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Vážené dámy a pánové, milí družstevníci,

rok 2021, který máme za sebou, znamenal pro všechny 
další nelehké řešení covidových opatření. 

Velké poděkování patří pracovníkům svazu za zajiště-
ní cen energií, levného volání a tankování. Oceňuji také 
zajištění aut na operativní leasing, protože ceny u těchto 
produktů jsou na trhu nejpříznivější a pomáhají nám lépe 
hospodařit s už tak napnutým rozpočtem družstva.  

V  současné době čelíme citelnému poklesu poptávek 
v  segmentu mzdové výroby a  nastupující stagnaci pro-
dejů koncovým zákazníkům po omezení všech společen-
ských akcí (a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí). Státní 
instituce po celé Evropě nevypisují očekávané tendry 
na ošacení, a  to pro naše odvětví znamená další sníže-
ní poptávky po již tak nevytížených šicích kapacitách. 
Celkové situaci nepomáhá ani zvýšení minimální mzdy 
a cen energií, které ženou ceny mzdové práce do nepřija-
telných výšin pro naše zákazníky. Zlepšení celkové situ-
ace na trhu snad přinese jaro a s tím očekávané ukončení 
všech opatření a omezení.

Jak jsem již zmiňoval 
v  minulých úvodní-
cích, špatná koncepce 
učňovského školství, 
které negeneruje žád-
né nové zaměstnance 
v  oděvním oboru, 
znamená katastrofální 
výhled udržitelnosti krejčovského řemesla. Snaha zajiš-
tění pracovníků z ciziny nepřináší stabilitu v náročných 
operacích a  argumentace vládních představitelů, že je 
potřeba automatizovat, není v  oděvním průmyslu my-
slitelná. Pořád věřím, že dojde ke změně a  rodiče opět 
začnou podporovat děti k řemeslu. Otázka zní, kdo bude 
schopen děti řemeslu učit, protože vymizení učebních 
oborů je spojeno i  s  vymizením odborných pedagogic-
kých pracovníků.

I přes nepříznivé období jsme otevřeli pánský krejčov-
ský salon přímo v  budově SČMVD a  v  lednu 2022 jsme 
otevřeli novou prodejnu pánské konfekce s krejčovským 
salonem na Vaňkovce v  Brně. I když zažíváme období 
změn, výzev a nejistoty, potřebujeme dlouhodobou kon-
cepci, kterou naplňujeme drobnými krůčky. Tím je pro 
nás postupné posilování přímého prodeje a útlum mzdo-
vé práce, na které jsme pořád ještě z  větší části závislí. 
Věřím, že naše obchodní plány do budoucna přinesou 
stabilitu družstva. 

Doufám, že nás milí družstevníci podpoříte vaší ná-
vštěvou a  tím znovu obnovíme myšlenku obchodního 
propojování jednotlivých družstev a jejich zaměstnanců. 
Obchodní propojování jednotlivých družstev sice v malé 
míře funguje, ale našim přáním je udělat funkční nabíd-
ku jednotlivých družstev a jejich produktů pro samotné 
zaměstnance družstev. Vzhledem k silné zaměstnanecké 
základně to může přinést zajímavé obchodní možnosti, 
a to hlavně u družstev zabývajících se výrobou a prode-
jem spotřebního zboží. Dobře fungující výrobní koopera-
ce mezi družstvy mohou do budoucna přinést také větší 
nabídku kapacit pro zahraniční zákazníky, poptávající 
větší objem výroby.  

Děkuji všem, kdo kupují výrobky značky Vývoj a  tím 
podporují naše šikovné spolupracovníky a řemeslo s tra-
dicí. 

Přeji vám všem hodně obchodních úspěchů.

Radek Chládek
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www.vyvoj.cz 

Radek Chládek
předseda VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti
člen představenstva SČMVD
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ORLÍK-KOMPRESORY výrobní družstvo  
Česká Třebová
Dne 11. ledna přijal předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl pozvání předsedy družstva Jaroslava 
Procházky, který ho provedl po výrobních halách a seznámil s aktuálními produkty a službami.

