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slovo úvodem

Milan Hanus
předseda v.d. OTAVA Písek

člen Kontrolní komise SČMVD
Vážení čtenáři Výrobního družstevnictví,
dovolte mi, abych krátce představil Otavu v.d. Písek.
Otava je sedmdesátým rokem zaměstnavatelem z převážné části zdravotně znevýhodněných spoluobčanů.
Zaměstnáváme více než 320 osob zdravotně postižených
z celkového počtu 513 zaměstnanců. Naše působnost je
v celém Jihočeském kraji, konkrétně v Písku, Českém
Krumlově, Lhenicích, Prachaticích, Milevsku a Strakonicích. Výrobně se zaměřujeme na kooperační práce
s domácími i zahraničními partnery. Oborově jsme velmi
rozmanití - od složitých po jednoduché výrobky. Konkrétně mohu jmenovat cívky, elektromontáže, kabelové
konfekce, sportovní oděvy, bovdenové vedení a nejrůznější skládání a balení komponentů.
Jaké je to dnes zaměstnávat ve výrobě zdravotně postižené? Je to stále o hledání jemné vyváženosti. Skloubit se
musí zdravotní a osobní potřeby zaměstnanců s potřebou našich zákazníků. Zde musím neskromně přiznat, že
se toto daří a snažíme se zákazníkům nabídnout od nich
tolik požadovanou flexibilitu. Přes rozdílné možnosti
mezi námi a „zdravou“ firmou budujeme vztahy na vzájemné důvěře, vstřícném jednání a posouváním našich
možností stále k sofistikovanějším výrobám. V tomto
vidíme budoucnost jak čelit v důsledku robotizace úbytku možností získání „jednoduché“ práce pro zdravotně
postižené občany.
Druhou skupinou v hledání vyváženosti je stát. Zde se
poslední léta bohužel nejedná o korektní partnerství,
kde je možné si vysvětlit situaci a někam ji posunout.
I když díky SČMVD a AZZP je tlak nastavit podmínky pro
zaměstnávání zdravotně postižených na nejvyšší úrovni,
politici nedali této záležitosti prioritu a z jejich jednání
mám pocit, že k nám přistupují jako k těm, co se na státu obohacují a ne k těm, kteří zaměstnávají cca 65 tisíc
občanů zdravotně postižených. Zde doufám ve změnu
příchodem nového osazenstva MPSV. Jsme pořád výrobní
družstvo a nemáme prostředky na suplování sociální politiky státu. Ano, bez podpory státu se neobejdeme a využíváme jí. Avšak léta se zvyšující náklady na zaručené
mzdy a jen částečné a většinou zpožděné kompenzace už
většinu zaměstnavatelů donutily „ořezat“ všechny zbytné náklady. A co dál?
V současné době nás stále válcuje pandemie covidu.
Stali se z nás za dva roky „odborníci“ zejména na testování. Ohlížím se a musím říci, že z přehršle informací se
zapomíná na dnes už úsměvný zákaz obědů, příkaz o tes-

tování a zajištění testů za tři dny a v neposlední řadě, jak
se dostat na pobočku v jiném okrese. Dnešníma očima
to vnímám jako dobrou průpravu psychické odolnosti.
V současné době je hodně málo opatření, kterými nás
mohou překvapit. I zde platilo a platí hledat vyváženost.
Možná ta nejdůležitější, a to mezi zdravím zaměstnanců
a běžného fungování družstva. Zde v této otázce není
velké dilema a je jasné, že zdraví má vždy přednost. Na
opatření jsme proto vynaložili nemalé finanční prostředky a raději jsme před investicemi upřednostnili boj
s pandemií.
Na závěr bych měl odpovědět na v úvodu položenou
otázku: „Jaké je to dnes zaměstnávat ve výrobě zdravotně
postižené?“
Je to o malinko složitější než zaměstnávání jen zdravých a to je už patrno z uvedených slov. Pokud to však
družstvo dělá pro své zaměstnance, čas od času se vám
to vrátí dobrým pocitem, zejména po vyslechnutí jejich
obtížných životních poutí spojených s nesoucím si hendikepem a obdivnou silou, jakou se snaží s nepřízní osudu bojovat. A hřeje mě u srdce, že i já jsem jim v tomto boji
malinkou měrou přispěl.

www.vdiotava.cz
2/2022
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Návštěva v oděvním
družstvu MODĚVA Konice
V závěru roku 2021 navštívil předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl své „mateřské“ družstvo, aby
předal novému předsedovi oděvního družstva MODĚVA Konice panu Ivo Pajchlovi pamětní
list za podporu výrobního družstevnictví k 90. výročí založení družstva. Družstvo vzniklo
po ustavující schůzi dne 22. února 1931 a má proto velmi bohatou tradici ve výrobě vysoce
technologicky náročných konfekčních výrobků. Vzhledem k tomu, že se zástupce družstva
nezúčastnil celorepublikové porady, předání ocenění proběhlo až v prosinci loňského roku.
Při neformálním posezení a diskuzi s novým vedením družstva byla připomenuta historie,
ale hlavně se hovořilo o průběhu roku 2021, hospodaření, novinkách ve výrobě a prognóze na
rok 2022.
Dle vyjádření pana předsedy Ivo Pajchla by družstvo
mělo zakončit rok 2021 v mírném zisku a s předpokladem úspěšného zahájení nového roku a dostatečné
zakázkové náplně minimálně na 1. čtvrtletí 2022.
V době návštěvy předsedy SČMVD družstvo intenzivně pracovalo na zhotovování převážně nových kolekcí výrobků pro příští zimní sezónu. V posledních
dvou letech se podařilo rozšířit portfolio zahraničních zákazníků a v době před závěrem každého roku
je největší objem práce směřován právě do tvorby
nových kolekcí. Je to však stěžejní období, ze kterého se pak odvíjí naplněnost výrobních kapacit pro
zbývající část roku. Problematické je to, že systém
a termíny všech zahraničních firem jsou stejné, o to
náročnější toto předvánoční období je. Téměř všechny nové kolekce výrobků bylo potřebné zhotovit i vyexpedovat zahraničním zákazníkům do 23. prosince
2021. Největší objem produkce na export již tradičně

Zleva: Pavla Voglová, Markéta Rozsívalová
(modelárna), Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD)
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Zleva: Ivo Pajchl (předseda družstva MODĚVA Konice),
Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD)

představuje firma Bogner, se kterou oděvní družstvo
MODĚVA Konice velmi intenzivně spolupracuje již od
roku 1990, tedy více jak 31 roků. Jedná se o technologicky velmi náročné výrobky s důrazem na nejvyšší
kvalitu výroby. Požadavky na kvalitu výroby jsou
extrémní. MODĚVA je schopna tyto požadavky svými
profesionálními odborníky zabezpečit. Je zřejmé, že
tento fakt si uvědomuje i firma Bogner a v návaznosti na dlouhodobou spolupráci jsou kolekce výrobků
a následně vlastní výroba těch TOP modelů zadávány
právě do tohoto družstva. O vysokém technologickém
a kvalitativním standardu svědčí i to, že v poslední
době roste objem zhotovovaných výrobků i pro jarní a letní sezónu. Tyto výrobky se dříve zhotovovaly
v Číně, Indonésii nebo Turecku. Ale i zde se projevují
negativní vlivy posledních měsíců, tj. rostoucí náklady na dopravu z těchto východních teritorií, včasnost
dodávek, kvalita, ale už i ceny za zhotovení.
Konkurenční výhodou družstva je, že se zabývá výrobním programem v širokém záběru od outdooro-

Závěrem popřejme oděvnímu družstvu MODĚVA
Konice, ať svojí činností nadále obohacuje oděvní trh
a svět módy a obstojí i v momentálně velmi náročném
a ekonomicky složitém období.
Zleva: Helena Dostálová, Daniela Smékalová,
Veronika Fajstlová
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dobrá spolupráce v uplynulém roce byla s Modelou
Pardubice v dámské konfekci nebo Vývojem Třešť
v péřovém programu.

Zleva: Lenka Pajchlová (vedoucí obchodního oddělení,
MODĚVA), Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD)
Miroslava Bejdáková

vého péřového programu, „trachten“ bavorské módy
v lehkém i loden provedení, vlněným a kašmírovým
programem, klasickými obleky i profesním ošacením
např. pro leteckou společnost Lufthansa a jiné organizace. Novinkou, kterou můžete vidět i na fotografii, je zhotovování speciálních péřových spacáků pro
vysokohorskou turistiku a horolezce. V nedávném
období to bylo vzorování speciálních kombinéz pro
automobilový sport nebo i v rámci náhradních programů výroba specifických textilních součástí pro
náhradní díly pro Automotive. Důležité také je, že
družstvo neustále udržuje tradici výroby pánských
a dámských vlněných plášťů, pelerín, bund a jiných
výrobků. Vlastní vývoj a výrobní program pod značkou MODĚVA je do budoucna velkou prioritou.

Poznámka redakce: Podrobné informace k 90. výročí
založení oděvního družstva MODĚVA Konice byly publikovány v časopise Výrobní družstevnictví č. 2/2021.

Družstvo MODĚVA kooperuje a zadává práci dalším
zhotovitelům i z řad členských družstev svazu. Velmi

Text: Ing. Leo Doseděl
Foto: Lenka Pajchlová

Zleva: Jana Greplová, Ing. Leo Doseděl,
Hana Černá (vedoucí prodejny)

