvou, se kterou se české firmy budou muset 
i  v  novém roce vypořádávat. Tou další na obzoru je 
protlačovaný Green Deal, který má v EU navodit stav 
uhlíkové neutrality. ČR proto čeká změna energetic-
kého mixu, zvýšený tlak na úspory (včetně masiv-
ního zateplování budov), vynucená elektromobilita, 
časem i daně na „ekologicky nešetrné“ výroby a pří-
padně další „inovace“, které znovu výrazně zasáhnou 
do fungování dříve relativně volného trhu zboží 
a služeb. Pro firmy ani pro domácnosti nepůjde o nic 
snadného a  už vůbec ne levného, i  když minimálně 
zpočátku by k  plnění ambiciózních cílů měly dopo-
moci národní či evropské dotace. Tuzemské firmy 
však dokázaly obstát v těžkých časech tří posledních 
recesí, takže o jejich schopnosti obstát i časech evrop-
ského zelenání nepochybuji. Na závěr nezbývá než 
Vám popřát, abyste zůstali – pokud jde o covid – i na-
dále negativní, a pokud jde o vyhlídky pro rok 2022 
pozitivní. 

Text: Ing. Petr Dufek
ředitel makroekonomických analýz ČSOB

Foto: archiv autora
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ČMS vyhlásila  
Marketéra roku 2021

Marketér roku je soutěží, která oceňuje významné 
osobnosti z  oblasti marketingu, jež působí v  hospo-
dářství, poradenských a  výzkumných marketingo-
vých organizacích nebo školství. Hlavním záměrem 
soutěže i ČMS je přispět k rozvoji marketingu v České 
republice, popularizovat výrazné osobnosti v  obo-
ru a  vyzdvihnout jejich odbornou úroveň. Projekty 
přihlášené do soutěže Marketér roku se hodnotí pře-
devším z pohledu inovativnosti, efektivnosti, rozvoje 

metod a  principu marketingu včetně dodržení etic-
kých a dalších předpokladů. Součástí soutěže jsou ve-
dle hlavní ceny Velkého delfína také oborové zvláštní 
ceny, kategorie Malý delfín, ale také ocenění Mladý 
delfín pro studenty vysokých škol z  oborů zaměře-
ných na marketing.

V  soutěži jsou v  konkurenci významných českých 
i  nadnárodních firem pravidelně úspěšní také zá-
stupci českých výrobních družstev. V  loňském roč-
níku obdržel Malého delfína za komplexní řešení 
propagace zaměřené na segmentaci cílových sku-
pin a  navazující community management David 
Jareš, marketingový specialista družstva DITA  
Tábor.

Česká marketingová společnost (ČMS) je dob-
rovolnou neziskovou organizací, která sdružuje 
marketingové pracovníky a zájemce o marketing 
formou kolektivního a  individuálního členství. 
Z původního poslání co nejvíce přispívat k rozší-
ření marketingu v České republice se v současné 
době zaměřuje především na podporu komunika-
ce mezi marketingovými odborníky, zvyšování 
kvality marketingového řízení a marketingových 
činností a každoročně vyhlašuje soutěž Marketér 
roku.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: ČMS
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Česká marketingová společnost (ČMS) vyhlásila v rámci odborného semináře „Přichází nový 
marketing“ již 17. ročník soutěže Marketér roku. Slavnostní vyhlášení nadcházejícího ročníku 
proběhlo se účasti čestné prezidentky společnosti doc. Jitky Vysekalové, prezidenta Ing. Tomáše 
Davida, Petra Uchytila z Active Radio a dalších členů prezidia. Také nový ročník soutěže podpořil 
svým osobním sdělením jeden z  nejznámějších světových odborníků v  oblasti marketingu  
prof. Philip Kotler. Mezi významné partnery a sponzory soutěže dlouhodobě patří Svaz českých 
a moravských výrobních družstev.



ru
b

ri
ka

 m
an

až
er

ů
 d

ru
žs

te
v Soutěže Firma roku a Živnostník 

roku již znají vítěze

Firmou roku se stala brněnská Phonexia. Živ-
nostnicí roku je obuvnice Eva Klabalová. Vyhláše-
ní výsledků 16. ročníku podnikatelských soutěží 
se uskutečnilo 7. prosince 2021 v  rámci slavnost-
ního galavečera v  paláci Žofín. Akce se zúčastnil 
předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl, který zasedal 
v porotě soutěže Firma roku. V porotě Živnostník 
roku zasedala Ing. Soňa van Deelenová.

Firma Phonexia nabízí unikátní technologii, která 
jako první na světě používá pro identifikaci mluvčího 
výhradně neuronové sítě s cílem dosáhnout nejvyšší 
přesnosti a rychlosti. Dokáže podle hlasu rozpoznat 
identitu mluvčího, jeho pohlaví, mluvený jazyk či 
přepsat řeč do textu. To vše v rámci jedné modulární 
a  snadno integrovatelné platformy. Pro kontaktní 
centra finančních institucí nabízí špičkové řešení pro 

takzvanou pasivní hlasovou biometrii, jež dokáže hlas 
volajícího verifikovat za pouhé tři sekundy s  přes-
ností více než 92 procent. Firma poskytuje služby pro 
kontaktní centra, finanční instituce a organizace bo-
jující s kriminalitou ve více než 60 zemích. Dnes má 
společnost díky svým unikátním řečovým technolo-
giím prvenství na trhu mezi svými konkurenty a má 
obrovský potenciál stát se jako jedna z mála českých 
společností globálně úspěšnou. V nejbližších letech se 
firma chce dostat do pozice, kdy bude preferovaným 
dodavatelem řečových technologií pro partnery z ce-
lého světa. Za celosvětový úspěch firma vděčí dlou-

hodobé špičkové práci výzkumníků a vědců v oblasti 
hlasové technologie. 