Předseda Orlíku Jaroslav Pro-
cházka informoval předsedu 
SČMVD o celkové situaci v druž-
stvu, o ziskovém hospodaření za 
rok 2021 i o plánech na letošní 
rok. Podstatná je zajištěnost za-
kázkové náplně i  rodící se nová 
kooperace s  významným zahra-
ničním partnerem, který se bude 
současně podílet na dodávkách 
strojního zařízení. Největším 

negativním jevem je nedostatek odborných pra-
covníků. Společně projednali i  nosná témata před-
stavenstva SČMVD, hospodaření svazu, plánované 
investice, příspěvek pro zaměstnavatele zdravotně 
postižených pracovníků a  rámcové smlouvy, umož-
ňující členským družstvům svazu šetřit vlastní ná-
klady. Výrobní družstvo Orlík přišlo v loňském roce 
o svého dodavatele energií a potvrdilo zájem vstoupit 
do společného nákupu přes svaz na další období. Ak-

tuálně je řešeno odborem FDÚ prodloužení malého 
revolvingového úvěru. Velmi pozitivně pan předse-
da družstva hodnotil poradenskou činnost, hlavně 
s  poskytováním aktuálních informací v  souvislosti 
s pandemií koronaviru.

ORLÍK-KOMPRESORY výrobní družstvo se za-
bývá vývojem a  výrobou kompresorů již od roku 
1954. Ve výrobním programu družstva lze nalézt 
mazané pístové kompresory i  kompresory bez pou-

Jaroslav Procházka (předseda  
VD ORLÍK-KOMPRESORY)
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žití maziva, které je nahrazeno teflonovými částmi, 
spirálové kompresory a šroubové kompresory. Kom-
presory družstva Orlíku se vyznačují především 
vysokou provozní spolehlivostí, nízkými nároky na 
údržbu a dlouholetou životností. 

Vlastní vývoj a  technické zázemí družstvu umož-
ňují profesionálně zpracovávat i atypické požadavky 
zákazníků. V souvislosti se zvyšujícími se nároky na 
ekonomiku provozu družstva nabízí zákazníkům 
služby v  oblasti měření spotřeby stlačeného vzdu-
chu, měření úniku stlačeného vzduchu ze stávajících 
vzduchových rozvodů či projekty technologií k vyu-
žití odpadního tepla. Družstvo zajišťuje také záruční 
i pozáruční servis na své výrobky a současně provo-
zuje půjčovnu kompresorů. Mezi další činnosti druž-
stva patří zakázková výroba kovových a plastových 
dílů. Dále firma nabízí provádění revizí tlakových 
nádob, zpracování projektů strojní části kompresoro-
ven a rozvodů stlačeného vzduchu. V nabídce služeb 
má také kalibrace měřidel včetně vedení jejich evi-
dence a zajištění periodické údržby.

ORLÍK-KOMPRESORY výrobní družstvo od svého 
vzniku nabízí pracovní uplatnění i  těm spoluobča-
nům, kteří jsou ze zdravotních důvodů znevýhod-

něni na trhu práce. Zaměstnává více než 50 procent 
handicapovaných pracovníků a  je poskytovatelem 
náhradního plnění.

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

Zleva: Jaroslav Procházka (předseda  
VD ORLÍK-KOMPRESORY), 
Josef Vejrych (vedoucí montáže)
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Výrobky firmy ORLÍK-KOMPRESORY pomáhají 
svým uživatelům pokrýt potřeby v oblasti zasněžo-
vání, ať již v  podobě čtyřstupňových zasněžovacích 

tyčí PROCELLA I a PROCELLA II nebo 
pístových kompresorů EKA 28 Z  či 
EKA 28-O Z. 

Specifickým typem kompresorů jsou 
pístové kompresory EKA 28 Z  a  EKA 
28-O  Z, které jsou primárně určené 
pro použití v  teplotách pod bodem 
mrazu a  myšlenka na jejich použití, 
jako součásti technologie pro výrobu 
technického sněhu, se tedy logicky 
nabízela. 