www.modeva.cz
2/2022
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KNK CZ výrobně spotřební
družstvo, Svratka
Design nábytkového kování podle vašich představ
Nábytkové kování vidíme všude kolem nás – doma, v zaměstnání, ale třeba na pracovní
schůzce či na úřadech, kam si jdeme něco zařídit. Nábytkové kování je dokonce i všude tam,
kde ho u nábytku nevidíte – používány jsou mechanismy tlumící náraz při dovírání dveří či
zásuvek, případně systémy typu „push to open“ pro bezúchytkové otvírání nábytku. Vybrat
si může opravdu každý. Máme pro vás tip – výrobky nabízené specialistou na nábytkové
kování - výrobní družstvo KNK Svratka. Družstvo KNK nabízí široký sortiment kování
všeho druhu a jedná se o spolehlivého, ryze českého dodavatele v této oblasti. Družstvo KNK
začátkem letošního roku navštívil předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl. Přijal pozvání předsedy
družstva KNK Svratka Ing. Petra Veverky, který ho provedl po prostorách firmy a seznámil ho
s aktuálním děním v družstvu. V souvislosti s touto návštěvnou vznikl i rozhovor s předsedou
družstva KNK CZ.
V dnešní době si můžete v menších prodejnách,
u drobných truhlářů i větších výrobců nábytku
a především v hobby marketech vybrat z více druhů
kování z řady dekorativního (na nábytku viditelné
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- pohledové prvky) či technického (převážně skryté
prvky zajišťující funkci částí nábytku) kování. Pokud ale chcete něco konkrétního, nebo vám výběr
v obchodech nevyhovuje, a pokud sháníte i speciální
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kování přímo do Vaší staré kuchyně či do
kuchyně plánované, nejlepší možností
je forma e-shopu, který není limitován
místem prostoru v obchodě, kde vás nabídka mnohdy nemůže uspokojit. Pokud
tedy potřebujete vyměnit konkrétní
komponent ve vaší starší kuchyňské
lince nebo sháníte něco speciálního, či
si prostě chcete vybrat z více možností, nákup po internetu může váš záměr
vyřešit. Družstvo KNK CZ má na svých
stránkách e-shop s mnoha variantami
nábytkového kování a určitě si ze široké
nabídky vyberete.
Nábytkové kování se dá rozdělit zhruba
na dva typy – dekorativní a technické.
Dekorativní kování je to, co vidíme zpravidla všude kolem sebe – jedná se o úchytky, knopky, věšáky či stylové kování
do konkrétního interiéru. Je vyráběno
z různých materiálů - kovů, dřeva, plastů
či kombinací těchto materiálů s různými
Ing. Petr Veverka (předseda družstva KNK CZ)
povrchovými úpravami ať již galvanicky
nanášenými, lakovanými, mořenými,
eloxovanými či bez povrchových úprav pro další otevírání bez použití klasické úchytky. Další připraindividuální úpravy. Jedná se o v interiéru viditelné vovanou novinkou je expresní zakázková výroba
prvky, spojující vzhled nábytku s jeho funkcí. Mezi foliovaných nábytkových dvířek, zakázková výroba
technické kování patří kování pro posuvné dveře, dvířek v hliníkových rámech, dodávky kování pro
závěsy, zámky či pojezdy, spojující vzhled nábytku posuvné dveře vestavných skříní v rámovém i bezrás jeho funkcí, umožňující manipulaci s částí nábytku, movém provedení, či výroba hranových úchytek pro
jako je otevření či odsunutí dvířek či zavěšení odě- zafrézování do dvířek či hrany zásuvek a to v zákazvu. Ve většině kategorií najdete od exkluzivních top níkem zvolených rozměrech. Dnes již standardním
verzí po varianty ekonomické, vždy s přihlédnutím sortimentem je také nabídka široké škály kvalitních
k zachování vysoké kvality a funkčnosti nabízených kuchyňských dřezů z nerezu (tloušťky 0,5-1,2mm) či
granitu (v šesti barvách, včetně dřezů s antibakterivýrobků.
ální samočistící povrchovou úpravou ARIA PURA),
Kromě neustálého rozšiřování nabídky dekorativ- se zárukou v délce od pěti do patnácti let a řešením
ního kování, v poslední době například kovových případného problému přímo v místě instalace dřezu,
úchytek řady „SOFT TOUCH“ s inovativním same- včetně nabídky kuchyňských baterií, včetně baterií
tově měkkým povrchem, patří mezi novinky nabí- v barvě zvoleného granitového dřezu a sorterů pro
zené družstvem KNK Svratka mimo jiné rozšíření třídění odpadu v domácnosti. Rozšíření se dočkala
technického kování o speciální plnovýsuvy s funkcí také nabídka drátěného programu a její rozšíření
tlumeného dovírání ve spojení se systémem pro bez- o moderní výsuvné a plnovýsuvné koše do spodních
úchytkové otvírání zásuvek „push to open“, které skříněk kuchyňských linek, koše do šatních skříní
najdou uplatnění převážně v kuchyních, nábytku či přímo kompletní mechanismy pro výrobu potrav obývacích pokojích, ložnicích či šatnách, a systémy vinových skříní až do vnitřní výšky 220 centimetrů.
AxisPro – designové hranaté zásuvky s kovovými Za zmínku také stojí rozšíření nabídky o systémy pro
bočnicemi v bílé či moderní antracitové barvě s tlu- výrobu liniového LED osvětlení nábytku zahrnující
meným dovíráním, vyráběných ve čtyřech výškách, hliníkové lišty sloužící zároveň k chlazení led pásku,
jež je možné doplnit o reling umožňující výrobu libo- napájecí zdroje různých výkonů, dotykové i bezdovolně vysoké klasické zásuvky či prvky pro vytvoření tykové spínače, včetně těch s funkcí stmívání, či výtzv. vnitřních zásuvek, které jsou skryty třeba za po- suvné a výklopné zásuvky pro zástavbu do nábytku,
suvnými dveřmi šatní skříně. Tlumené plnovýsuvy vše se zajištěním zpětného odběru elektrozařízení
a systémy plnovýsuvných zásuvek je možno doplnit zapojením družstva do kolektivního systému.
také o řadu závěsů s tlumeným dovíráním, případPojďme si trochu přiblížit historii družstva. KNK
ně také v kombinaci s vyhazovači systému „push
to open“, zajišťujícími pootevření dvířek pro jejich Svratka je družstvem s tradicí již od roku 1995, kdy
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se po rozdělení Československa začaly projevovat
problémy v dodávkách zboží mezi oběma samostatnými republikami. Hlavním posláním vzniklého
subjektu bylo zabezpečení dodávek nábytkového
kování tradičně dodávaného na český trh slovenským výrobním družstvem KNK Ľubietová, známého především pod původním názvem ROZKVET.
Významným podílem činnosti bylo a zůstává rovněž
zpřístupnění českého zboží, v tomto oboru, odběratelům na Slovensku. Družstvo KNK CZ rychle navázalo na dřívější spolupráci a našlo cestu, jak dostat
slovenské výrobky k českým zákazníkům. Současně
začal vznikat, především ze strany výrobců nábytku, zájem o dodávky širšího sortimentu kování, tak
aby výrobci měli možnost na jednom místě pořídit
maximum komponentů pro svoji výrobu. Na základě
těchto podnětů byl podstatně rozšířen sortiment nabídky a v současné době družstvo KNK nabízí svým
odběratelům prakticky vše potřebné z oboru kování,
od spojovacích elementů, přes kolečka, zámky, závěsy, pojezdy, věšáky, kluzáky, lůžkové systémy, a od
roku 2010 také ABS hrany a různé doplňkové výrobky, až po kolekci několika tisíc druhů nábytkových

značný obchodní objem tvoří i dodávky do tržní sítě,
především velkoobchodů typu dřevoprodej a železářských velkoobchodů. Kromě velkých dodávek zboží
výrobcům nábytku a partnerským velkoobchodům, je
družstvo schopno vykrývat i sebemenší objednávky,
prostřednictvím své maloobchodní prodejny a zásilkové služby, či internetového obchodu. Zboží, z dodávek KNK CZ, nalezne však již zákazník i v nabídce
obchodních řetězců.

úchytek, ve kterých si družstvo i do budoucna hodlá
zachovávat určitou prioritu. Družstvo KNK dodává
zboží přímo výrobcům nábytku či do prodejen, nebo
je možné zakoupit si vybrané produkty prostřednictvím e-shopu.
Co se týče nabídky sortimentu, kromě obchodního
zastoupení slovenských v.d. skupiny KNK a několika
polských firem je KNK CZ ve styku s převážnou většinou českých výrobců kování i významnějších dovozců, jejichž sortiment jednak recipročně exportuje, ale
samozřejmě tyto výrobky nabízí i svým tuzemským
zákazníkům. V tuzemsku pokrývají obchodní aktivity družstva celé území České republiky, přičemž
část produktů je dodávána přímo zpracovatelům, ale
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Jednou z velkých předností firmy je maximálně
pružná reakce na objednávky. Solidní skladové zásoby a dobrá spolupráce s dodavateli umožňují převážnou část objednávek vykrývat obratem a ve velmi
krátkých termínech uspokojovat i nejrůznější speciální potřeby zákazníků. Předností nabídky je rovněž
snaha optimalizovat poměr mezi kvalitou a cenou
distribuovaného zboží s přihlédnutím k potřebám
konkrétního zákazníka.
Pokud máte doma nábytek, který již není vzhledově zrovna nejlepší, nebo máte novodobý systém
kuchyňských linek a chcete obměnit kuchyň, není
vždy nutné rovnou ji měnit za jinou. Výrazně omladíte její vzhled pomocí nového nábytkového kování. Pokud chcete mít kuchyň zcela jako novou, pak
můžete vyměnit přední dvířka či starou kuchyň vy-

je dobré nechat si vybudovat rohovou část z jednoho
kusu s dvířky otevírajícími se od sebe a s úchytkami
na jejich krajních, přičemž využitelnost rohových
skříněk je možno zlepšit použitím výsuvných či otočných rohových mechanismů s koši, které po otevření
dvířek umožní vysunutí veškerého obsahu skříňky
mimo její nepřístupné zadní prostory a část obsahu
skříňky je úplně mimo linku. Občas se totiž stává, že
projektanti u novodobých kuchyní, tvořící převážně od počítače, u projektu nedomyslí, že sesadí dvě
skříňky k sobě do rohu, a do spodní části se pak díky
střední spojující stěně musíte doslova plazit po břiše,
abyste z ní vyndali potřebný kastrol či formu a abyste potřebnou kuchyňskou potřebu za pomoci naběračky doslova vylovili z rohu linky. Dobré kvalitní
kování vám ale u dobře vyprojektované kuchyňské
linky i jiných nábytkových stěn pomůže vytvořit
báječný interiér podle vašich představ a zpříjemnit
manipulaci s nábytkem.

reportáž z družstva

lepšit i pomocí samolepící tapety imitující designem
a strukturou třeba dřeva, nebo si vyberete design
zcela jiný – a k němu zvolíte ze široké nabídky tu
nejvhodnější úchytku podle svého vkusu. Je dobré
vybrat si takové úchytky, jaké vám i z praktického
hlediska nejvíce vyhovují. Zvolte takové, se kterými
se vám bude dobře manipulovat a vyhovují i osobám
ve vaší domácnosti. Pokud máte kuchyň atypického
tvaru či například rohovou, zvažte i to, na kterou
stranu dvířek v místě rohu místnosti, resp. nábytkové sestavy, úchyt upevníte. Například se může stát, že
i odborníci „kuchyňáři“ vám namontují držadlo na
dvířka do rohu, kdy pak nelze dvířka dobře otevřít,
protože v dokonalém otevření brání zeď a tvarově
vyšší úchyt. V takovém případě je dobré zvolit odpovídající typ úchytu, který se do rohu při otevření
dvířek „vejde“, zvolit namontování úchytu v tomto
místě na opačnou stranu dvířek či vybrat systém pro
bezúchytkové otvírání. Když již zmiňujeme nástrahy
novodobých kuchyní, dejte si pozor také všeobecně
na rohové vyřešení kuchyně ve spodní části linky –

ROZHOVOR
Ing. Petr Veverka
předseda VD KNK CZ Svratka
Pane předsedo, jaké novinky v oblasti nábytkového
kování aktuálně nabízíte?
Kromě neustálého standardního rozšiřování nabídky o další typy dekorativního kování (třeba úchytky
se sametově měkkým povrchem Soft Touch, úchytky
v módních barvách černá bílá, antracit,…), nově nabízíme systém pro výrobu zásuvek s tenkými kovovými bočnicemi a tlumeným dovíráním řady AxisPro,
plnovýsuvy s kombinací tlumeného odjezdu a bezúchytkového otvírání, řady Versalite Pro, výsuvné
a plnovýsuvné koše, mechanismy pro potravinové
skříně s tlumeným dovíráním, vestavné sortery pro
třídění odpadů v kuchyni či například granitové kuchyňské dřezy s nadstandardní zárukou.
Vaše nabídka je opravdu velmi široká – kolik položek
se nachází ve vaší aktuální nabídce?
Momentálně se v naší nabídce nachází okolo osmi
tisíc položek, přičemž však zhruba polovinu tvoří
artikly zakázkově vyráběné či speciálně upravované
dle požadavků konkrétních zákazníků. Dlužno podotknout, že naše nabídka obsahuje převážně zboží,
které máme standardně skladem či položky na objednávku, jež jsme většinou schopni ve velice krátké
době řádově dnů, zákazníkovi dodat, což potvrzuje
i fakt, že při poslední inventuře, jsme spočetli více
než milion a čtvrt kusů zboží v našem skladu.