Živnostnice Eva Klabalová podniká v  obuvnickém 
průmyslu. Měla v továrně štěstí na skvělé lidi, kteří 
mi velmi pomohli, jak říká. Výsledkem jsou tenis-
ky vyráběné lokálně ve Zlíně, s pomocí existujícího 
strojního vybavení, ze zbytkových a odpadních ma-
teriálů. Klabalová vystudovala design a  technologii 
obuvi nejen v  České republice, ale také v  zahraničí. 
Své zkušenosti ze zahraniční pracovní praxe vyu-
žívá v lokálním měřítku v tuzemsku, s cílem zlepšit 
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V rámci slavnostního galavečera vystoupila zpěvačka  
Bára Basiková.
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obuvnický průmysl, zefektivnit zajeté výrobní po-
stupy, zlepšit ekonomickou situaci v regionu a udržet 
zde kvalifikované pracovníky, a  vyrábět udržitelně 
takové produkty, aby jejich výroba měla minimální 
dopad na životní prostředí a minimalizovala se uhlí-
ková stopa. Tenisky značky Footwear jsou vyráběny 
v limitovaných kolekcích o počtu cca 100 párů. Díky 
speciální technologii výroby je každá z tenisek vždy 
originál, protože tenisky jsou vyráběné z odpadních 
a  zbytkových materiálů. Jedná se o  odpadní kousky 
gumy, které jsou míchané do sebe. Kromě zbytkové 
gumy je při výrobě použit také kávový lógr, který 
živnostnice odebírá od místní kavárny a  pražírny. 
Kávový lógr se suší, poté se míchá s kaučukem a lisuje. 
V každé tenisce je zhruba jeden shot espressa. Svršky 
jsou vyráběny z  takzvaných ležákových položek, ze 
zbytkové metráže. Za minulý rok prodala zhruba tři 
tisíce párů tenisek v České republice i v zahraničí.

Letos se do podnikatelských soutěží registrovalo 
na 2,5 tisíce firem a živnostníků. Finálové poroty, na 
nichž se představili ti nejlepší ze všech krajů České 
republiky, byly plné neuvěřitelných podnikatelských 

příběhů. IBM Firma roku a MONETA Živnostník roku 
oceňují úspěšné firmy a schopné živnostníky. Zapojit 
se může v podstatě každý. Je to snadná cesta, jak uká-
zat svůj potenciál a  propagovat vlastní podnikání. 
Největší podnikatelské klání v České republice dlou-
hodobě propaguje malé a  střední podnikání všech 
druhů a ve všech regionech. Ve Velkém sále na Žofíně 
byly vyhlášeny také kategorie MONETA Živnostník 
roku Srdcař a České podnikatelské stříbro.

IBM FIRMA ROKU 2021
1. Phonexia (Brno)
2. EcoGlass (Jablonec nad Nisou)
3. Varistar (Řitka)

MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2021
1. Eva Klabalová (Holešov)
2. Radovan Sochor (Čížkov)
3. Jarmila Podhorná (Brodek u Konice)

Zdroj: Firma roku
Text: Jana Henychová
Foto: Ing. Leo Doseděl

V pátek 26. listopadu se uskutečnila 61. Valná hromada Asociace textil-
ního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK), která na svém řádném 
jednání mimo jiné vyjádřila jednohlasnou podporu všem pracovníkům 
ve zdravotnictví, kteří jsou vystaveni každodennímu náporu růstu po-
čtu pacientů s covid-19. 

Členové ATOK si uvědomují, v  jak nelehké situaci se tito pracovníci 
nacházejí a vyjadřují jim svůj dík a svoji podporu.

Na valné hromadě byla projednávána otázka ekologizace textilní vý-
roby. Valná hromada doporučuje, aby se ATOK ve své činnosti v násle-
dujícím roce zaměřil na vlivy opatření EU v ekologické oblasti na český 
textilní a oděvní průmysl - Green Deal EU, Circulary Economy Action 
Plan, Strategie EU pro textil,  ESG pro textilní firmy a EU Taxonomie při 
financování subjektů.

(-jh-)

Valná hromada ATOK 
vyjádřila podporu 
zdravotníkům
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Základním kapitálem družstva rozumí zákon o ob-
chodních korporacích souhrn všech členských vkladů 
jeho členů. Členský vklad je v pojetí podle uvedeného 
zákona peněžním vyjádřením hodnoty předmětu 
tohoto vkladu. Výše základního kapitálu družstva je 
určena v penězích a rovná se celkové hodnotě všeho, 
co bylo jako předmět členského vkladu do družstva 
jeho členy vloženo. Podílet se na základním kapitá-
lu družstva svým členským vkladem může jen člen 
družstva, tedy osoba, které při splnění všech podmí-
nek podle zákona o obchodních korporacích a stanov 
vzniklo v družstvu členství.

Účelem, k němuž osoba, která je vkladatelem, před-
mět svého členského vkladu do družstva vkládá, je 
buď v družstvu nabýt účast tím, že se stane jeho čle-
nem, anebo, jedná-li se o vkladatele, jenž již členem 
družstva je, svou dosavadní účast v družstvu zvýšit. 
Ke vložení předmětu členského vkladu se vkladatel 
zavazuje převzetím vkladové povinnosti k členskému 
vkladu. Vložený předmět členského vkladu družstvo 
nabývá do svého vlastnictví.

Každý člen se musí v družstvu účastnit základním 
členským vkladem, jehož výše je určena pro všechny 
jeho členy stanovami družstva stejně. Převzetí vkla-
dové povinnosti k  základnímu členskému vkladu 
formou písemného prohlášení i  její splnění ve lhůtě 
a způsobem podle stanov je podle zákona o obchod-
ních korporacích podmínkou pro vznik členství 
v každém družstvu, a to jde-li o zakladatele družstva, 
anebo o osobu, jež se uchází o přijetí za člena po vzniku 
družstva. Výše základního členského vkladu se může 

za dobu trvání družstva měnit. Ke splnění uvedené 
podmínky pro vznik členství v družstvu přijetím za 
člena však musí osoba ucházející se o členství převzít 
vkladovou povinnost k základnímu členskému vkla-
du ve výši určené stanovami v době, kdy orgán druž-
stva, který je k tomu příslušný podle stanov, o jejím 
přijetí rozhoduje. Stát se členem družstva a  podílet 
se na jeho základním kapitálu základním členským 
vkladem může i ten, kdo práva a povinnosti plynoucí 
z  členství v  družstvu představované družstevním 
podílem nabyl od dosavadního člena družstva pře-
vodem anebo přechodem tohoto podílu. Je tomu tak 
proto, že práva a povinnosti, jež takto nabytý druž-
stevní podíl představuje, jsou vždy spojena s  dříve 
vzniklou majetkovou účastí v  družstvu alespoň ve 
výši základního členského vkladu, která byla zalo-
žena již převzatou a splněnou vkladovou povinností 
k tomuto členskému vkladu jiným členem.