Zasněžovací tyče PROCELLA kon-
strukčně vycházejí z  osvědčených 
tyčí řady GORAL, které si za 20 let 
své existence získaly na českých, slo-
venských a polských svazích spousty 
spokojených zákazníků. Tříokruhové 
zasněžovací tyče s  regulovatelným 
výkonem se vyznačují stabilní, ale 
lehkou konstrukcí, intuitivním ovlá-
dáním a  nízkými nároky na letní 

skladování. Tyče jsou dodávány s  bohatou základní 
výbavou v několika variantních provedeních v závis-
losti na způsobu manipulace. S mobilními podstavci 
jsou snadno a rychle použitelné pro zasněžování kri-
tických míst. 

ORLÍK – KOMPRESORY se soustavně věnuje opti-
malizaci stávajících systémů zasněžování a zaměřuje 
se i na vývoj inovativních řešení pro produkci sněhu, 
s  cílem dosažení vysoké efektivity, šetrného využí-
vání dostupných zdrojů a v neposlední řadě i dalšího 
usnadnění práce obsluhy. 

ORLÍK-KOMPRESORY – profesionál na oblast 
zasněžování

www.orlik.cz

Kontakt: 
info@nix-zasnezovani.cz
+420 737 231 366
www.nix-zasnezovani.cz
Další výrobky družstva lze zakoupit v e-shopu http://eshop.orlik.cz.
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Na návštěvě v družstvu TVAR Pardubice
Družstvo TVAR vzniklo v  roce 1945, avšak počátky jeho historie sahají až do roku 1919.  
Od počáteční výroby psacích a kuřáckých potřeb se činnost společnosti postupně zaměřovala 
na zpracování plastických hmot. V současnosti nabízí komplexní služby v oboru vstřikování 
plastů a  zároveň se zabývá zpracováním deskových plastických hmot. Kromě zakázkové 
výroby se také věnuje prodeji vlastních výrobků. Jak výrobky družstva TVAR vznikají, se mohl 
osobně přesvědčit i předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl, který družstvo 11. ledna navštívil. Po 
výrobních provozech ho provedl předseda družstva Ing. Tomáš Šťovíček s místopředsedkyní 
družstva paní Helenou Schwarzbachovou.

Společně se při krátkém rozhovoru věnovali situaci 
v družstvu i problémům současné doby. Pan předse-
da ocenil striktní dodržování hygienických předpisů, 
od měření teploty při vstupu do družstva, desinfekci 
i  používání respirátorů ve všech prostorách. Té-
matem rozhovoru bylo testování na pracovištích, 
velmi kladně bylo hodnoceno využívání aktuálních 
informací poradenského odboru SČMVD, školení 
a  seminářů a  ostatních výhod daných rámcovými 
smlouvami. Možnost pojištění majetku pod novou 
rámcovou smlouvou s Kooperativou bude porovnáno 
se stávající pojistnou smlouvou. Totéž se týká rámco-
vé smlouvy s operátorem T-Mobile.

I v družstvu TVAR je problematickou otázkou nedo-
statek kvalifikovaných pracovníků. Týká se to přede-

vším nástrojařů ke zhotovování forem na vstřikování 
plastů, seřizovačů ale i operátorů výroby. 

Družstvo dlouhodobě spolupracuje s významnými 
zákazníky z  Německa a  Švýcarska a  svůj sortiment 
výroby neustále zdokonaluje modernizací strojního 
vybavení. Zakázková náplň je velmi široká, tak jako 
portfolio zákazníků.  

V současné době družstvo vyrábí především kosme-
tické dózy a  potřeby pro domácnost. Konkrétní na-
bídku a kontakty lze nalézt na webových stránkách 
družstva www.tvar.cz. Mezi novinky poslední doby 
patří kelímky na kávu a  dětské kelímky v  mnoha 
provedeních designu oblíbených dětských hrdinů, 
s motivy zvířátek a podobně. Novinkou je také sva-
činový box s přepážkou a na své si přijdou i dospělí 
– v nabídce družstva jsou i stojany na víno.