Pokud si není zákazník jistý, co si vybrat, může se na
vás obrátit s konkrétní radou?
Ano, rádi mu poradíme. Součástí naší práce je rovněž
poradenství, kdy se na nás zákazníci obracejí a konzultují s námi možnosti použití různých systémů
pro své projekty a to od drobných, jako je například
pant pro otvírání truhly po babičce, až po přepažení
leteckého hangáru posuvnou segmentovou stěnou
v délce přes dvě desítky metrů. Zákazníci si rovněž
do naší prodejny a vzorkovny přinášejí dvířka od
kuchyní a na místě vybírají vhodnou úchytku, případně nabízíme i možnost zaslání vybraných vzorků
zákazníkům, kteří jsou z větší dálky, samozřejmě
i s doporučením vhodných tvarů a typů kování, dle
jejich preferencí.
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Jaké jsou současné trendy v nábytkovém kování?
Dekorativní kování je do jisté míry módní záležitostí a tak se od doby zlaté (devadesátá léta minulého století, kdy zákazníci preferovali zlatou barvu
kování vyráběnou nanášením mosazi či povrchovou
úpravou nitridem titanu), přes dobu hliníkovou (přelom milénia a buďto eloxovaný hliník či galvanicky
nanášený matný chrom), dobu nerezovou (ať již masivní úchytky z korozivzdorné oceli či imitace nerezi
nanesenou a následně broušenou vrstvou niklu),
dobu přírodní, kdy velká skupina zákazníků preferovala úchytky a knopky z přírodních materiálů, jako
jsou například různé dřeviny či úchytky a knopky
kompletně nebo z části vyrobené z keramiky či porcelánu, dostáváme k době černo či šedobílé, ve které
je značná část nábytku, včetně jeho vnitřního vybavení, laděna do bílé, černé či antracitové barvy v různém stupni lesku a to včetně nábytkových úchytek
nebo zásuvek. Stoupnul také zájem o ekologickou
likvidaci odpadů, s jejichž tříděním přímo v místě
zdroje, jsme zákazníkům také schopni, nabídkou
sorterů a systémů vestavných odpadkových košů,
pomoci. Za dobu našeho fungování jsme u našich
zákazníků rovněž zaregistrovali posun od nejlevnějšího dostupného kování, k výrobkům kvalitnějším
(náhrada nerezových dřezů dřezy antracitovými,
plastových úchytek úchytkami kovovými) a dokonce až k top výrobkům například kováním italských
designerů a výrobců (kombinující třeba zlato s jantarem či povrchově upravené speciálně nanášenými
skleněnými prášky), jež rovněž našim zákazníkům
na přání dokážeme zajistit. Dalším z trendů v sou-

časném kování jsou systémy pro posuvné dveře,
které reagují na zvýšenou poptávku po vestavných
skříních, vyplňujících a plně využívajících dostupný prostor v interieru, přičemž dveře těchto skříní,
posuvné stěny, jsou vyráběny z kombinací různých
materiálů, včetně skel s fototiskem, které je vsazováno do námi dodávaných profilů s mechanismy
pro pomalé dovírání. Zatím asi posledním trendem
je zvýšený zájem zákazníků o retro výrobky, úchytky, věšáky a kování na posuvné dveře řady RETRO
v černém provedení, samozřejmě včetně možnosti
kombinace s moderními prvky, jako je třeba tlumič
pro pomalé dovírání posuvných dveří.
Kde je možné vaše zboží si zakoupit?
Kromě zmiňovaného e-shopu www.knk.cz má
zákazník možnost dojet také k nám do podnikové prodejny ve Svratce, kde si může zboží přímo
prohlédnout a prokonzultovat vhodnost výběru
a použití. Dále je možné jej zakoupit v mnoha železářstvích, dřevoprodejích, obchodních řetězcích
pod dalšími privátními značkami či jako součást
pořízeného nábytku. Je možné se také přímo obrátit na naše prodejní oddělení – telefon: 566 662 580,
e-mail: expedice@knk.cz, kde se vám budeme rádi
věnovat.
Děkuji za rozhovor.
Rozhovor připravila Jana Henychová
Foto: Ing. Leo Doseděl

Kontakt:
Tel.: 566 662 580,
fax: 566 662 320,
email pro objednávky:
info@knk.cz;
web a eshop:
www.knk.cz
Adresa:
KNK CZ v.s.d.
9. května 126
592 02 Svratka

www.knk.cz
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Dne 10. ledna navštívil Družstvo Cementářů, Praha předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl.
V rámci své návštěvy družstva předal Ing. Emilu Fuhrmannovi, dlouholetému předsedovi
družstva, pamětní list za významnou podporu výrobního družstevnictví.
Současně společně s novým panem předsedou
Marianem Remšíkem pohovořili o aktuální situaci
v družstvu, hospodaření, problémech v dodavatelsko-odběratelských vztazích, cenách energií, sortimentu výroby i plánech na rok 2022. V souvislosti
s programovým prohlášením nové vlády a plánech
na výstavbu až 200 kilometrů nových dálnic v průběhu celého volebního období bude družstvo usilovat
o možnost podílet se na dodávkách především kanalizačních šachet, zhotovených ze speciální betonové
směsi odolávající soli. Předseda SČMVD připomněl
všechny rámcové smlouvy a možnost družstva se
připojit. V úvahu připadá pojištění u Kooperativy
a porovnání podmínek s operátorem T-Mobile.
Strukturu družstva tvoří čtyři výrobní provozy
vyrábějící široký sortiment betonových výrobků se
zaměřením na prvky kanalizačních šachet (provoz
Zdětín), dlažební bloky, zatravňovací a zdící tvárnice, betonové cihly, obrubníky, odvodňovací žlábky
k zámkové dlažbě, individuální výroba atypických
betonových prvků (provoz Davle), zdící a bednící
dílce, plotové stříšky, plotové hlavice včetně velkého
množství atypů, svahové tvárnice, příkopové žlaby,
atypické skruže menších rozměrů včetně poklopů
a též individuální výroba atypických betonových
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Ing. Emil Fuhrmann převzal z rukou předsedy
SČMVD pamětní list za významnou podporu
výrobního družstevnictví

Zleva: Ing. Emil Fuhrmann, Ing. Leo Doseděl

prvků (provoz Zlosyň). Zároveň je provoz Zlosyň
centrální prodejnou všech vlastních výrobků celého
družstva. Výrobky a prvky kanalizačních šachet jsou
rovněž prodávány v podnikové prodejně v Hostivaři,
která je zároveň od roku 2020 i novým sídlem společnosti.
Historie družstva sahá až do roku 1918, kdy bylo
založeno Nákupní družstvo výrobců cementového
zboží v Praze, které vzniklo za účelem zprostředkování nákupu a prodeje cementu, kameniva, sádry,
olejů a strojů. Hlavním cílem podnikání Družstva
Cementářů je snaha o udržení a trvalý rozvoj dlouholeté tradice ve výrobě betonového zboží a vytváření trvalého a seriózního partnerství se zákazníky
v prostředí přátelské spolupráce.
Text: Ing. Leo Doseděl, Jana Henychová
Foto: archiv družstva

www.dcpraha.cz
2/2022
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MDČR: Přehled změn a novinek
v dopravě
Další zvýšení bezpečnosti na železnici, možnost
obce iniciovat řízení o odstranění vraku z veřejně
přístupné účelové komunikace, zpřísnění postihu
za odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení či boční odstup při předjíždění cyklistů. Ministerstvo dopravy přináší přehled legislativních
změn v letošním roce.

Novela zákona o dráhách

Od 1. února začala platit novela zákona o drahách,
která má zvýšit bezpečnost české železnice a také její
technickou a provozní propojenost v rámci Evropské
unie. Kromě jiného norma obsahuje i institut takzvaného monitoringu licence strojvedoucích, který
umožní efektivněji sledovat dodržování pravidel
o délce směny strojvedoucího a dobu řízení drážního
vozidla.

Úprava kompetencí obecní či městské policie

Strážníci obecních či městských policií mohou od
1. ledna vyřizovat příkazem na místě přestupky
související s neoprávněným užitím vyhrazeného
jízdního pruhu, a to bez součinnosti Policie České
republiky.

Úprava promlčecích dob u objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla

Od Nového roku se doba, po kterou se vedlo řízení
o přestupku řidiče, nebude započítávat do promlčecí doby u přestupku provozovatele vozidla, a zároveň se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku
provozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění
jeho odpovědnosti, nebude započítávat do promlčecí doby přestupku řidiče. Cílem tohoto opatření
je zamezit obstrukčním praktikám, které využívají
„přehazování“ mezi řízením o přestupku řidiče a řízením o přestupku provozovatele vozidla ve snaze
vyhnout se postihu v důsledku uplynutí promlčecí
doby.

Změny v bodovém systému

Vedle pokuty se od 1. ledna nově zapisují i 2 body
v bodovém hodnocení řidičů za neoprávněné stání
na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním
postižením nebo zneužití parkovacího průkazu pro
osoby se zdravotním postižením.

Řidičské oprávnění skupiny C i pro traktory

Nově je od Nového roku možné řídit traktory i s řidičským oprávněním skupiny C, a to i uděleným v zahraničí. Nyní lze traktory řídit pouze s u nás uděleným
řidičským oprávněním skupiny T, což je problém pro
cizince, neboť pro jeho získání musí mít v ČR obvyklé
bydliště. Novinka by měla vyřešit problém s nedostatkem pracovních sil v zemědělství a lesnictví.

Vyšší rychlost pro vozidla Integrovaného
záchranného systému

V letošním roce také dostala vozidla základních
složek Integrovaného záchranného systému možnost
jezdit vyšší rychlostí než 80 km/h. Dosud mohla jezdit vyšší rychlostí jen při zapnutých výstražných majácích, nově pro ně budou platit při jízdě „bez majáků“
stejné rychlostní limity jako pro vozidla do 3,5 tuny
a autobusy. Cílem změny je umožnit těmto vozidlům
rychlejší návrat na základnu a dřívější připravenost
k dalšímu zásahu.
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Vymezení skupin řidičského oprávnění AM
a B1 v souladu s unijním právem

U dvoukolových a tříkolových vozidel je od 1. ledna
řidičské oprávnění AM nově nutné až pro řízení vozidel s konstrukční rychlostí více než 25 km/h – pro

rubrika manažerů družstev
řízení pomalejších vozidel řidičské oprávnění nebude
potřeba (dosud žádný spodní limit stanoven nebyl,
a proto bylo řidičské oprávnění potřeba k řízení jakkoli pomalého vozidla odpovídajícího ostatním parametrům). S řidičským oprávněním AM bude možné řídit
také čtyřkolky s výkonem motoru až do 6 kW (dosud
to byly maximálně 4kW). S řidičským oprávněním B1
bude možné řídit také terénní čtyřkolky s jakkoli výkonným motorem (dosud to bylo maximálně 15 kW).

Boční odstup při předjíždění cyklistů

Od 1. ledna musí řidič motorového vozidla při předjíždění cyklisty dodržet bezpečný boční odstup, a to
nejméně 1,5 metru. U pozemních komunikací, kde
je nejvyšší dovolená rychlost maximálně 30 km/h,
bude platit odstup nejméně jeden metr.

Výjimky pro cyklisty

Na Nový rok začala platit výjimka z povinnosti
užít jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh
pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo v křižovatce
vymezený prostor pro cyklisty, pokud by tím mohla
být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na
pozemních komunikacích.

Omezení alkoholu na takzvaných pivních
kolech

Lidé na takzvaných pivních kolech (beerbike) nesmí
od 1. ledna požívat alkohol či jiné návykové látky ani
jezdit pod jejich vlivem. Budou mít také povinnost
podrobit se na výzvu policisty vyšetření na jízdu pod
vlivem alkoholu nebo drog.

munikace. Dosud měl tuto možnost pouze vlastník
pozemní komunikace.