Základní kapitál družstva se zvyšuje při vzniku 
každého nového členství v  družstvu na základě 
rozhodnutí o  přijetí za člena, a  to o  nový základní 
členský vklad, k němuž před vznikem svého členství 
převzal nový člen vkladovou povinnost. Dochází-li 
naopak k zániku členství v družstvu za jeho trvání 
některým ze způsobů, při němž práva a  povinnosti 
představované družstevním podílem, který je spojen 
se základním členským vkladem člena, jemuž zaniká 
členství, nenabývá jiná osoba, základní kapitál druž-
stva se o  výši tohoto základního členského vkladu 
snižuje. Vznik anebo zánik členství v  družstvu ně-
kterým z jiných způsobů určených zákonem nemá na 
výši základního kapitálu družstva žádný vliv.

Základní členský vklad může být při splnění pod-
mínek podle zákona o obchodních korporacích 

rozhodnutím členské schůze zvyšován ane-
bo snižován. V  důsledku této změny se 

mění i  výše základního kapitálu, jako 
jednoho z  vlastních zdrojů družstva. 
Vzhledem ke způsobům, jimiž lze zá-
kladní členský vklad podle uvedené 

právní úpravy v zákoně zvýšit, je zřej-
mé, že účelem zvýšení základního člen-

ského vkladu může být zvýšení hodnoty 
majetku družstva zvýšením majetkové účasti 

jeho členů, anebo určit, aniž přitom hodnota ma-
jetku družstva vzroste, že každý z dosavadních členů 
má v družstvu majetkovou účast nabytou základním 
členským vkladem vyšší než dosud.

Základní kapitál  
družstva
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stva zvýšením majetkové účasti, kterou členové 
nabyli převzetím vkladové povinnosti k základ-
nímu členskému vkladu v dosavadní výši, musí 
každý z nich splnit vkladovou povinnost k tomu-
to vkladu zvýšenou o doplatek rovnající se část-
ce, o niž se základní členský vklad zvyšuje. Podle 
zákona platí, že na základním kapitálu družstva 
se podílí základním členským vkladem každý 
člen, a  že výše základního členského vkladu je 
pro všechny členy družstva stejná. Ve stejné výši 
proto musí být určen pro každého člena i  doplatek. 
Vyžadovat, aby člen splnil vkladovou povinnost 
k základnímu členskému vkladu zvýšenou o do-
platek, znamená změnit jednu z podmínek pro 
vznik členství v družstvu spojenou s dosa-
vadní výší základního členského vkladu. 
Zákon o  obchodních korporacích umožňuje 
základní členský vklad zvýšit doplatky členů 
pouze tehdy, kdy tuto možnost určují stanovy 
družstva. Je-li tomu tak, může členská schůze 
na základě této právní úpravy v  zákoně roz-
hodnout o  zvýšení základního členského vkladu 
doplatky členů pouze jednou za tři roky 
a  nejvýše na trojnásobek stávající výše. 
K rozhodnutí o tomto zvýšení základního 
členského vkladu zákon vyžaduje souhlas 
alespoň tří čtvrtin všech členů družstva. 
Jedná se o rozhodnutí, jehož důsledkem je 
změna stanov, neboť údaj o výši základní-
ho členského vkladu je podle zákona jejich 
povinnou obsahovou náležitostí. Nesouhla-
sí-li člen se zvýšením základního členského 
vkladu, může za podmínek určených záko-
nem o  obchodních korporacích z  družstva 
z důvodu nesouhlasu s touto změnou stanov 
vystoupit. Vystoupí-li člen z  družstva při splnění 
uvedených podmínek, není tato změna stanov ve 
vztahu k němu účinná a člen povinnost k doplat-
ku proto nemá.

Neurčují-li stanovy, že členská schůze může roz-
hodnout o  zvýšení základního členského vkladu 
doplatky členů, nelze takto základní členský vklad 
v družstvu zvýšit, pokud členská schůze nezmění 
stanovy tak, že jí rozhodnout o  tomto zvýšení 
umožní. I  k  této změně stanov zákon vyža-
duje souhlas alespoň tří čtvrtin všech členů 
družstva. Změní-li se stanovy v  tomto ohledu, 
vyžaduje zákon o  obchodních korporacích, aby 
mezi přijetím rozhodnutí o změně stanov, kterým 
se členské schůzi umožní rozhodovat o zvýšení zá-
kladního členského vkladu doplatky členů a  jejím 
rozhodnutím o tomto zvýšení uplynula lhůta alespoň 
90 dnů.

Ke zvýšení základního členského vkladu, při němž 
se o částku, o niž byl tento vklad zvýšen, majetková 
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ko účast každého z dosavadních členů stejně zvýší, avšak 
hodnota majetku družstva nevzroste, může dojít, 
i  když to stanovy neurčují, pokud má družstvo vy-
tvořeny dostatečné vlastní zdroje, které k tomu může 
použít. Tato možnost vyplývá ze zákona o  obchod-
ních korporacích, podle něhož členská schůze může 
rozhodnout, že se základní členský vklad zvýší všem 
členům z  vlastních zdrojů družstva. Podmínkou 
však je, že účetní závěrka, na jejímž základě členská 
schůze o  zvýšení rozhoduje, je ověřena auditorem 
s  výrokem bez výhrad. Ke zvýšení nelze vzhledem 
k právní úpravě v tomto zákoně použít rezervní fond 
a  jiné fondy vytvořené k  jiným účelů než ke zvýše-
ní základního členského vkladu, ani vlastní zdroje, 
které jsou účelově vázány a jejichž účel není družstvo 
oprávněno měnit. Souhrn částek, o  něž se zvyšuje 
základní členský vklad z vlastních zdrojů nesmí být 
podle uvedené úpravy v zákoně vyšší, než kolik činí 
rozdíl mezi vlastním kapitálem a  součtem dosavad-
ního základního kapitálu a  jiných vlastních zdrojů, 
které jsou účelově vázány a jejichž účel družstvo není 
oprávněno měnit.

Základní členský vklad lze podle zákona o obchod-
ních korporacích rovněž snížit, a  částku, o  kterou 
došlo k jeho snížení každému členu vrátit, popřípadě 
souhrn všech částek, o něž se všem členům základní 
členský vklad snižuje, použít k  úhradě ztráty druž-
stva, anebo s  ním naložit podle rozhodnutí členské 
schůze i  jinak. K  rozhodnutí členské schůze o  sní-
žení základního členského vkladu včetně určení, 
jakým způsobem bude naloženo s částkami, o něž se 
snižuje všem členům základní členský vklad, zákon 
vyžaduje souhlas dvou třetin členů přítomných na 
členské schůzi. Rozhodnutí členské schůze o snížení 
základního členského vkladu musí být družstvem 
opakovaně zveřejněno způsobem určeným v zákoně, 
a družstvo musí za podmínek podle zákona uspokojit 
pohledávky věřitelů, popřípadě věřitelům poskyt-
nout přiměřené zajištění jejich pohledávek. Splnění 
zákonem uložených povinností družstvo musí pro-
kázat a doložit při podání návrhu na zápis snížení zá-
kladního členského vkladu do obchodního rejstříku. 
S  částkami, o  něž se všem členům snižuje základní 
členský vklad, smí družstvo naložit teprve poté, co 
se snížení základního členského vkladu zapíše do ob-
chodního rejstříku, neboť účinky snížení základního 
členského vkladu nastávají teprve okamžikem tohoto 
zápisu.