Kvalita výrobku do značné míry závisí na vstřiko-
vací formě, která byla použita pro jeho výrobu. Proto 
je součástí firmy již více jak 60 let vlastní nástrojárna 
v  Pardubicích. Specializací družstva je především 

Zleva: Ing. Tomáš Šťovíček (předseda družstva,
Helena Schwarzbachová (místopředsedkyně družstva)

Miroslav Netík (technolog seřizování lisu)
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vývoj, konstrukce a  výroba jedno i  vícenásobných 
vstřikovacích forem na plasty o max. rozměrech 400 
x 600 milimetrů a  hmotnosti do 1000 kilogramů. 
Družstvo TVAR zajišťuje výrobu dle vlastní nebo 
dodané dokumentace, přes odzkoušení ve vlastní li-
sovně plastů, až po předání zákazníkovi, popřípadě 

výrobu výlisků v  družstvu. Při navrhování forem, 
konstruování a  programování CNC strojů využívá 
CAD/CAM software VISI. Další činností nástrojárny 
je zajištění chodu lisovny, tedy opravy a  údržba fo-
rem sériové výroby.

Družstvo TVAR disponuje vlastní osobní i nákladní 
dopravou. Obchodním partnerům poskytuje kom-
pletní služby včetně dopravy zboží na místo určení. 
K tomuto účelu využívá vlastní vozový park.

V roce 2002 družstvo úspěšně zavedlo systém man-
agementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, který je pra-
videlně recertifikován podle aktuálních norem. 

Zprava: Ing. Tomáš Šťovíček (předseda družstva), Miglena 
Ninová (operátorka výroby, lisování svačinových boxů)

Štěpánka Černá (operátorka výroby, lisování a montáž šejkrů)

David Himmel (operátor výroby, lisování kosmetických dóz)
Lucie Nevečeřalová (operátorka výroby, potisk kosmetických 
dóz sítotiskem)
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Firma TVAR zaměstnává okolo 120 pracovníků. 
Výroba je realizována ve dvou výrobních závodech, 
v Pardubicích a v Dolní Rovni.

www.tvar.cz

Současně družstvo také přispívá ke zlepšení život-
ního prostředí – je mimo jiné držitelem certifikátu 
PRS Green Label 2021 – cirkulární systém recyklace 
palet.

Text a foto: Ing. Leo Doseděl, Jana Henychová 
Foto: Ing. Leo Doseděl

Jana Hrbková (operátorka výroby, potisk šejkrů sítotiskem)

Ivana Pešlová (operátorka výroby, proužkování víček 
kosmetických dóz horkou ražbou)
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Vážené předsedkyně a  vážení 
předsedové družstev,

od nástupu do funkce předse-
dy Svazu českých a  moravských 
výrobních družstev je jednou 
z mých priorit podpořit vás jako 
zaměstnavatele osob se zdravot-
ním postižením a dosáhnout pro-
sazení navýšení příspěvku dle  

§ 78 a  zákona č. 435/2004 Sb., o  zaměstnanosti. Od 
června loňského roku proběhlo několik jednání na 
Ministerstvu práce a sociálních věcí s bývalou minist-
ryní Janou Maláčovou k této otázce za účasti zástupců 
zaměstnavatelů i z vašich řad.

Argumentem ministerstva, který nenahrával ja-
kémukoliv navýšení příspěvku, bylo daty a  počty 
podporovaných firem a  osob podložené tvrzení, že 
v  tomto systému chráněného trhu práce dochází 
k rychlým nárůstům jak počtu zaměstnavatelů OZP, 
tak i zaměstnanců se zdravotním postižením, v této 
souvislosti i k nárůstům finančních prostředků zatě-
žujících státní rozpočet roku 2021, a že rozpočtem sta-
novený a předpokládaný objem 8,5 mld. Kč bude zcela 
jistě překročen. Po důkladných argumentacích, že za-
městnavatelé musejí zvýšené náklady na minimální 
a zaručenou mzdu, energie, zvýšené ceny materiálů 
a ostatních vstupů hradit z rezerv a na úkor omezení 
investic a  oprav, a  po následných dalších jednáních 
jsme konečně uspěli s naším požadavkem na navýše-
ní příspěvku, a to ve dvou možných variantách.