Parkování vozidel poskytovatelů domácí
zdravotní péče

Nově dostali od ledna možnost označovat vozidla
speciálním označením i někteří zdravotničtí pracovníci poskytující domácí péči. V naléhavých případech
jim to usnadní parkování. Doposud mohli toto označení mít lékaři vykonávající návštěvní službu.

Vyšší pokuty za odmítnutí nízkorychlostního
kontrolního vážení

Při odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení se navyšuje od 1. ledna horní hranice sazby pokuty ukládané příkazem na místě z 30 tisíc korun na
100 tisíc korun.

Zpoplatnění dalších silnic I. třídy pro kamiony

Od poloviny letošního roku budou vozidla nad 3,5
tuny platit mýto i na dalších 380 kilometrech silnicích I. třídy. Mezi úseky, na kterých by se mělo začít
platit mýto, patří například silnice z Jihlavy na Hatě
nebo z Jihlavy do Havlíčkova Brodu.

Vnitrozemská plavba

Letos již bude možné Elektronické podání žádostí
o vydání nebo výměnu jakéhokoliv průkazu vůdce
malého a rekreačního pravidla v případě jeho ztráty
či odcizení.
Zdroj: MDČR
(-jh-)

Větší pravomoci obcí při odstraňování vraků

Obce mohou od Nového roku iniciovat řízení
o odstranění vraku z veřejně přístupné účelové ko-
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MDČR zpřístupňuje veřejnosti
data z Registru vozidel i údaje
o technických prohlídkách
Občané mají nyní nové možnosti, jak si elektronicky z pohodlí domova zjistit potřebné údaje. Ministerstvo dopravy spustilo projekt Datová kostka,
kde si každý může vyhledat vybrané statistiky
z Registru silničních vozidel. Dalšími novinkou je
rozšíření údajů z technických prohlídek na stránce kontrolatachometru.cz. Již 2 měsíce si řidiči
mohou vyhledat informace z Registru vozidel na
Portálu občana.
Díky Datové kostce na adrese www.dataovozidlech.cz
si každý může podle zadaných parametrů vyhledat
vybrané statistiky a veřejně publikovatelná data
z Registru silničních vozidel. Datová kostka poslouží hlavně lidem, kteří potřebují statistické přehledy
o vozidlech. Využít ji mohou například studenti jako
podklad pro své seminární či diplomové práce, motorističtí novináři či odborníci z automobilového průmyslu. Vyhledávat v ní samozřejmě mohou i zájemci
o automobilismus z řad veřejnosti. Na výběr přitom
mají ze dvou modulů „výdej dat“ a „statistické přehledy“. V prvním jmenovaném obdrží vybrané údaje
z Registru silničních vozidel ve formátu CSV (Excel),
který je vhodný pro další statistické zpracování dat.

V tom druhém se naopak na základě zvolených parametrů zobrazí údaje o počtu vozidel v přehledné
tabulce.
Další novinkou je rozšíření dostupných dat na webu
kontrolatachometru.cz. Nejen řidiči zde nově mohou
získat informace z technického protokolu STK, zejména pak nalezené závady při prohlídce na Stanici
technické kontroly. Až doposud přitom byl zpřístupněn pouze stav ujetých km při prohlídce.
Již od října jsou informace z registru vozidel dostupné rovněž na Portálu občana, kde lidé okamžitě
získají informaci o době vlastnictví nebo provozování daného vozidla. To tak může pomoci pro jednání
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.
Novinky navazují na předchozí digitalizační projekty ministerstva dopravy. Od 1. června lze skrze
Portál občana pomocí datové schránky plně elektronicky požádat o nový řidičský průkaz v případě
vypršení platnosti (tzv. e-podání). Stav bodového
konta je jednoduše zjistitelný skrze Portál
občana. Majitelé vozidel vlastnící datovou
schránku jsou automaticky informování o končící platnosti pravidelné technické prohlídky. Od prosince 2020 si
řidiči mohou koupit elektronickou
dálniční známku, nejen z počítače, ale i přes mobil. Od stejného
měsíce mohou lidé cestovat po
železnici s více dopravci na
jeden cestovní doklad – OneTicket. Více informací o digitalizaci v dopravě najdete na
www.mdcr.cz/digitalizace.
Zdroj: MDČR
(-jh-)
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Na vánočním setkání ČMA
proběhl křest pátého dílu knižní
série Manažeři se lvíčkem
Poslední akce v roce 2021 České manažerské asociace se uskutečnila ve čtvrtek 16. prosince v pražském hotelu Clarion, kde se sešli zástupci všech
klubů, aby prezentovali svoji činnost za uplynulý
rok a nastínili plány na letošní rok. Následovalo
vánoční setkání v přátelské atmosféře, které doprovodila tombola a křest knihy Kamila Mikety
s názvem Manažeři se lvíčkem: U kormidla uprostřed covidové bouře.
Hosty vánočního setkání byli také významné
osobnosti českého manažerského a podnikatelského
prostředí, jejichž autogramiáda patřila k vrcholům
večera. Spisovatel Kamil Miketa shromáždil ve své
úctyhodné knize příběhy finalistů posledních tří
ročníků prestižní soutěže Manažer roku.
„Je náročné a složité být úspěšným manažerem,
když ekonomika země vzkvétá. Když se ale Česko –
prakticky z měsíce na měsíc – propadne do víru covidové bouře, obstojí opravdu jen ti nejlepší. Právě oni
nám jsou inspirací v těžkých dobách, ne nepodobných nástrahám a útrapám, jimž musel čelit rybář
Santiago v slavné novele Ernesta Hemingwaye Stařec
a moře,“ připomněl autor knihy Kamil Miketa.
Připomeňme si proto slova spisovatele Hemingwaye, která Kamila Miketu při tvorbě knihy inspirovala:
„Svět zlomí každého, a mnoho jich je pak silných na
místech, kde je zlomil… Proto, než začnete jednat, naslouchejte. Předtím než zareagujte, přemýšlejte. Než
začnete utrácet, vydělávejte. Předtím, než začnete
kritizovat, vyčkejte. Než se začnete modlit, odpusťte.
Předtím, než se vzdáte, alespoň to zkuste… Ale člověk
není stvořen pro porážku. Člověka je možno zničit,
ale ne porazit.“

Manažeři u kormidla uprostřed covidové bouře
navázali na předešlý čtvrtý díl, který zase reflektoval 100 let svobodného podnikání v českých zemích.
Představila se v něm podnikatelská esa první republiky i jejich následovníci – novodobí Baťové, jenž po
roce 1989 do dneška dělají čest České republice i daleko za jejími hranicemi. Dokázali změnit tvář české
ekonomiky a dát slovu podnikání opět jeho pravý
význam. Není divu, že kniha byla zařazena mezi
bestsellery.

Účastníci setkání si akci pochvalovali a vyjádřili
přání setkávat se s manažerskými osobnostmi i v následujícím roce. „Je to úžasná akce, potkávám tu své
známé, samé příjemné lidi, z nichž jsem některé delší
dobu neviděl. Hlavně atmosféra je tu parádní,“ pochvaloval si známý fotograf Jadran Šetlík, jehož vánoční pozdrav v podobě fotogalerie s hudbou Vadima
Petrova doprovodil zahájení večera.
Text: Jan Vocel
Foto: ČMA

www.cma.cz
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Členský vklad
a družstevní podíl
Členský vklad každého člena družstva se musí rovnat alespoň základnímu členskému vkladu. Základní
členský vklad představuje peněžní vyjádření hodnoty toho, co se ten, kdo se uchází o členství v družstvu
jako jeho zakladatel, anebo jako osoba, která podala
do družstva přihlášku po jeho vzniku, zavazuje do
družstva vložit ke splnění podmínek pro vznik svého členství. Výši základního členského vkladu určují
vždy stanovy, tato výše musí být pro každého člena
družstva stejná. Předmětem tohoto vkladu, tedy
tím, co se osoba ucházející se o členství zavazuje do
družstva vložit, mohou být z hlediska právní úpravy
v zákoně peníze nebo jiná penězi ocenitelná věc. Ke
vložení předmětu základního členského vkladu do
družstva se osoba ucházející se o členství zavazuje písemným prohlášením o převzetí vkladové povinnosti
k tomuto vkladu. Způsob, jakým lze splnit vkladovou
povinnost převzatou při založení družstva na ustavující schůzi určuje tato schůze, v ostatních případech musí být vkladová povinnost splněna způsobem
podle stanov družstva. V závislosti na tomto určení se
vkladová povinnost k základnímu členskému vkladu plní buď splacením v penězích, a jedná se proto
o peněžitý vklad, anebo vnesením jiné věci, která je
předmětem základního členského vkladu, a jde tedy
o nepeněžitý vklad.
Jestliže osobě, která převzala a splnila vkladovou
povinnost k základnímu členskému vkladu ve výši
určené stanovami, a která splňuje všechny další
podmínky podle zákona o obchodních korporacích
a stanov družstva, vzniká v družstvu členství, nabývá tato osoba v družstvu majetkovou účast ve výši
tohoto vkladu a současně jí vznikají také práva a povinnosti z členství. Tato práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu představují podle tohoto
zákona její družstevní podíl. Vzhledem k uvedenému
je družstevní podíl vždy spojen s majetkovou účastí
osoby, která splnila podmínky pro členství v družstvu a stala se jeho členem, a to s majetkovou účastí
alespoň ve výši základního členského vkladu.
Za účelem dosažení majetkové účasti v družstvu,
která přesáhne výši základního členského vkladu,
lze vedle vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu převzít, pokud stanovy určují, že člen má
tuto možnost, také vkladovou povinnost k jednomu
anebo i k více dalším členským vkladům. K převzetí
vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu se
může zavázat jak dosavadní člen, tak i osoba, která
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se o členství v družstvu teprve uchází, smlouvou
o dalším členském vkladu. V této smlouvě uzavřené
s družstvem se určí podmínky uvedeného vkladu
včetně případné možnosti další členský vklad zcela
nebo zčásti členu vrátit anebo jinak vypořádat i za
trvání jeho členství v družstvu. Ve smlouvě o dalším
členském vkladu lze sjednat, že převzatá vkladová
povinnost bude splněna v penězích anebo vnesením
jiné penězi ocenitelné věci, která je podle smlouvy
předmětem tohoto vkladu. Členu, který převzal závazek k dalšímu členskému vkladu, se majetková účast
o výši tohoto vkladu zvyšuje. Vkladatel, který uzavřel s družstvem smlouvu o dalším členském vkladu
a není dosud jeho členem, však nabude majetkovou
účast ve výši odpovídající tomuto dalšímu členskému
vkladu teprve při vzniku svého členství v družstvu.
V důsledku nabytí majetkové účasti nad výši základního členského vkladu má pak člen práva a povinnosti z členství v družstvu představující jeho družstevní
podíl, které jsou s dosaženou výší majetkové účasti
vzhledem k jeho dalšímu členskému vkladu spojena
podle stanov a smlouvy o dalším členském vkladu.
Členský vklad člena družstva se rovná jeho základnímu členskému vkladu, anebo také součtu základního členského vkladu a všech jeho dalších členských
vkladů, pokud člen převzal vkladovou povinnost rovněž k jednomu či k více dalším členským vkladům.
Členský vklad se určuje peněžní částkou vyjadřující
celkovou hodnotu peněz, případně i jiných penězi
ocenitelných věcí, které se člen zavázal do družstva
vložit, aby v něm nabyl majetkovou účast, anebo aby
zde svou majetkovou účast zvýšil. Výše majetkové
účasti člena v družstvu se shoduje s výší jeho členského vkladu. Člen se svým členským vkladem podílí
na základním kapitálu družstva, který je souhrnem
členských vkladů všech členů družstva. Vzhledem
k tomu, že členský vklad je peněžním vyjádřením
hodnoty toho, co se člen do družstva zavázal vložit,
představuje základní kapitál částku v penězích rovnající se souhrnu hodnot všeho, co se jako předmět
svého členského vkladu zavázali vložit do družstva
všichni jeho členové. Při splnění vkladové povinnosti
k členskému vkladu nabývá družstvo peníze nebo jiné
penězi ocenitelné věci, které jsou předmětem tohoto
vkladu do svého vlastnictví a jako svůj majetek je pak
používá pro potřeby vlastní činnosti. Poměr, v jakém
se člen podílí svým členským vkladem na základním
kapitálu, stejně jako poměr, v jakém se člen podílí
svou splněnou vkladovou povinností k členskému