Určují-li to stanovy, může se člen podílet na základ-
ním kapitálu vedle základního členského vkladu také 
jedním nebo více dalšími členskými vklady. Členský 
vklad člena, který má v  družstvu tuto majetkovou 
účast, je tvořen součtem základního členského vkla-
du a všech dalších členských vkladů. Vkladovou po-
vinnost k  dalšímu členskému vkladu může převzít 
jak osoba ucházející se o členství, tak i člen. K převzetí 

této povinnosti zákon o obchodních korporacích vy-
žaduje, aby vkladatel uzavřel s družstvem písemnou 
smlouvu o  dalším členském vkladu, která podléhá, 
a  to včetně její změny a zrušení, schválení členskou 
schůzí, ledaže stanovy družstva na základě zmoc-
nění v  tomto zákoně určí, že členská schůze smlou-
vu o  dalším členském vkladu neschvaluje. Základní 
kapitál družstva se převzetím vkladové povinnosti 
k  dalšímu členskému vkladu o  tento vklad zvyšuje, 
jakmile členská schůze schválí smlouvu o  dalším 
členském vkladu, kterou byla tato vkladová povin-
nost převzata, a  pokud stanovy určují, že členská 
schůze tuto smlouvu neschvaluje, zvyšuje se základní 
kapitál, jakmile je smlouva uzavřena, nejdříve však 
vždy vznikem členství vkladatele v družstvu, jedná-
-li se o vkladovou povinnost převzatou osobou, která 
se o členství v družstvu teprve uchází.

Výši dalšího členského vkladu nelze změnit jinak 
než změnou smlouvy o dalším členském vkladu, k níž 
může dojít v  písemné formě se souhlasem vklada-
tele a družstva, nejedná-li se o vrácení části dalšího 
členského vkladu, které již bylo ve smlouvě o tomto 
vkladu dohodnuto. Vrátit členu jeho další členský 
vklad nebo jeho část, popřípadě tento vklad jinak 
vypořádat, je za trvání jeho členství podle zákona 
o obchodních korporacích možné, jen pokud to bylo 
ve smlouvě o  dalším členském vkladu dohodnuto. 
Změní-li se výše některého dalšího členského vkla-
du, základní kapitál družstva se o částku rovnající se 
rozdílu mezi novou a  dosavadní výší tohoto vkladu 
zvýší nebo sníží. Dojde-li k vrácení dalšího členského 
vkladu, anebo k  zániku členství člena podílejícího 
se na základním kapitálu dalším členským vkladem 
při němž práva a  povinnosti z  členství v  družstvu 
spojené s  dalším členským vkladem nenabývá pře-
vodem či přechodem družstevního podílu někdo jiný, 
základní kapitál se o  výši tohoto dalšího členského 
vkladu sníží.

Základní kapitál družstva se utváří již před vzni-
kem družstva převzetím vkladových povinností 
k  členským vkladům ze strany jeho zakladatelů na 
ustavující schůzi družstva a  je po celou dobu trvání 
družstva měřítkem hodnoty toho, co bylo členy do 
družstva na pořízení jeho majetku a  hrazení jeho 
potřeb vloženo. Poměr, v  jakém se člen podílí svým 
členským vkladem na základ-
ním kapitálu družstva, je jed-
ním z  možných hledisek pro 
určování výše majetkových 
nároků plynoucích členu z  jeho 
členství, a to zejména v případě 
družstva, které bylo založeno za 
účelem podnikání.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Komise připravuje půdu  
pro další digitalizaci  
justičních systémů v EU

Na současném vnitřním trhu EU probíhá řada práv-
ních sporů mezi občany a podniky přes hranice. Aby 
byl boj proti přeshraniční trestné činnosti účinnější, 
je rovněž vyžadována spolupráce různých členských 
států a justičních systémů. Vyšetřovací orgány a sou-
dy různých členských států musí při vyšetřování 
a stíhání trestných činů spolupracovat a vzájemně se 
podporovat a bezpečně a rychle si vyměňovat infor-
mace a důkazy.

Místopředsedkyně pro hodnoty a  transparentnost 
Věra Jourová uvedla: „Zločin nezná hranice a  to-
též by mělo platit i pro spravedlnost. Díky přijatým 
návrhům budou státní zástupci a  soudci moci spo-
lupracovat rychleji a  účinněji. Abychom justičním 
orgánům, občanům a  podnikům poskytli rychlé 

a bezpečné prostředky pro výměnu informací, musí-
me maximálně využívat digitální technologie. Jedná 
se o klíčový prostředek ke snadnějšímu a rychlejšímu 
přístupu ke spravedlnosti.“

Komisař pro spravedlnost Didier Reynders k tomu 
dodal: „Účinné a  kvalitní justiční systémy vyžadují 
účinné nástroje. Nástrojů, které usnadňují přeshra-
niční justiční spolupráci v  EU, již máme hodně. Ne 
všechny ale jsou aktuální a  nutně je musíme mo-
dernizovat. Rovněž je třeba, aby byly justiční systé-
my odolné vůči krizím. Soudy by měly být schopny 
fungovat za všech okolností. To je zásada právního 
státu. Tohoto cíle lze dosáhnout tím, že justiční sys-
témy vybavíme vhodnými nástroji. Přijaté iniciativy 
jsou splněním ambiciózního cíle Komise vytvořit 

Evropská komise nedávno přijala několik iniciativ, jejichž cílem je digitalizovat justiční 
systémy v EU a učinit je přístupnějšími a účelnějšími. Hlavním cílem těchto opatření je 
učinit digitální komunikační kanály výchozí možností v přeshraničních věcech, a splnit 
tak jednu z priorit stanovených v loni přijatém sdělení o digitalizaci soudnictví. 
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V dalším čísle naleznete
Návštěva v oděvním družstvu  
MODĚVA Konice

skutečně účinný a odolný evropský prostor svobody, 
bezpečnosti a práva.“

Návrhy týkající se digitalizace přeshraniční justiční 
spolupráce v  EU a  přístupu ke spravedlnosti v  ob-
čanských, obchodních a  trestních věcech se budou 
zabývat dvěma hlavními problémy: neefektivností 
přeshraniční justiční spolupráce a překážkami v pří-
stupu ke spravedlnosti v přeshraničních občanských, 
obchodních a trestních věcech.