Varianta I. přepokládala nárůst příspěvku o 600 Kč 
měsíčně a  varianta II. o  1 000 Kč. Oba tyto návrhy 
byly součástí mezirezortního řízení a námi sjednaná 
podpora se Svazem průmyslu a  dopravy, Hospodář-
skou komorou, odbory i ostatními členy Konfederace 
zaměstnavatelských a  podnikatelských svazů před-
stavovala podporu variantě II., tj. nárůstu příspěvku 
o 1 000 Kč měsíčně. O podpoře v případě projednání 
vládního nařízení jsem jednal i přímo s bývalým pre-
miérem Andrejem Babišem a vicepremiérem Karlem 
Havlíčkem i předsedou Českomoravské konfederace 
odborových svazů Josefem Středulou. Bohužel všech-
na jednání se neúměrně protahovala, což souviselo 
i s výsledky voleb a nejistotou obsazení jednotlivých 
ministerstev, a mezirezortní řízení bylo proto zahá-
jeno se zpožděním. Probíhalo v období již střídajících 
se premiérů a ministrů staré a nové vlády.

Náš požadavek jsem představil ještě den před jme-
nováním novému ministru práce a  sociálních věcí 
Marianu Jurečkovi. Ten přislíbil, že se bude tématem 
chráněného trhu práce a zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením zabývat okamžitě po důkladné 
analýze a revizi všech vyplácených sociálních dávek, 

podpor a příspěvků, byť se jedná o mandatorní výda-
je státního rozpočtu. Také uvedl to, z čehož jsem měl 
obavu, a to nově připravovaný a přepracovávaný stát-
ní rozpočet na rok 2022 a rozpočtové provizorium na 
1Q roku 2022 k tomu. V této souvislosti už bylo jasné, 
že uplatnění a schválení navýšení příspěvku tak, jak 
jsem požadoval, tj. s účinností od 1. ledna 2022 a zpět-
nou platností pro 4Q roku 2021, nemůže být schváleno.

Mezirezortní řízení prozatím nebylo vypořádáno 
z toho důvodu, že nebyla známa finální částka pro po-
skytování příspěvku v roce 2022. Státní rozpočet byl 
projednán na tripartitě 9. února, následně byl projed-
nán vládou a  18. února navržen ke schválení Posla-
neckou sněmovnou. Věřme, že bude schválen, i když 
činnost Parlamentu nechci v  souvislosti s  děním 
posledních dní vůbec komentovat. Na příspěvek OZP 
je v návrhu rozpočtu pro rok 2022 stanovena částka  
9,2 mld. Kč (oproti 8,5 mld. v  roce 2021), což zřejmě 
pokryje stávající náklady spojené s  vyplácením pří-
spěvku, ale dává velmi malou možnost k jeho navýše-
ní. Předpoklad skutečného čerpání za rok 2021 se totiž 
bude blížit dle posledních informací k 9 mld. Kč. Tím se 
potvrzuje i argumentace bývalé ministryně Maláčové. 
V  každém případě usiluji o  nápravu a  budu dále in-
tenzivně jednat s novým ministrem Jurečkou, tak jak 
mám již přislíbeno (k dané problematice se sejdeme co 
nejdříve), a tak jak bylo dohodnuto (po schválení stát-
ního rozpočtu na rok 2022). Budeme hledat společně 
všechny možnosti k navýšení příspěvku v roce 2022, 
nejdříve s účinností od 1. července a možností uplatně-
ní od 1. dubna. To je termínově varianta, kterou budu 
prosazovat. Nebude to ale vůbec jednoduché, záměry 
nové vlády a ministra financí jistě znáte.