Zákon o obchodních korporacích, jímž je dána
právní úprava družstva, určuje jen některá práva
a povinnosti z členství v družstvu, které představují
družstevní podíl jeho člena. Práva a povinnosti člena
musí být obsaženy na základě výslovného požadavku
tohoto zákona ve stanovách družstva. Právem člena je v souladu se zákonem a stanovami především
účastnit se řízení a rozhodování v družstvu, v souvislosti s tím také volit a být volen do voleného orgánu
družstva, a podílet se na výhodách poskytovaných
družstvem. K povinnostem člena patří zvláště dodržovat stanovy i rozhodnutí orgánů družstva a určují-li stanovy, že člen má uhrazovací povinnost, splnit
tuto povinnost, pokud mu ji členská schůze uloží.
Právo účastnit se řízení a rozhodování v družstvu
člen vykonává zejména svou účastí na jednání členské schůzi a při hlasování, kterým členská schůze
rozhoduje. Nejedná-li se o hlasování, při němž člen
nemůže vykonávat hlasovací právo z důvodu podle
zákona o obchodních korporacích anebo z jiného důležitého důvodu uvedeného ve stanovách na základě
zmocnění obsaženého v tomto zákoně, má člen při
rozhodování členské schůze ze zákona vždy alespoň
jeden hlas. Určit, že člen má hlasů více, mohou stanovy, avšak jen pro rozhodování o záležitosti, u které to
není zákonem o obchodních korporacích vyloučeno.
Vymezit pravidlo, kterým se v takovém případě počet
hlasů člena řídí, je ponecháno stanovám, neboť zákon
otázky s tím spojené neřeší. Vzhledem k uvedenému
se zde jako měřítko pro určení počtu hlasů člena
nabízí jak hlediska majetková, týkající se majetkové účasti člena v družstvu dané výší jeho členského
vkladu i podmínkami, za nichž byla převzata a splněna členem vkladová povinnost k dalšímu členskému
vkladu, tak i jiná hlediska, která jsou nemajetkové
povahy a jejichž uplatnění je v některých případech
namístě se zřetelem k účelu, k němuž bylo družstvo
založeno.

K výhodám poskytovaným družstvem, zvláště
jedná-li se o družstvo, jehož účelem činnosti je podnikání, patří to, že dosažený zisk nebo i jiné zdroje
družstva se rozdělují mezi jeho členy. Stanovy mohou podle zákona o obchodních korporacích určit, že
členové nebo někteří z nich mají za podmínek, které
jsou v nich uvedeny, právo na podíl na zisku nebo
jiných vlastních zdrojích družstva. Z právních předpisů uvedené právo nevyplývá, a proto může členu
vzniknout jen na základě stanov. Jestliže právo na
podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích členům
nebo jen některým z členů podle nich náleží, avšak
stanovy ustanovení o tom, jakým způsobem se tento
podíl určí, neobsahují, je podle zákona o obchodních
korporacích pro určení tohoto podílu rozhodující
poměr výše členem splněné vkladové povinnosti
k členskému vkladu vůči souhrnné výši vkladových
povinností k členským vkladům splněných všemi
členy. Z uvedeného je zřejmé, že výše v jaké člen převzal a splnil svou vkladovou povinnost k členskému
vkladu, je pro určení jeho práva na podíl na zisku a na
jiných zdrojích družstva podle právní úpravy dané
zákonem jen jedním z možných hledisek.
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vkladu na souhrnu splněných vkladových povinností
k členským vkladům všemi členy, je jedním z možných měřítek pro určování práv člena z jeho členství
v družstvu.

Určí-li tak stanovy, může členská schůze členům
uložit povinnost přispět na úhradu ztráty družstva,
pro kterou zákon o obchodních korporacích používá
označení uhrazovací povinnost. Uhrazovací povinnost lze podle tohoto zákona určit pro jednotlivé členy
ve stanovách jen ve stejné výši, přičemž ani při opakovaném uložení nesmí přesáhnout za celou dobu trvání členství člena v družstvu trojnásobek základního
členského vkladu. Výjimka se podle zákonné úpravy
vztahuje na členy představenstva a na členy kontrolní
komise. Členům těchto volených orgánů, anebo jen
některým z nich, lze ve stanovách určit uhrazovací
povinnost až do výše desetinásobku základního členského vkladu. Z uvedeného je zřejmé, že stanovení
výše, do níž lze uhrazovací povinnost členu podle
právní úpravy vyplývající ze zákona ve stanovách
uložit, nijak nesouvisí s tím, zda se účastní v družstvu
také dalším členským vkladem, a ani na tom, v jakém
poměru se člen vzhledem k výši svého členského
vkladu podílí na základním kapitálu družstva.

2/2022
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právní okénko
Zákon o obchodních korporacích nestanoví, jaká
měřítka musí být pro určení jednotlivých práv a povinností, jež představují družstevní podíl, v družstvu použita, stejně tak jako nevyžaduje, aby shodné
měřítko bylo uplatňováno pro vymezení všech práv
a povinností z členství, anebo aby tímto měřítkem
byla vždy právě výše majetkové účasti člena, popřípadě to, jak se člen svým členským vkladem podílí
na základním kapitálu družstva. Předpokládá mimo
jiné, že práva člena nebo některá z nich budou určována podle délky jeho členství v družstvu. Pro takový případ stanoví pravidlo, že délka členství každého
člena se počítá od vzniku členství toho z jeho právních předchůdců, jehož členství vzniklo nejdříve,
které nachází využití, jestliže člen nabyl družstevní
podíl převodem anebo přechodem.
Výše členského vkladu i to, jak se člen svým členským vkladem podílí na základním kapitálu družstva,
se zpravidla výrazně uplatní, dochází-li k vypořádání
majetkové účasti člena vzhledem k zániku jeho družstevního podílu z důvodu zániku členství v družstvu
za trvání družstva prostřednictvím vypořádacího
podílu, tedy v případech, kdy práva a povinnosti
z členství, které jeho družstevní podíl představují,
nikdo jako právní nástupce tohoto člena nenabývá.

Obdobně je tomu i při vypořádání majetkové účasti
člena při zrušení družstva s likvidací vyplacením podílu na likvidačním zůstatku. Současně je však třeba
uvést, že ani při určení vypořádacího podílu anebo
podílu na likvidačním zůstatku zákon nevyžaduje
vycházet výlučně ze zmíněného majetkového hlediska a přenechává družstvu naopak možnost určit si ve
stanovách vlastní pravidla.
Z uvedeného je zřejmé nejen to, že míra, v jaké se
jednotliví členové vzhledem k jejich družstevním
podílům účastní na družstvu, nemusí být stejná, ale
také to, že tato míra nemusí zcela odpovídat tomu,
jak se každý z nich podílí svým členským vkladem na
základním kapitálu družstva. Družstevní podíl nelze
proto posuzovat bez přihlédnutí
k úpravě práv a povinností člena ve stanovách družstva, ani
přitom vycházet jen z výše majetkové účasti člena v družstvu.

Text: JUDr. Miroslav Machala

V dalším čísle naleznete

Reportáž z družstva:
ORLÍK-KOMPRESORY Česká Třebová
TVAR Pardubice

18

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

2/2022

sociální odpovědnost
2/2022

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

19

z Bruselu

Akční plán Evropské komise
podpoří sociální podniky
a družstva
Evropská komise představila v prosinci 2021 Akční plán pro sociální ekonomiku, který
má za cíl podpořit evropskou sociální politiku a využít její ekonomický potenciál a potenciál pro vytváření pracovních míst. Mezi podporovanými formami sociálních podniků
jsou v materiálu na předním místě zdůrazněna družstva.
ský parlament zprávu o využití
potenciálu malých a středních
podniků při vytváření pracovních míst, v níž zdůraznil skutečnost, že se družstva v době
předchozí ekonomické krize
ukázala jako odolnější než jiné
podniky působící ve stejných
odvětvích. Odolnost družstev
vůči hospodářským výkyvům
byla prokázána nižším počtem
firem, které v tomto období
ukončily svoji činnost, nižším
počtem zrušených pracovních
míst a nižší mírou zadluženosti.
Na základě těchto skutečností
vyzval Evropský parlament
vlády členských států, aby podporovaly vznik a rozvoj družstevních podniků.
Sociální podniky zahrnují různé formy, kromě
družstev lze jmenovat i vzájemně prospěšné organizace, neziskové organizace nebo nadace. V Evropě
je 2,8 milionu sociálních podniků působících v řadě
oborů, od sociální péče po recyklaci, které zaměstnávají 13,6 milionu lidí a nabízejí řešení klíčových
problémů společnosti. Zlepšení podpory sociální
ekonomiky umožní těmto podnikům zvýšit jejich
přínos v sociální oblasti, a to v rámci celé EU.
Dokument navazuje na dlouholetou politiku EU
a podporu sociálních podniků a družstev. Evropské instituce v minulosti opakovaně uznaly zásadní
význam družstevních podniků a vyzdvihly jejich
klíčovou roli při tvorbě a zachování pracovních míst
v členských zemích EU. Již v září 2016 schválil Evrop-

Nový akční plán Evropské komise navrhuje se zaměřit na tři klíčové oblasti, jimiž jsou vytváření
vhodných podmínek pro prosperitu sociální ekonomiky, otevření příležitostí pro založení a rozšíření
sociálních podniků a zajištění uznání sociální ekonomiky a jejího potenciálu. V roce 2023 spustí Komise na podporu podniků nový evropský portál se
souhrnnými informacemi o financování ze strany
EU, opatřeních, školeních a iniciativách. V rámci programu InvestEU rovněž v letošním roce připraví nové
produkty a zlepší přístup podniků k financování. Sociální podniky budou mít možnost využít podporu
pro rozvoj svého podnikání i zvyšování kvalifikace
zaměstnanců.
Text: Mgr. Rodan Svoboda