Uvedené nařízení umožní stranám komunikovat 
s příslušnými orgány elektronicky nebo zahájit soud-
ní řízení proti straně z jiného členského státu a sou-
časně umožní využívat videokonference při ústních 
jednáních v přeshraničních občanských, obchodních 
a  trestních věcech, což povede ke zrychlení řízení 
a  k  omezení cest. Dále zajistí možnost digitálního 
předávání žádostí, dokumentů a  údajů mezi vnitro-
státními orgány a soudy. Výsledkem změny komuni-
kace, která v současné době probíhá stále výhradně 
v papírové podobě, na elektronický kanál by byl nejen 
pozitivní dopad na životní prostředí, ale také úspora 
času a  přibližně 25 milionů EUR ročně v  celé EU za 
náklady na poštovné a papír.

Další návrhy se budou týkat také účinného boje 
proti terorismu a  dalším formám závažné přeshra-
niční trestné činnosti. Členské státy v současné době 
zasílají Eurojustu informace o  soudních případech 
souvisejících s terorismem prostřednictvím různých, 

často nezabezpečených kanálů, například prostřed-
nictvím e-mailů nebo nosičů CD-ROM. Kromě toho 
má Eurojust zastaralý informační systém, který není 
schopen informace řádně ověřovat. Cílem iniciativy 
je tyto postupy modernizovat.

Cílem nařízení bude digitalizovat komunikaci mezi 
Eurojustem a  orgány členských států a  zajistit bez-
pečné komunikační kanály, dále umožnit Eurojustu 
účinně identifikovat vazby mezi předchozími a pro-
bíhajícími případy přeshraničního terorismu a jiný-
mi formami závažné přeshraniční trestné činnosti, 
a na základě identifikace těchto vazeb budou členské 
státy moci koordinovat svá opatření týkající se vy-
šetřování a reakci justičních orgánů.

Dalším návrhem je zřízení platformy pro spoluprá-
ci společných vyšetřovacích týmů (SVT). Tyto týmy 
jsou zřizovány za účelem vyšetřování konkrétních 
trestných činů dvěma nebo více státy. Ačkoli se tyto 
týmy osvědčily, praxe ukazuje, že se potýkají s řadou 
technických obtíží. Výměny jsou v  současné době 
příliš pomalé a těžkopádné. Specializovaná platfor-
ma IT by společným vyšetřovacím týmům umožnila 
snadněji sdílet informace a  důkazy a  bezpečněji 
komunikovat mezi sebou, aby mohly společně řídit 
operace.

V  prosinci 2020 přijala Komise iniciativy k  mo-
dernizaci justičních systémů v EU, v nichž navrhla 
soubor opatření na podporu digitalizace jak na 
vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU. Balíček 
měl dva hlavní pilíře – sdělení o digitalizaci soud-
nictví v  EU a  novou Strategii evropského justič-
ního vzdělávání. Cílem tohoto souboru nástrojů 
v oblasti digitalizace justice bylo dále podporovat 
členské státy v  tom, aby pokročily ve svých vnit-
rostátních systémech soudnictví směrem k  digi-
tální éře a zlepšily přeshraniční justiční spolupráci 
mezi příslušnými orgány v  EU. Dnešní iniciativy 
navazují na sdělení přijaté v  loňském roce. Jejich 
cílem je digitalizovat interakce mezi justičními or-
gány a využívat účinnost moderních komunikač-
ních nástrojů, pokud to vyžadují občanskoprávní 
a trestní řízení, boj proti terorismu a vyšetřování 
obecně.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)
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Stav energetické unie 2021
Energie z obnovitelných zdrojů 
jsou v EU poprvé významnějším  
zdrojem energie než fosilní paliva 

Komise přijala koncem roku zprávy o  stavu energetické unie za rok 2021, v  nichž vy-
hodnotila pokrok, kterého EU dosáhla při realizaci přechodu na čistou energii téměř 
dva roky po zahájení Zelené dohody pro Evropu. Přestože byla zaznamenána řada po-
vzbudivých trendů, k dosažení cíle, jímž je snížení čistých emisí alespoň o 55 procent do 
roku 2030 a dosažení klimatické neutrality do roku 2050, bude nutné vynaložit větší 
úsilí. Kromě toho bude příští rok nutné pečlivě analyzovat údaje, aby bylo možné zjistit 
dlouhodobější trendy v období po pandemii Covid-19.

Ze zprávy vyplývá, že energie z obnovitelných zdro-
jů byly v roce 2020 v EU poprvé významnějším zdro-
jem energie než fosilní paliva. Vyrobilo se z nich 38 
procent elektřiny, zatímco fosilní paliva byla zdrojem 
pro 37 procent výroby elektrické energie. K dnešní-
mu dni 9 členských států EU ukončilo výrobu elek-
třiny z uhlí, 13 států se zavázalo k jejímu postupnému 
ukončení do stanoveného data a 4 státy zvažují mož-
né harmonogramy. Ve srovnání s rokem 2019 klesly 
emise skleníkových plynů v EU-27 v roce 2020 téměř 
o 10 procent. Jedná se o nebývalý pokles v důsledku 
pandemie covid-19. Ve srovnání s rokem 1990 to před-
stavuje celkové snížení emisí o 31 procent.

Spotřeba primární energie se v  loňském roce sní-
žila o  1,9 procenta a  konečná spotřeba energie o  0,6 
procenta. Obě čísla se však nacházejí nad trajektorií 
potřebnou ke splnění cílů EU pro roky 2020 a  2030, 
a  proto je třeba se této problematice dále věnovat 
na úrovni členských států i na úrovni EU. Dotace na 
fosilní paliva se v roce 2020 mírně snížily v důsled-
ku celkově nižší spotřeby energie. Dotace na ener-
gii z  obnovitelných zdrojů i  dotace na energetickou 
účinnost se v roce 2020 zvýšily.