Pozitivní je, že konečně po několika urgencích a na-
šich požadavcích byla v  rámci MPSV ustavena pra-
covní skupina k problematice chráněného trhu práce 
a zaměstnávání OZP, která již zahájila svoji činnost.

S  náměstkyní Kateřinou Štěpánkovou, která této 
pracovní skupině předsedá, jsme dohodnuti i na dal-
ším postupu dotažení mezirezortního řízení, jeho 
vypořádání a připravení návrhu ke schválení novou 
vládou. Současně hledáme optimální variantu k au-
tomatické valorizaci navyšování příspěvku. To je náš 
dlouhodobý požadavek. Jako nejschůdnější se nadále 
jeví navazovat příspěvek na schválenou úroveň mi-
nimální mzdy. O dalších jednáních a výsledcích těch-
to jednání k  problematice příspěvku OZP vás budu 
informovat na regionálních poradách plánovaných 
na polovinu dubna 2022.  

Těším se na setkání s vámi.

Ing. Leo Doseděl
předseda SČMVD
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Družstevní podíl představuje práva a  povinnosti 
člena plynoucí z  členství v  družstvu na základě zá-
kona o  obchodních korporacích a  stanov družstva, 
popřípadě též podle smlouvy o  dalším členském 
vkladu, jestliže se člen podílí na základním kapitálu 
družstva rovněž dalším členským vkladem. Jedná se 
o práva a povinnosti, která se v celém souhrnu nabý-
vají při vzniku členství v družstvu. Způsoby, jakými 
v družstvu vzniká členství spolu s podmínkami, kte-
ré musí být pro vznik tohoto členství splněny, určuje 
uvedený zákon. Další podmínky vyžadované pro 
vznik členství mohou obsahovat stanovy družstva. 
Jiným způsobem, než stanoví zákon, anebo při nespl-
nění některé z těchto podmínek, členství v družstvu 
vzniknout nemůže.

Podle zákona o  obchodních korporacích je podmín-
kou vzniku členství vždy písemné prohlášení o převze-
tí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu 
a její splnění, anebo, určují-li tak stanovy, splnění pouze 
části této vkladové povinnosti ve výši vstupního vkladu 
s tím, že ve zbývající výši musí člen splnit svou vklado-
vou povinnost k základnímu členskému vkladu ve lhů-
tě podle stanov, která nesmí být delší než tři roky. Podle 
stanov patří k  dalším podmínkám pro vznik členství 
zejména pracovní poměr člena k družstvu, nebo to, že 
se členem družstva může stát jen fyzická osoba, anebo 
naopak pouze právnická osoba.

Zvláštní úpravu vzniku členství v družstvu obsahu-
je uvedený zákon pro případ, kdy stanovy družstva 
podmiňují vznik členství pracovním poměrem člena 
k  družstvu. Uplatnění této podmínky vylučuje, aby 
se členem takového družstva stala právnická osoba, 
a  to i  kdyby stanovy namísto této podmínky určily 
pro členství právnické osoby podmínku jinou, anebo 
obsahovaly výslovné ustanovení, že členství právnic-
ké osoby v  družstvu není podmíněno plněním této 
podmínky. Je tomu tak vzhledem k  ustanovení zá-
kona, jímž se stanoví, že podmiňují-li stanovy vznik 
členství pracovním poměrem člena k družstvu, může 
se členem družstva stát pouze osoba způsobilá k uza-
vření pracovní smlouvy. Osobou způsobilou k  uza-
vření pracovní smlouvy je vždy jen osoba fyzická, 
která se může v souladu s právní úpravou obsaženou 
v občanském zákoníku zavázat k výkonu závislé prá-
ce podle pracovněprávních předpisů.