https://ec.europa.eu
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EU posiluje ochranu proti
ekonomickému nátlaku
Evropská komise nedávno navrhla nový nástroj proti ekonomickému nátlaku třetích
zemí. Tento právní nástroj reaguje na situaci, kdy se EU a její členské státy v posledních
letech stávají cílem záměrného ekonomického tlaku. Posiluje soubor unijních nástrojů
a umožní EU lepší obranu v celosvětovém měřítku.
Cílem je odradit země od omezování nebo vyhrožování omezením obchodu nebo investic za účelem
dosažení změny politiky v EU v oblastech, jako je
změna klimatu, daně nebo bezpečnost potravin.
Protinátlakový nástroj je navržen tak, aby prostřednictvím dialogu coby prvního kroku zmírnil napětí
a přispěl k ukončení konkrétních nátlakových opatření. EU by přijala případná protiopatření až jako
poslední možnost, kdy by neexistoval jiný způsob
řešení ekonomického zastrašování, které může mít
mnoho podob: od výslovného nátlaku a nástrojů
na ochranu obchodu použitých vůči EU přes selektivní hraniční kontroly nebo kontroly bezpečnosti
potravin u zboží z dané země EU až po bojkot zboží
určitého původu. Cílem je zachovat legitimní právo
EU a členských států činit politická rozhodnutí a zabránit závažnému zasahování do svrchovanosti EU
nebo jejích členských států.
Výkonný místopředseda a komisař pro obchod Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: „V době rostoucího
geopolitického napětí se obchod stále více zneužívá
jako zbraň a EU a její členské státy se stávají terčem
ekonomického zastrašování. K naší reakci potřebujeme vhodné nástroje. Tímto návrhem vysíláme jasný
signál, že EU bude důrazně hájit své zájmy. Hlavním
cílem protinátlakového nástroje je působit jako odrazující prostředek. Nyní však máme k dispozici
více možností, pokud budeme nuceni zakročit. Tento
nástroj nám umožní reagovat na geopolitické výzvy
nadcházejících desetiletí a udržet Evropu silnou a aktivní.“
Díky tomuto novému nástroji bude EU schopna reagovat na případy ekonomického nátlaku strukturovaným a jednotným způsobem. Speciální legislativní
rámec zajišťuje předvídatelnost a transparentnost

a zdůrazňuje, že se EU drží přístupu založeného na
pravidlech, a to i na mezinárodní úrovni.
EU se bude za účelem zastavení ekonomického zastrašování obracet přímo na dotčenou zemi. Pokud
nebude ekonomické zastrašování okamžitě ukončeno, umožní nový nástroj EU na každou situaci rychle,
účinně, přiměřeně a cíleně reagovat, a to od uložení
cel a omezení dovozu z dané země až po omezení
služeb nebo investic či opatření k omezení přístupu
země na vnitřní trh EU.
Návrh Komise vychází z požadavků Evropského
parlamentu a řady členských států. Bylo to uznáno
ve společném prohlášení Komise, Rady a Evropského
parlamentu o nástroji pro odrazování od donucovacích opatření ze strany třetích zemí a boj proti nim
vydaném 2. února. Návrh byl vypracován po důkladné veřejné konzultaci na úrovni EU (včetně posouzení dopadů), v němž zúčastněné strany – zejména
podniky, průmyslová sdružení a expertní skupiny
– obecně signalizovaly problém ekonomického zastrašování a nátlaku proti zájmům EU a podpořily
odrazující nástroj na úrovni EU.
Návrh podléhá schválení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Půjde o řádný legislativní
postup, kdy Parlament a Rada interně vypracují své
postoje, jež pak za pomoci Komise projednají v rámci
třístranných jednání. V příštích dvou měsících mohou zúčastněné strany a občané poskytnout další
zpětnou vazbu, o níž Komise podá Radě a Parlamentu
zprávu.
Zdroj Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
2/2022
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Zlepšení pracovních
podmínek osob pracujících
prostřednictvím digitálních
pracovních platforem
Evropská komise nedávno předložila návrh souboru opatření na zlepšení pracovních
podmínek při práci prostřednictvím platforem a na podporu udržitelného růstu digitálních pracovních platforem v EU.
Nová pravidla zajistí, aby lidé pracující prostřednictvím digitálních pracovních platforem mohli
požívat pracovních práv a sociálních dávek, na něž
mají nárok. Bude jim také poskytnuta další ochrana,
pokud jde o používání algoritmického řízení (tj. automatizovaných systémů, které při práci podporují
nebo nahrazují manažerské funkce). Společný soubor
pravidel EU poskytne větší právní jistotu, a umožní
proto digitálním pracovním platformám plně využívat hospodářský potenciál jednotného trhu a rovné
podmínky.

pracovních platforem a nová práva pro zaměstnance
i osoby samostatně výdělečně činné, pokud jde o algoritmické řízení.
• Návrh pokynů, který objasňuje uplatňování právních předpisů EU týkajících se hospodářské soutěže
na kolektivní smlouvy osob samostatně výdělečně
činných bez zaměstnanců a který usiluje o zlepšení
jejich pracovních podmínek. K nim patří i lidé pracující prostřednictvím digitálních pracovních platforem.

SMĚRNICE O ZLEPŠENÍ
PRACOVNÍCH PODMÍNEK PŘI PRÁCI
PROSTŘEDNICTVÍM PLATFOREM

V BALÍČKU KOMISE PŘEDKLÁDÁ TYTO
DOKUMENTY:

• Sdělení, které stanoví přístup a opatření EU
týkající se práce prostřednictvím platforem. Tato
opatření jsou doplněna kroky, které by vnitrostátní orgány, sociální partneři a další příslušní aktéři
měli přijmout na své úrovni. Účelem sdělení je také
položit základy pro práci na budoucích globálních
standardech pro vysoce kvalitní práci prostřednictvím platforem.
• Návrh směrnice o zlepšení pracovních podmínek
při práci prostřednictvím platforem. Návrh zahrnuje opatření ke správnému určení zaměstnaneckého
statusu osob pracujících prostřednictvím digitálních
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• Zaměstnanecký status
Cílem navrhované směrnice je zajistit, aby osobám
pracujícím prostřednictvím digitálních pracovních
platforem práce byl přiznán právní zaměstnanecký
status, který odpovídá jejich skutečnému uspořádání práce. Směrnice obsahuje seznam kritérií pro
určení, zda je platforma „zaměstnavatelem“. Pokud
platforma splňuje alespoň dvě z těchto kritérií, je
právně považována za zaměstnavatele. Lidé, kteří
pracují prostřednictvím platforem, by tak požívali
pracovních a sociálních práv, která jsou spojena se
statusem „zaměstnance“. Pro ty, kdo budou překlasifikováni na zaměstnance, to znamená právo na
minimální mzdu (tam, kde existuje), kolektivní vyjednávání, pracovní dobu a ochranu zdraví, právo
na placenou dovolenou nebo lepší přístup k ochraně
před pracovními úrazy, dávky v nezaměstnanosti
a v nemoci, jakož i příspěvkové starobní důchody.
Platformy budou mít právo tuto klasifikaci napadnout nebo ji „vyvrátit“, přičemž důkazní břemeno
ohledně toho, že zaměstnanecký poměr neexistuje,
nesou ony. Jasná kritéria, která Komise navrhuje,
budou pro platformy znamenat větší právní jistotu,
nižší náklady na soudní spory a snadnější plánování
obchodní činnosti.

z Bruselu
• Algoritmické řízení
Směrnice zvyšuje transparentnost při používání
algoritmů digitálními pracovními platformami, zajišťuje lidský dohled nad tím, jak dodržují pracovní
podmínky, a dává právo napadnout automatizovaná
rozhodnutí. Tato nová práva budou udělena jak zaměstnancům, tak osobám skutečně samostatně výdělečně činným.
• Prosazování, transparentnost a sledovatelnost
Vnitrostátní orgány mají často potíže s přístupem
k údajům o platformách a o osobách, které jejich
prostřednictvím pracují. To je ještě obtížnější, pokud
platformy působí v několika členských státech, takže
není jasné, kde a kým je práce prostřednictvím platforem vykonávána.
Návrh Komise přinese větší transparentnost v souvislosti s platformami tím, že vyjasní stávající povinnost oznamovat práci vnitrostátním orgánům,
a požaduje, aby platformy vnitrostátním orgánům
zpřístupnily klíčové informace o svých činnostech
a o osobách, které jejich prostřednictvím pracují.
Ve sdělení „Lepší pracovní podmínky pro silnější
sociální Evropu: plné využití přínosů digitalizace ve
prospěch budoucnosti práce“ vyzývá Komise členské

státy, sociální partnery a všechny příslušné aktéry,
aby navrhli konkrétní opatření ke zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem.
Jeho účelem je využít přínosy digitální transformace
a chránit evropské sociálně tržní hospodářství. EU
chce rovněž jít příkladem a přispívat k budoucím
globálním standardům pro vysoce kvalitní práci prostřednictvím platforem. Platformy působí přeshraničně a vyžadují přeshraniční regulační přístup.
Komise take zahájila veřejnou konzultaci o návrhu
pokynů k uplatňování právních předpisů EU týkajících se hospodářské soutěže na kolektivní smlouvy
osob samostatně výdělečně činných bez zaměstnanců, tj. lidí, kteří pracují zcela samostatně a nezaměstnávají jiné osoby. Cílem tohoto návrhu pokynů je
poskytnout právní jistotu a zajistit, aby právní předpisy EU týkající se hospodářské soutěže nebránily
úsilí některých osob samostatně výdělečně činných
bez zaměstnanců kolektivně zlepšit své pracovní
podmínky, včetně odměňování, v případech, kdy jsou
v relativně slabém postavení, například jestliže se
potýkají s významnou nerovnováhou ve vyjednávací
síle. Návrh pokynů se týká on-line i off-line situací.
Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
2/2022
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Tipy, jak využít sedlinu
z filtrované kávy i espressa
Zrnka z kávových třešinek obsahují mnoho esenciálních olejů a minerálů. Tyto mnohostranně cenné látky se extrahují do připraveného nápoje. Řada jich ale v kávové
sedlině zůstane. Z toho se dá těžit a sedlinu proměnit v hnojivo pro rostliny, nebo
výživné látky využít k péči o pokožku či vlasy.
Ze sedliny z přípravy espressa či moka kávy připravíte jemňounký scrub. Po filtrování zbývá sedlina
s většími úlomky kávy. I ta se dá použít - jak je komu
libo. Nicméně čím víc na hrubo, tím spíš bych vynechala čištění pokožky na obličeji. A jak na samotnou
aplikaci? Protože jde o mechanické odstranění odumřelé kůže, nejúčinnější je masáž. Užijte si masáž
krouživými pohyby a pak smyjte scrub ve sprše. Tak
vypadá pokožka omlazená kávovou kůrou.

FAIRTRADE KÁVA

Ve Fair & Bio pražírně prodáváme 100% férovou
kávu. Stěžejními aspekty, na které se zaměřujeme, je
bio kvalita kávy a férové podmínky při jejím vzniku.

LÓGR NENÍ ODPAD

Káva je na světě druhým nejprodávanějším zemědělským produktem a po ropě druhou nejcennější
obchodovanou komoditou. Statisíce tun kávy se
ročně v Evropě promění v kávovou sedlinu. Vzniká
tak domněle odpadní produkt, který ale nese spoustu cenných látek. Bylo by škoda, aby skončily v koši
a také už tam častěji a častěji nekončí. V Polsku lógrem sypou zamrzlé chodníky, v Čechách se letos
začíná zpracovávat pro výrobu hnojiva. Běžné je její
využití v bioplynkách. Využít se dá na mnoho způsobů i v domácnosti. Kávová sedlina vám může pomoci
k rozkvetlejší zahradě, lepší úrodě i zdravým vlasům.
Milovníci sladkého mlsání se mohou nechat inspirovat a sedlinu přidat do sušenek, jako to nově ve velkém dělá biopekárna Zemanka, která využívá sedliny
z kaváren v prodejnách IKEA.

FILTROVANÁ KÁVA NEBO ESPRESSO?

Mohlo by se zdát, že tuto otázku budete řešit pouze
při volbě nápoje nebo při nákupu zrnek, ale není to
tak. Scrub obsahující lógr z espressa vám zařídí úplně jiný zážitek než ten vyrobený ze sedliny zbývající
třeba po french pressu. Tušíte proč? Jde o rozdíl mezi
jemným a hrubým mletím. Na správném mletí toho
při přípravě stojí opravdu hodně.
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Fungujeme jako sociální podnik, přemýšlíme, jak minimalizovat vznikající odpad (viz například naše bezobalové předplatné kávy). V kontextu využití lógru
na zahradě i v koupelně ale možná nejvíce doceníte
právě bio kvalitu nabízené kávy. Přeci jenom tu a tam
možná něco z vaší zahrady putuje na váš stůl a pro
kosmetické využití si možná také raději dopřejete
synteticky neošetřené kvalitní suroviny.