Zveřejnění letošní zprávy přichází v  momentě 
prudkého nárůstu cen energií v  celé Evropě a  po 
celém světě, jehož hlavním důvodem jsou rostou-
cí ceny plynu. Přestože se očekává, že tato situace 
bude dočasná, staví do centra pozornosti otázku 
závislosti EU na dovozu energie (na nejvyšší úrovni 
za posledních 30 let) a  otázku významu přechodu 
na čistou energii pro zvýšení energetické bezpeč-
nosti EU. Energetická chudoba postihuje v EU podle 
nejnovějších údajů až 31 milionů lidí, jedná se tedy 
o problém, jímž je nutné se s ohledem na hospodář-
ské výzvy spojené s  onemocněním Covid-19 a  sou-
časnou cenovou situaci nadále důkladně zabývat. 
Komise se proto ve svém nedávném sdělení o cenách 
energie výrazně zaměřila na ochranu zranitelných 
spotřebitelů.

Zpráva o  stavu energetické unie obsahuje analýzu 
dopadu pandemie Covid-19 na energetickou a klima-
tickou politiku a  informuje o významném pokroku, 
kterého bylo v legislativě dosaženo při sledování cílů 
EU v oblasti dekarbonizace. Zpráva se rovněž věnuje 
politickému úsilí, které bylo vynaloženo na to, aby 
naše programy obnovy po skončení pandemie co-
vid-19 ještě více než kdy předtím zohlednily naše cíle 
pro klima a energii.

Zpráva o  stavu energetické unie analyzuje pět pi-
lířů energetické unie: urychlení dekarbonizace, při 
němž hrají hlavní úlohu systém EU pro obchodování 
s  emisemi (ETS) a  energie z  obnovitelných zdrojů, 
zvyšování energetické účinnosti, zvyšování energe-
tické bezpečnosti a  zabezpečení, posílení vnitřního 
trhu EU, výzkum, inovace a  konkurenceschopnost. 
Zpráva rovněž vymezuje oblasti, v nichž by se měla 
v budoucnu prioritně přijímat opatření k provádění 
Zelené dohody pro Evropu. Hlavní zprávu doprovází 
pět vzájemně souvisejících zpráv.
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Svaz českých a  moravských výrobních družstev 
každoročně požádá sbírku dárků, určenou pro děti 
z dětských domovů. Ani letošní rok nebyl výjimkou 
a v polovině prosince se nashromáždilo velké množ-
ství dárečků, které si na Štědrý den rozbalí děti, jež 
nemají to štěstí jako většina ostatních, aby Vánoce 
trávily v rodinném kruhu.

Každoročně se sejde mnoho hraček, oblečení či 
kosmetiky, které pak putují přímo k  dětem. Ty tak 
mohou zažít alespoň na chvilku radost z rozbalování 
dárečků a  těšit se, zda najdou ve vánočním balíčku 
plyšáka, hru, pastelky nebo třeba oblečení. 

Dárky pro děti převzala sociální pracovnice Daniela 
Wiesnerová Dis: „Děkujeme, že díky vám jsou děti ve-
selejší,“ vyjádřila poděkování pracovníkům SČMVD. 
Dárky jsou určeny mimo jiné pro děti z dětských do-
movů Krnsko, Mašťov, Unhošť, Počernice, Zbraslav 
a Řevnice.

Text: Jana Henychová
Foto: Jana Petrovová

Pracovníci SČMVD věnovali dárky 
dětem z dětských domovů

rů
zn

é

19 

1/2022  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

•  Příloha o energetických dotacích v EU Dotace na 
fosilní paliva se v  roce 2020 snížily především 
v důsledku klesající poptávky po energii v souvis-
losti s pandemií covid-19, je však třeba dále usilovat 
o to, aby se dotace na fosilní paliva v EU snižova-
ly i v budoucnu a aby nedošlo k novému nárůstu 
dotací v souvislosti s všeobecným hospodářským 
oživením a rostoucí poptávkou po energii.

•  Pokrok v konkurenceschopnosti technologií čisté 
energie posuzuje ekosystém čisté energie, od vý-
zkumu a  inovací až po zavádění. Pokrok hodnotí 
na základě klíčových ukazatelů konkurenceschop-
nosti. Zpráva ukazuje, že i když je EU ve výzkumu 
čisté energie stále na předním místě, musí do vý-
zkumu a inovací ještě více investovat a musí pře-
klenout propast mezi inovacemi a trhem.

•  Zpráva o  pokroku v  oblasti klimatu: „Urychlení 
evropských opatření v oblasti klimatu pro ekolo-
gičtější, spravedlivější a prosperující budoucnost“ 
popisuje pokrok, kterého EU a  její členské státy 
dosáhly při dosahování svých cílů snižování emisí 

skleníkových plynů, a  informuje o  nejnovějším 
vývoji politiky EU v  oblasti klimatu. Zpráva vy-
chází z údajů, které členské státy předložily podle 
nařízení EU o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu.

•  Zpráva o trhu s uhlíkem popisuje vývoj ve fungo-
vání evropského trhu s  uhlíkem, včetně dražeb, 
bezplatných povolenek, ověřených emisí, vyrov-
návání nabídky a  poptávky, dohledu nad trhem 
a  infrastruktury systému EU ETS a  dodržování 
předpisů.

•  Zpráva o kvalitě paliv poskytuje informace o po-
kroku, jehož bylo dosaženo při snižování intenzity 
emisí skleníkových plynů u  paliv používaných 
v  silniční dopravě a  o  kvalitě a  složení paliv na-
bízených v EU. Zpráva shrnuje situaci nahlášenou 
členskými státy podle článku 7a a  čl. 8 odst. 3 
směrnice o jakosti paliv.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz



ŠKODA Plus

VYKOUPÍME  
VÁŠ OJETÝ VŮZ

ŠKODA Plus prověřené ojeté vozy nejen prodává, ale i vykupuje. Prodejte svůj ojetý vůz jednoduše,   
během pár kliknutí na webu skodaplus.cz. ŠKODA Plus mění minusy ojetých vozů na plusy.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:



Ocelové drážkové zárubně ZAKO®
– pro zdění

– pro sádrokartonové stěny

– do hotových otvorů

Kompletní protipožární uzávěry

Ocelové protipožární dveře 
– interiérové

– exteriérové

Ocelová vrata posuvná i otočná

Zakázková výroba na míru zákazníkovi

www.kooperativa-vod.cz



d
ru

žs
te

vn
í v

ýr
o

b
k

y Polomaska KP2020 – sestava včetně filtrů

Polomaska zakrývá nos, ústa a bradu a celá lícnico-
vá 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 roze-
bíratelné bez použití nářadí a dají se čistit, dezinfiko-
vat, nebo vyměnit za náhradní díl.