Osobám účastnícím se na založení družstva jako 
jeho zakladatelé vzniká ze zákona v  družstvu člen-
ství dnem jeho vzniku, tedy dnem, kdy je družstvo 
jako právnická osoba zapsáno do obchodního rejstří-
ku. Vzniku družstva předchází jeho založení, a to buď 

na ustavující schůzi, anebo dohodou zakladatelů na 
obsahu stanov. Ke dni zápisu družstva do obchodní-
ho rejstříku musí každý ze zakladatelů splňovat pod-
mínky pro členství stanovené zákonem a stanovami 
schválenými při založení družstva, jinak se dnem 
vzniku družstva jeho členem nestane.

Za trvání družstva vzniká členství především při-
jetím za člena. O  přijetí za člena rozhoduje orgán 
družstva určený jeho stanovami. Zákon o  obchod-
ních korporacích nedovoluje, aby tímto orgánem byla 
kontrolní komise. Neobsahují-li stanovy výslovné 
ustanovení o tom, který z orgánů družstva o této zá-
ležitosti rozhoduje, patří rozhodovat o přijetí za člena 
do působnosti jeho statutárního orgánu, tedy před-
stavenstva, a  pokud se představenstvo v  družstvu 
nezřizuje, do působnosti předsedy družstva.

Podkladem pro přijetí za člena je ze zákona písemná 
přihláška osoby ucházející se o  členství. Přihláška 
musí obsahovat obchodní firmu družstva i  jméno 
a  bydliště tohoto uchazeče nebo jeho sídlo, je-li jím 
právnická osoba. Součástí přihlášky musí být pí-
semné prohlášení o  převzetí vkladové povinnosti 
k základnímu členskému vkladu. Uvedená vkladová 
povinnost musí být do rozhodování o  přihlášce ve 
stanovami družstva určeném rozsahu splněna, tedy 
buď zcela anebo ve výši vstupního vkladu podle sta-
nov. Při splnění všech podmínek podle zákona a sta-
nov vzniká členství v  družstvu dnem rozhodnutí 
příslušného orgánu o přijetí za člena nebo pozdějším 
dnem, který je uveden v tomto rozhodnutí.

Jestliže je podmínkou členství v družstvu pracovní 
poměr člena k družstvu, je k jejímu splnění zapotřebí, 
aby mezi uchazečem o členství a družstvem byla ne-
jen uzavřena pracovní smlouva zakládající pracovní 
poměr, ale také, aby uchazeči pracovní poměr k druž-
stvu podle této pracovní smlouvy již vznikl, a  aby 
ke dni, v němž se podle rozhodnutí o přijetí za člena 
má stát členem družstva také trval. Přitom je třeba 
přihlížet k  tomu, že pracovní poměr vzniká podle 
zákoníku práce dnem, který byl sjednán v pracovní 
smlouvě jako den nástupu do práce, a že tímto dnem 
může být buď den, v  němž byla pracovní smlouva 
uzavřena, anebo některý pozdější den. Pokud uchazeč 
o členství není v době, kdy se rozhoduje o jeho přijetí 
za člena v  pracovním poměru k  družstvu, členství 
mu vznikne, je-li přijat, teprve dnem vzniku tohoto 
pracovního poměru, anebo pozdějším dnem uvede-
ným v rozhodnutí o přijetí za člena, jestliže je rovněž 
splněna podmínka, že jeho pracovní poměr k tomuto 
pozdějšímu dni trvá.

Nabytí družstevního podílu  
při vzniku členství v družstvu
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a  vedle údajů uvedených již v  přihlášce musí ob-
sahovat vymezení členského vkladu tohoto člena. 
Členský vklad se v rozhodnutí vymezí výší převzaté 
vkladové povinnost k základnímu členskému vkladu 
a pokud uchazeč před přijetím za člena převzal uza-
vřením smlouvy o dalším členském vkladu v souladu 
s úpravou ve stanovách rovněž vkladovou povinnost 
k dalšímu členskému vkladu, také výší této převzaté 
vkladové povinnosti. Současně se zde uvede i rozsah, 
v jakém člen splnil vkladovou povinnost k členskému 
vkladu.