LÓGR V KOUPELNĚ

Při péči o pokožku nejde pouze o minerály a esenciální oleje obsažené v kávové sedlině, ale také o abrazivní účinky mleté kávy. Ty vybízí k tomu, aby byl
lógr využíván jako scrub. Scrub pomáhá mechanicky
odstranit odumřelé šupinky kůže, vyčistit tak pokož-

te pro hnojení dospělých rostlin, které mají v oblibě
kyselejší půdy, pro azalky, hortenzie, muškáty, růže,
řebčíky, maliny a ostružiny, ze zeleniny potom rajčata.

PEELINGOVÉ MÝDLO ZE ZERO WASTE
MÝDLÁRNY

KÁVOVÉ FILTRY V KOMPOSTU

Máte-li chuť dopřát pokožce péči cenných látek obsažených v kávě, ale buď nejste úplně tvůrčí typ, nebo

Ideální je sedlinou nehnojit napřímo, ale přidat ji do
kompostu. Díky tomu nezačne plesnivět, ani neokyselí svrchní půdu příliš. Sedlinu můžete do kompostu
přidávat i s jednorázovými papírovými filtry, pokud
nepoužíváte některou z jejich opakovatelně použitelných variant.

družstevní výrobky

ku a prokrvit ji (narozdíl od peelingu, který pleť čistí
za pomoci kyselin). Scrub si připravíte smícháním
kávové sedliny s kokosovým olejem, nebo třeba s medem a jogurtem.

BOJ SE SLIMÁKY

Boj se slimáky je podle slov zahradníků nekonečný.
Jednou ze zbraní proti tomu, aby si slimáci smlsli na
vaší úrodě, je káva a kávová sedlina, která slimákům
nevoní. Podobně odpuzuje mšice, komáry a další
hmyz. Proti slimákům nejlépe funguje, pokud horkou vodou zalitou sedlinu nalijete na na pruh pilin
o šířce alespoň 10 cm, který lemuje prostor, který
chcete chránit.

jen chcete podpořit smysluplný projekt, navštivte
stránky Mýdlárny Koukol. Ta pro náš nový dárkový set vyrobila mýdlo, do kterého přidává kávovou
sedlinu z naší Fair & Bio kávy. Konkrétně se jedná
o filtrovanou kávu z Guatemaly. Mýdlárna mýdlo vyrábí metodou za studena, takže zachovává maximum
účinků všech esencí, minerálů a vitamínů obsažených v použitých surovinách.
Příznivcům zero waste a udržitelnosti bude mýdlárna sympatická i tím, že zminimalizovala obalové materiály pouze na informační papírový pásek
a lněný provázek k zavěšení, vyrábí veganská mýdla
a maximalizuje využití surovin při výrobě. Byliny
z výluhů putují na kompost a káva, ze které sedlina
vzniká, se zde nevylévá, nýbrž pije.

KÁVOVÁ MASKA NA VLASY

Receptů na vlasové masky najdete na internetu
celou řadu. To proto, že se říká, že káva má pozitivní
efekt i v péči o vlasy a kofein navíc stimuluje jejich
růst a zabraňuje jejich padání. Jednoduchá maska
vznikne smícháním dvou lžic sedliny s jedním žloutkem a třemi lžícemi olivového oleje. Emulzi vetřete
do vlasů, dopřejete látkám čtvrthodinku na to, aby
se do vlasů pěkně vstřebaly a vyživily je, a pak vlasy
důkladně opláchnete.

KÁVA NA ZAHRADĚ

Na zahradě využijete lógr k hnojení a v boji proti
slimákům. Káva má kyselé pH a proto lógr používej-

KÁVA MÍSTO ČISTÍCÍHO PÍSKU

V domácnosti pak můžete vyzkoušet některou
z frekventovaných rad, které hovoří o kávě jako pohlcovači pachů (například v lednici) nebo využívají
abrazivních účinků k mechanickému čištění nádobí,
dřezů, van a umyvadel.
Tím končíme nabídku způsobů, jak zužitkovat kávovou sedlinu. Pokud jste fanoušci všech snah o minimalizaci odpadu a podporovatelé udržitelnosti, na
našem e-shopu si také můžete předplatit kávu bez
obalu.
Text: Anna Veselovská
Foto: Martin a Magdaléna Špeldovi
Unsplash.com

www.fair-bio.cz
2/2022
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Zima je v plném proudu a hlavní je ji přečkat ve
zdraví, pohodě, dobré náladě a třeba i s trochou sportu, který letošní zimní sezóna zatím nabízí. Inspirujte
se produkty od tradiční české společnosti, výrobního
družstva Druchema a vsaďte na léty osvědčenou kvalitu a typicky české výrobky.
„Těší mě, že i letošní zimu můžeme řidičům, sportovcům, zkrátka všem našim zákazníkům, nabídnout
spolu s našimi produkty i jistotu, podporu a kvalitu
tradiční české značky, výrobků, které vznikají přímo u nás. Druchema se snaží své produktové portfolio neustále inovovat a přizpůsobovat aktuálním
potřebám zákazníka, činí tak ale citlivě, s důrazem
na detail, například v podobě lepších uživatelských
vlastností a možností samotné aplikace. Tradiční receptury zůstávají,“ vysvětluje Ing. Jiří Daněk, předseda představenstva Druchema.

KDYŽ KLESNOU TEPLOTY POD NULU

běžky, a dokonce i stále populárnější skialpy. Běžkování navíc loni
zažilo doslova boom, kdy se dalo
provozovat například i ve městech
a níže položených oblastech, kde se
většinou sníh příliš neudrží. Kromě
správných lyží a vhodného funkčního oblečení nezapomeňte ani na voskování vašich běžek, protože, jak se říká, kdo maže,
ten jede.

Je asi jen málo méně příjemnějších činností
než v zimě a mrazu škrábat ze skel našeho
auta vrstvu námrazy. Zvláště, pokud je
pondělí ráno a my spěcháme do práce nebo
třeba s dětmi do školy. Bezpečné vyjetí a cestování autem se však bez dokonale čistého
a jasného výhledu z vozu, všech okýnek
a zpětných zrcátek, neobejde.

Vyberte si ten správný vosk ze sortimentu legendární značky Skivo a budete na běžkování připraveni. K dispozici jsou navíc varianty pro různé druhy
sněhu i do různých teplot včetně univerzální varianty. Samotná aplikace je pak už poměrně snadná.
Stačí skluznici lyží očistit po loňské sezóně, přeleštit
kartáčem Skivo a vosk nanést na odrazovou zónu,
případně ještě rozetřít pomocí našeho korku.

S Druchemou a jejím Tempo rozmrazovačem skel ale naštěstí můžete na tuto
zdlouhavou činnost zapomenout. Rozmrazovač stačí jen jednoduše nastříkat
na zamrzlá skla, nechat několik vteřin
působit a sami se přesvědčíte, jak námraza
ze skel povoluje. Pak už jen stačí vše stěrači
nebo suchým hadříkem setřít a můžete vyjet. Tempo
rozmrazovač navíc vytváří na ošetřeném povrchu
speciální ochrannou vrstvu, která následně zabraňuje
tvorbě nové námrazy. Zkuste jít letos na omrzlá skla
vašeho auta sofistikovaně a elegantně, bez nepříjemně
promrzlých a zkřehlých prstů. Tempo je legendární
česká značka autokosmetiky, kterou Druchema vyrábí
již více jak 40 let a pamatují ji i naši prarodiče, kterým
pomáhala stejně účinně jako nyní nám.

Vosky je také možné pro větší odolnost a trvanlivost vosku přiložit k rozehřáté žehličce a následně
přejetím do skluznice zažehlit. Pak už jen nechat zatuhnout a můžete vyrazit.

PRO ZIMU V POHYBU

Lyžování a pobyt na horách k zimě zkrátka už patří. V posledních letech se navíc opět větší oblibě těší

družstevní výrobky

Zpříjemněte si zimu s produkty
od Druchemy

Zapomínat byste ale neměli ani na následnou péči
o lyže po lyžování, a to jak o běžky, tak o skialpové lyže
a vybavit se novinkou Skivo čističem mohérových
pásů. Jedná se o speciální přípravek určený k ošetření
stoupacích pásů ve skluznici, které se snadno zanáší
sněhem a dalšími nečistotami. Při jejich nečištění se
tak zbytečně připravujeme o požitek z jízdy a pohybu
a zpomalujeme se při stoupání. Po lyžování tak stačí
přípravek jen nanést na suchý hadřík a přetřít jím pás
od špičky lyže k patě. Uvidíte, jaký efekt bude mít tato
péče na další skialpový výstup nebo běžkování.
Užijte si zimu nejlépe, jak umíte!
Text a foto: Druchema

www.druchema.cz
2/2022
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Jak správně udržovat bytový textil?
Doporučuje Důbrava chemické výrobní družstvo
z Valašských Klobouk
Patříte k těm, kteří na kuchyňském nebo konferenčním stolku nepotřebují žádný ubrus ani prostírání, anebo si stůl bez ubrusu nedokážete představit?
A jaký upřednostňujete materiál? Máme dnes na
výběr. Každodenní bavlněný, jehož dekor ladí s naší
kuchyní, třeba i s utěrkami a chňapkami nebo sada
ubrusu s ubrousky ve sváteční damaškové variantě,
nesmrtelná klasika na vánoční či velikonoční tabuli? Ti praktičtí si pak nemohou vynachválit teflonový ubrus, který je téměř k neušpinění. A možná
všechno dohromady, jen každý druh na tu správnou
příležitost. Ale všechny tyto textilie se jednou zašpiní a musíme je vyprat. A v tom vám můžeme poradit
a také nabídnout konkrétní prací prostředky.
Na domácí textilie se dokonale hodí bavlna. Je to
přírodní, odolný materiál. Existuje mnoho povrchových úprav od hladké až po vaflovinu i nepřeberná
paleta barevných kombinací. Bavlna vydrží při praní
vysoké teploty, a pokud je ubrus bílý či světlý, můžete
bez obav použít i bělidla. Tedy i při silnějším znečištění kávou, vínem nebo gulášem takový ubrus pravděpodobně relativně snadno vyčistíte.
Damašek, to je i dnes velmi kvalitní látka, poskytuje luxusní vzhled a zároveň dlouhou životnost.
Damašek se pere na 90 stupňů a nesuší se v sušičce,
lepší je nechat ho uschnout volně pověšený. Mnohdy
vám takový starší kvalitní kousek navodí i milou
vzpomínku. Ano, vždyť to byl svatební dar od dobré
kamarádky, který každoročně prostíráte na sváteční
vánoční stůl. Jak ale odstranit z tohoto pro vás památečního kousku skvrnu od jídla nebo dokonce od
červeného vína?
Hledáte-li omyvatelný, prakticky bezúdržbový
ubrus, nemusíte v dnešní době pátrat jen mezi igelitovými kousky, které se dříve dávaly na sváteční
ubrus po babičce. Účelné to sice bylo, estetické nikoli. Zázrak mezi snadno udržovatelnými ubrusy
se jmenuje teflonový ubrus. Ten má velmi snadnou
údržbu, na rozdíl od bavlněné klasiky. Při nehodě
tak stačí rozlitou tekutinu jen otřít ubrouskem. Kromě vody odolávají teflonové ubrusy i špíně, která se
do vláken nemůže vpít. Mohou se ušpinit mastnotou.
V takovém případě použijte k odsátí tuku papírovou
utěrku a ubrus vyperte na 40°C. Nepoužívejte žádné
silné chemikálie, prací prášek postačí a nepoškodí
teflonovou vrstvu.
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Co a jak použijeme na praní a vyčištění
skvrn, ať už na klasiku nebo na moderní
materiály?