POUŽITÍ A OCHRANA
Polomaska zajišťuje účinnou filtraci škodlivin 

a brání tak jejich vdechování.
Průnik filtrem pro jednotlivé třídy filtrů pro zku-

šební aerosol podle ČSN EN 143:
P2 < 6 %, (účinnost > 94 %)
P3 < 0,05 %, (účinnost > 99,95 %)
Účinnost (odlučivost) je podíl zachycených částic k cel-

kovému množství částic v prostředí a je doplňkem průni-
ku 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 po-

lomasku
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 pev-
ným a kapalným aerosolům, prachu, dýmu a nebez-
pečným mikroorganismům.

Ochrana poskytovaná filtrační polomaskou závisí 
podstatně na jejím utěsnění vůči obličeji a  druhu 

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

Polomaska smí být používána výhradně s originál-
ními 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 vý-
trusy) a  enzymům. Filtr je jednorázová kazeta, 
filtrační vložka nelze čistit ani měnit.

Text: Roman Kolárík
Foto: archiv družstva KOVOPLAST
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Polomaska zajišťuje účinnou filtraci škodlivin  
při dýchání, dle použitých filtrů (v třídě P2, P3).

www.kovoplastvd.cz 
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Kasperl a Pezi

Nový licenční motiv v nabídce 
MUBRNO. 
Postavičky, Kasperl, Pezi, Grossmutti 
a Dagobert, jsou známé především 
v Rakousku z  loutkového divadla 
Urania ve Vídni a rakouské televize. 
Svojí popularitou se dají přirovnat 
k našemu Spejblovi a Hurvínkovi. 
Stejně, jako v jejich případě, se u těchto 
postaviček jedná o divadelní předlohu 
s dlouholetou tradicí pro dětské 
i dospělé publikum. 
Možná, že právě tyto výrobky 
pomohou družstvu v prosazení se na 
rakouském trhu.

V nabídce Moravské ústředny jsou také měkoučké polštářky s motivy Kasperla a Peziho. Jsou vhodné do 
dětské postýlky, na cesty i jako dekorace do dětského pokojíčku. Jsou ušity z mikroveluru s potiskem 
a výplň tvoří duté vlákno. Svoji barevností a veselostí oslovují malé i velké.

Hračky i polštářky lze zakoupit v e-shopu 
Moravské ústředny na adrese www.mubrno.cz.
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www.mubrno.cz



Bistro u Evičky
Co byste řekli tomu, projít se centrem Prahy, zajít 

si na dobrý oběd, ale přitom neutratit moc peněz? Že 
to není možné? Ale ano - v dosahu dvou tras metra, 
uprostřed Václavského náměstí na rohu s  ulicí Jin-
dřišská, se v  budově Svazu českých a  moravských 
výrobních družstev nachází Bistro u Evičky. Projdete 
vrátnicí objektu a výtahem vyjedete do 5. poschodí, 
kde si v bistru můžete zakoupit za příznivé ceny chut-
né obědy. Můžete třeba i jen tak posedět buď přímo 
v bistru, nebo v interiéru vybudované zahrádce.

Denně si můžete vybrat dokonce z šesti nabízených 
jídel, z čehož jedno je vždy vegetariánské a v nabídce 
je také menu se zeleninovými saláty. Můžete si dát 
buď samostatně polévku, nebo jen hlavní jídlo. Celé 
menu vás vyjde na neuvěřitelných 89 korun (ano, 
opravdu nechybí před číslem jednička), výběrové 
menu vyjde na pouhých 99. V  ceně máte také nápoj 
zdarma, který je k dispozici na stole. Kdo chce nápoj 
jiný, může si ho zakoupit a vybrat ze široké nabídky 
nealkoholických i alkoholických nápojů. Jako příklad 
jídel uvádíme například maďarský guláš s knedlíkem, 
vepřové rizoto, plněné kuřecí kapsičky nivou, tofu na 
roštu s  grilovaným lilkem a  cuketou, přírodní vep-
řový řízek zapékaný se sýrem a šunkou, mandlovou 

kuřecí roládu, vídeňskou roštěnou či konfitovanou 
vepřovou panenskou svíčkovou z Přeštického čuníka, 
stejně jako tradici v podobě boloňských špaget či slo-
venských halušek s brynzou. Jídel na výběr je každý 
týden opravdu hodně a jistě si každý něco vybere.

O  provoz bistra se stará vedoucí paní Eva Martín-
ková, která spolu s kolegyněmi zajišťuje rychlou ob-
sluhu, a především spokojenost zákazníka. Mimo jiné 
je možné si jídlo také předem objednat na telefonním 
čísle 736 228 622 a vyzvednout si ho v jednorázovém 
obalu, nebo bistro poskytuje vlastní rozvoz. Zájemci 
si mohou v bistru vzít vytištěný jídelní lístek vždy na 
týden dopředu nebo si ho nechat zaslat mailem. 

Bistro u Evičky nabízí také snídaně či svačiny, včet-
ně stálé nabídky v  podobě moučníků. Zakoupit si 
můžete i drobné sladkosti nebo přijít posedět jen tak 
na kávu nebo čaj. Co zbývá dodat? Jestli se budete ně-
kdy procházet Václavským náměstím, nezapomeňte 
se zastavit v Bistru u Evičky. Bistro najdete na adrese 
Václavské náměstí 21, respektive vchod z  ulice Jin-
dřišská 2, Praha 1, v objektu SČMVD. Provozní doba je 
od 7:00 do 15:00 hod.

Bistro u Evičky najdete také na Facebooku.

Text a foto: Jana Henychová
Foto jídla: archiv bistra
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Pracovnice bistra Lucie a Máša, vpravo majitelka Eva Martínková
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Dobřich Plus, družstvo, Dobřichovice
  Restaurace a hotel Panská Zahrada

Dobřich Plus, družstvo, Dobřichovice, zajišťuje sprá-
vu nemovitostí ve skupině firem kolem developerské 
společnosti DOB-Invest a.s. Aktuálně nejviditelnější 
aktivitou této skupiny firem je nedávno dokončený 
rezidenční objekt DOB Centrum v  Dobřichovicích. 
Kromě pěti bytových domů je jeho součástí restaura-
ce a hotel Panská Zahrada. 

Stavba byla dokončena a pronajata v září 2017 a za-
hájen zkušební provoz restaurace. Hotel se naplno 
otevřel v polovině roku 2018.