Je pravda, že v dnešní době se nechceme moc zdržovat namáčením prádla a často přeskakujeme program předpírka, vždyť prací prášky jsou tak účinné.
Ale při silnějším ušpinění, nebo když máme tvrdší
vodu, neuškodí použít aspoň některý z prostředků
na změkčení vody. Vysoce účinné a léty osvědčené
je Jitro. Jde o tekutý přípravek, rychle působí na odstranění špíny, přidává se do praní, šetří prášek a při
jeho občasném používání se
pak neusazuje v pračce vodní
kámen, takže ji vůbec nemusíte odvápňovat. Vlastně bychom ho mohli označit jako
přípravek 2 v 1 – zvýší účinek
praní a současně zabraňuje
usazování vodního kamene.
Dalším původním, tradičním
a poměrně levným prostředkem ke změkčení vody je
Žabka. Dlouhé roky ji znáte
v sypké podobě, ale máme už

Ohledně teploty a použitých přípravků při praní
vždycky vycházíme z toho, co na štítku doporučuje výrobce. Také prací prášek přizpůsobíme barvě
textilie. Pro bílé a stálobarevné prádlo je skvělým
pomocníkem prací prášek Mimino, který je účinný
při teplotách od 40° do 90°C ve všech typech praček.

Používá se pro všechny druhy tkanin kromě
vlny a přírodního hedvábí. Složením a jemnou parfemací je vhodný i na dětské prádlo
a na citlivou pokožku. Pro získání zářivější
bílé barvy a svěžesti vypraného textilu můžete přímo do bubnu na praní přidat ještě
sypký bělící přípravek Pertilex. Přípravek je
určen pro bílé a stálobarevné prádlo. Je vhodný pro samostatnou aplikaci i pro kombinaci
s pracím práškem, při teplotách od 40° C do 95
°C. Odstraňuje skvrny od trávy, ovoce, vína,
kávy, čaje, kečupu, omáček a tuků. Zvyšuje
bělicí schopnost běžných pracích prostředků. Pokud preferujete tekuté prací prostředky, můžete na praní použít prací gel Mimino,
který proniká hluboko do vláken oděvů a tak
účinně odstraňuje nečistoty. V praxi se také
osvědčilo aplikovat gel cíleně přímo na skvrnu nebo
více zašpiněnou část textilie.
U textilu v tmavších nebo výraznějších barvách
raději používejte prací prášek Mimino color, který
obsahuje složky zabraňující blednutí barev. Je určen
především pro praní barevných tkanin (kromě vlny),
které jsou kombinovány s bílými partiemi, v rozsahu
teplot od 30°C do 60 °C, ve všech typech praček.

A teď se zeptáte, jak si poradit se speciálními skvrnami např. od kečupu, borůvek, krve nebo červeného
vína a podobných těžko odstranitelných látek?
Takové skvrny na textilu je dobré ještě před praním
ošetřit odstraňovačem skvrn. Na to máme skvělý
Pertilex tekutý přípravek ve spreji. Je to čisticí prostředek na skvrny a špínu pro bílé i stálobarevné prádlo bez chlóru. Jak ho co nejúčinněji aplikovat? Prostě
na skvrnu nastříkáte přípravek Pertilex a než
nachystáte ostatní prádlo do pračky, necháte
chvíli působit, pak případně kápnete přímo na
skvrnu váš osvědčený prací gel (může být třeba
gel Mimino nebo tekutá Žabka) a perete v prášku na barevné prádlo (např. Mimino color). Pokud by nějaká úporná skvrna byla ještě trochu
znát, pak stačí vše zopakovat. Avšak většinou už
ani nepoznáte, kde skvrna byla. Pokud ale víte,
že jde o mastnou skvrnu, je dobré na ni nejdříve
kápnout odmašťovací prostředek (např. Brela
na nádobí z Důbravy) a pak už pokračovat výše
uvedeným postupem. Ohromnou výhodou Pertilexu je to, že stálobarevná textilie se v místě
nanesení nevyšisuje a nepoškodí, protože přípravek neobsahuje bělicí složku na bázi chlóru.
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i verzi v podobě Žabky tekuté. Obě také dobře uvolňují nečistoty a rozpouští mastnou špínu.

A ještě jednu výbornou novinku doplňující naši osvědčenou řadu pracích prostředků
vám můžeme doporučit, a to je
Pertilex na záclony. Tento prací
prostředek je speciálně určený
na praní záclon. Obsahuje 6 enzymů a aktivní kyslík a je účinný
už od 30°C. Záclony nejen vybělí,
ale odstraní i mastnotu, nikotin, prach a zanechá svěží vůni
a sněhobílé záclony. Zabraňuje
opětovnému usazování nečistot,
proto záclony zůstávají dlouho
bílé a čisté. Je vhodný na všechny druhy bílých záclon ze směsových a syntetických tkanin.
U těžko odstranitelných skvrn
nebo zašlých záclon namočte
záclony do připravené lázně a nechejte působit podle potřeby. Balení 400g by vám mělo vystačit na 10 pracích dávek.
Tyto i další prací, namáčecí a čistící prostředky
z Důbravy najdete v běžné obchodní síti nebo si je
můžete vybrat z pohodlí domova v našem e-shopu
www.dubrava.cz
Text. Ing. Štěpánka Tomaštíková
Foto: archiv družstva Důbrava

www.dubrava.cz
2/2022
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kultura, cestování & společnost

Svátky hudby v Praze
Vánoční setkání s názvem Svátky hudby v Praze se konalo 21. prosince 2021 od 19:30 hod. ve
Velkém sále Paláce Žofín. Návštěvníkům akce zpříjemnil předvánoční čas koncert žijící legendy
– českého excelentního houslisty Václava Hudečka a jeho hostů. Generálním partnerem akce
byla Pojišťovna Kooperativa. Na koncertní akci byla pozvána řada významných osobností,
mezi nimiž byl i předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl a generální ředitelka SČMVD Ing. Soňa van
Deelenová.
Tradiční vánoční koncert cyklu Svátky hudby
v Praze Václava Hudečka přináší každoročně osvědčené sváteční skladby, které tvoří pilíře klasického
světového i českého vánočního repertoáru. Návštěvníci akce mohli vyslechnout koncertní provedení
skladeb „Pastorela D dur“ Jana Křtitele Kuchaře,
„Concerto grosso g moll, op. 6 č. 8 – Fatto per la Notte
di Natale“ autora Arcangelo Corelliho, „Xerxes, HWV
40, Ombra mai fu, árie Xerxa“ a „Rinaldo, HWV 7,
Lascia ch´io pianga, árie Almireny“ Georga Friedricha Händela, a skladby autorů Giuseppe Torelliho,
Tommaso Giordaniho, Césara Francka a dalších. Hudební akci zakončilo pásmo českých koled a populární anglické vánoční šlágry a hity z autorské dílny
Tylera Warda, Johna Lennona, Bobbyho Helmse či
Alana Silvestriho. Kromě houslisty Václava Hudečka
na akci vystoupili pěvkyně Marie Svobodová, varhanistka Eva Bublová, Kühnův dětský sbor, klavírista
Martin Šaroch či komorní soubor Barocco sempre
giovane.
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Václav Hudeček zahájil svoji hudební kariéru v 60.
letech. Již ve věku 15 let 12. listopadu 1967 vystoupil
na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. O den později ho slyšel legendární David

Tip na výlet

patří Cena českého střediska Mezinárodní hudební
rady UNESCO České hudební rady za dlouhodobou
úspěšnou umělecko-pedagogickou podporu nejmladší generace českých umělců.
Kromě generálního partnera Pojišťovna Kooperativa byli dalšími partnery koncertní akce Svátky v Praze také Senát Parlamentu ČR, Ministerstvo kultury
ČR, MČ Praha 1 a město Praha, dále společnost ČEPS,
Státní fond kultury ČR, Harmonie, Classic Praha
a další. Vstupenky bylo možné zakoupit v sítích Ticketportal a Colosseum Ticket. Hlavním pořadatelem
byla společnost Svátky hudby z.s., spolupořadatelem
společnost musicCom.
Text: Jana Henychová
Foto: Ing. Leo Doseděl

www.svatkyhudbyvpraze.cz

kultura, cestování & společnost

Oistrach, který mu předpověděl velkou budoucnost
a nabídl mu i pedagogickou pomoc. Houslista Hudeček absolvoval kromě studia u Oistracha také pražskou AMU ve třídě profesora V. Snítila. Vystupoval po
celém světě na nejprestižnějších pódiích. Každoročně
v rámci podpory mladých interpretů pořádá letní
houslové kurzy v Luhačovicích či na Svátcích hudby, mladé talentované interprety podporuje také na
vlastních koncertech v rámci tradičních vánočních
turné v Praze. Mimo jiné získal v roce 2007 ocenění
prezidenta republiky Václava Klause „Za zásluhy
o stát v oblasti kultury a umění“, a v roce 2013 od primátora stříbrnou medaili hl. m. Prahy jako zvláštní
projev úcty a ocenění uměleckého přínosu a zásluh
o rozvoj pražské kulturní scény u příležitosti jeho
životního jubilea. Mezi poslední významná ocenění

Za krásnými zimními výhledy se sněhovou nadílkou nemusíte vždy jezdit na hory. Na Valašsku se
takových míst najde jistě více, ale třeba v podhůří
Vizovických vrchů, mezi obcemi Horní Lideč a Lačnov, se můžete setkat současně s pohledy na zasněžené zvlněné kopce i na zamrzlé Lačnovské rybníky.
I když letos sněhu zatím moc nebylo, posíláme vám
pozdrav z našeho kraje a tentokrát je to „krajinka
v zimním hávu“.
Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková

www.dubrava.cz

Den svatého Valentýna
Den svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn) se
slaví každoročně 14. února. Pojďme si přiblížit historii. Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve starověkém Římě. V předvečer
tohoto dne byly do „urny lásky“ vloženy lístečky se
jmény dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček
a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce. Legenda také říká, že tento
den začal být známý jako Den svatého Valentýna až
díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma,
zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých
rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven
14. února. Svátek Lupercalia splynul s oslavami mu-

čednictví
Svatého
Valentýna a vznikl
romantický svátek,
jaký známe z dnešní
doby – plný srdíček,
romantiky, květin,
cukrovinek a dalších
dárečků se srdíčkem
jako symbolu lásky.
Jedním z originálních dárků může být třeba skleněné srdíčko, které vyrábí družstvo Vánoční ozdoby
Dvůr Králové. Nechte se inspirovat a obdarujte s ním
tu či toho, koho nosíte ve svém srdci.
Zdroj: Wikipedie
Text: Jana Henychová

www.vanocniozdoby.cz
2/2022

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

31

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ, měsíčník, cena výtisku 20 Kč. Šéfredaktorka: Jana Henychová.
Vydavatel: Svaz českých a moravských výrobních družstev. Adresa redakce, předplatné: Svaz českých
a moravských výrobních družstev, Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1, tel.: 224 109 352, fax: 224 230 050,
http://www.scmvd.cz, e-mail: redakce@scmvd.cz. Tiskne: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
Za obsah inzerce redakce nenese odpovědnost. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem
se řídí všeobecnými podmínkami pro předplatitele. Registrace MK ČRE – 4639 ISSN 0322-7677.