Na konci roku 2020 došlo ke změně nájemce. Od 1. pro-
since provozuje Panskou Zahradu firma Manor Garden 
s.r.o., která převzala podnik s  výborným renomé, jež 
ovšem nestačilo na záchranu covidem zlomeného pů-
vodního nájemce. Nový provozovatel hned po převzetí 
také čelil covidovým omezením, ale po plném otevření 
od června 2021 se daří naplňovat očekávání hostů, kteří 
jsou v restauraci i hotelu zvyklí na nejvyšší standard. 
Špičkově vybavená kuchyň a  ostřílený personál ser-
víruje oblíbené chuťovky, pro které je Panská Zahrada 
vyhlášená daleko za hranicemi svého domovského 
regionu. Útulný moderní hotel nadchne většinu hostů 
kvalitou služeb, o  čemž svědčí vysoká hodnocení na 
ubytovacích portálech a vracející se návštěvníci. 

Panská Zahrada nabízí všem ubytovaným také 
možnost využití wellness, které je součástí provozu 
firmy Manor Garden s.r.o. V Panské Zahradě je kromě 
odpočinku také možnost trávit čas firemně – hotel, 
restaurace a přilehlé objekty mají k dispozici několik 
salónků a sálů, které s oblibou využívají pro svá škole-

ní, či výjezdní zasedání firmy z celého Česka. Výhodou 
je blízkost Prahy, současně vzdálenost zhruba 25 mi-
nut autem do centra je i překážkou pro to, aby se or-
ganizátorům účastníci např. teambuildingu po Praze 
„rozutekli“. Místem protéká řeka Berounka, na hrad 
Karlštejn je to 9 km, na dosah jsou známé lomy Velká 
a Malá Amerika, Solvayovy lomy i Koněpruské jesky-
ně. Přímo v areálu lze hrát pétanque, kriket, stolní te-
nis či si půjčit elektrokolo a využít krásné cyklostezky.

Kontakt:
tel. 226 230 930 (restaurace), 226 230 900 (hotel)
Anežky České 432, Dobřichovice

Text: Panská Zahrada
Foto: archiv Panská Zahrada
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www.panskazahrada.cz

výborná kuchyně – příjemné ubytování – wellness – krásná okolní příroda / firemní akce – 
svatby – individuální turistika
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Český slavík 21
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Všichni ji známe jako anketu popularity českých 
zpěváků, zpěvaček a skupin. Vznikla v 60. letech 
a její původní název Zlatý slavík vytvořil režisér 
a cimrmanolog Ladislav Smoljak. V období od 
roku 1996 až do roku 2017 nesla označení Český 
slavík.

Pořádající agentura Musica Bohemica v  loňském 
roce vyhlásila její 23. ročník. Anketa se po čtyřleté 
pauze představila pod novým názvem Český slavík 21,  
s novým generálním partnerem matematikem a so-
ciálním reformátorem Karlem Janečkem, s  novou 
hlasovací metodou D21 a vítězové hlavních kategorií 
ankety Český slavík 21 si odnesli ceny v  novém de-
signu. Výsledky ankety Český slavík byly vyhlášeny 
v pátek 19. listopadu 2021 v přímém přenosu TV Nova.

Nový výtvarný návrh ceny vytvořily Viktorie 
Beldová, vnučka nedávno zesnulého legendárního 
turnovského šperkaře a zlatníka Jiřího Beldy, a Lilia 
Khousnoutdinova. 

Od roku 1996 ceny pro vítěze všech kategorií této 
ankety vznikají v Družstvu umělecké výroby Granát 
Turnov a nejinak tomu bylo i pro rok 2021. 

Celkem bylo zhotoveno 5 Hlavních cen Český sla-
vík 21 pro ABSOLUTNÍHO ZPĚVÁKA, ZPĚVAČKU, 
ZPĚVÁKA, KAPELU A HIP HOP&RAP a 60 emblémů 
pro všechny vyhlášené kategorie, od prvního po 
třetí místo. Dále družstvo vyrobilo jednu cenu pro 
vítěze kategorie Objev roku, jednu cenu pro vítěze 
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Český slavík 2021 – výsledky
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ABSOLUTNÍ SLAVÍK
Marek Ztracený

ZPĚVAČKY
1. Ewa Farna
2. Lucie Bílá
3. Eva Burešová

ZPĚVÁCI
1. Marek Ztracený
2. Pokáč
3. Richard Krajčo

KAPELY
1. Mirai
2. Kryštof
3. Kabát

HIP HOP & RAP
1. Řezník
2. Marpo
3. Raego

OBJEV ROKU
Michal Horák

NEJSTREAMOVANĚJŠÍ ČESKÁ SKLADBA
Viktor Sheen – Rozdělené světy

NEJOBLÍBENĚJŠÍ PÍSEŇ POSLUCHAČŮ RÁDIA IMPULS
Marek Ztracený: Moje milá

(-jh-)
Foto: Michaela Feuereislová

www.granat.cz 

www.ceskyslavik.cz 

kategorie Nejoblíbenější píseň posluchačů Rádia 
Impuls a  jednu cenu pro vítěze Nejstreamovanější 
česká skladba. 

Zhotovení hlavní ceny probíhalo ve spolupráci se 
sklárnou Kolektiv Ateliers Nový Bor a sklářem Mar-
tinem Cvrčkem ze Železného Brodu. 

Podstavec je ve tvaru dvanáctistěnu – dodekahedro-
nu. Mezi jednotlivými stranami dochází k zajímavému 
efektu zrcadlení vygravírovaného názvu ankety. Na 
podstavci je usazena stříbrná soška ptáka ve zlatém 
řezu s českým vltavínem o průměru 8 milimetrů.

Ceny pro Anketu Český slavík 21 vytvářel tým de-
signérů družstva: Milan Hejral (na snímku), Hana 
Stehlíková a Martina Cymbálová.

Granát, d.u.v., Turnov je ryze český výrobce ori-
ginálních zlatých a  stříbrných šperků s  českými 
granáty. Vznikl v roce 1953 a dnes vyrábí moderní 
a stylové šperky, jejichž předností je jedinečný de-
sign, použité kvalitní materiály a převážně ruční 
zpracování. České granáty družstvo těží v Českém 
středohoří a v Podkrkonoší. Šperkařské dílny na-
jdete v samém srdci Českého ráje, v městě Turnově. 

Původ šperku a  garance českých granátů je do-
ložena Certifikátem a  samotný šperk je označen 
puncovní výrobní značkou „G“. Družstvo je držite-
lem ochranné známky a označení původu „Český 
granát“ a „Český granátový šperk“.

Text: Iveta Beránková
Foto: Pavel Charousek
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