Při vzniku členství vznikem družstva, jedná-li se 
o  jeho zakladatele, anebo při vzniku členství na zá-
kladě rozhodnutí o  přijetí za člena v  případě osoby, 
která podala přihlášku do družstva později, dochází 
vždy ke vzniku práv a  povinností z  tohoto nového 
členství. Vzhledem k tomu, že zákon ke vzniku člen-
ství vedle plnění dalších podmínek vyžaduje, aby se 
člen v družstvu účastnil členským vkladem alespoň 
ve výši základního členského vkladu, je zřejmé, že 
práva a povinnosti z členství každého člena jsou spo-
jena s majetkovou účastí danou výší jeho členského 
vkladu, která se v závislosti na členem převzaté vkla-
dové povinnosti rovná buď základnímu členskému 
vkladu, anebo součtu základního členského vkladu 
a všech dalších členských vkladů tohoto člena. Uve-
dená práva a povinnosti z nového členství v družstvu 
náleží výlučně příslušnému novému členovi a před-
stavují ve svém souhrnu jeho družstevní podíl.

Práva jsou podle občanského zákoníku považována 
za věci, a to za věci nehmotné movité. Právní úprava 
v zákoně o obchodních korporacích přistupuje vzhle-
dem k tomuto pojetí k podílu v obchodní korporaci, 
pro který používá, vyplývá-li z  účasti v  družstvu, 
označení družstevní podíl, jako k nehmotné movité 
věci, jež je předmětem vlastnictví. Družstevní podíl 
představující podle uvedeného zákona práva a  po-
vinnosti člena plynoucí z  členství tedy vzniká jako 
nehmotná movitá věc se vznikem členství v družstvu 
a člen jej při vzniku členství nabývá do svého vlast-
nictví.

S  družstevním podílem může člen jako s  předmě-
tem svého vlastnického práva nakládat v  mezích 
zákona a  za podmínek podle stanov družstva. Zá-
kon o  obchodních korporacích dovoluje družstevní 
podíl převést smlouvou jak na jiného člena stejného 
družstva, tak i na osobu, která členem družstva do-
sud není. Při zániku členství v družstvu smrtí člena 
tento zákon umožňuje přechod družstevního podílu 
na dědice člena. Zaniká-li v  družstvu členství záni-
kem právnické osoby, která je jeho členem, je podle 
zákona možný také přechod družstevního podílu 
této osoby na jejího právního nástupce. Ze zákona 
vyplývá také, že družstevní podíl lze při jeho převo-
du i přechodu rozdělit. Ze zákona není vyloučena ani 
možnost družstevní podíl zastavit anebo k němu zří-
dit jiné věcné právo. Uplatnění uvedených způsobů 

nakládání s družstevním podílem je v družstvu pod-
míněno vždy úpravou v jeho stanovách, tedy tím, zda 
je připustí. Jinak je tomu jen v bytových družstvech, 
v nichž nelze některé z těchto možností ve stanovách 
vyloučit, a také v sociálních družstvech, kde je zákon 
naopak zakazuje. Důležitým omezením týkajícím se 
všech družstev je, že družstvo nemůže nabýt vlastní 
družstevní podíl, a to s výjimkou případu, kdy k tomu 
dochází podle právní úpravy o jeho přeměně.

Družstevní podíl lze vzhledem k uvedenému nabýt 
při vzniku členství v  družstvu nejen dnem vzniku 
družstva jako jeho zakladatel anebo později na zákla-
dě rozhodnutí o přijetí za člena, ale také při vzniku 
členství v družstvu buď převodem anebo přechodem 
družstevního podílu od dosavadního člena. Nejed-
ná-li se o bytové družstvo, mohou stanovy možnost 
převodu i  přechodu družstevního podílu vyloučit. 
V případě, že je v nich zvoleno opačné řešení, mohou 
stanovy podmínit převod i  přechod družstevního 
podílu souhlasem představenstva, popřípadě před-
sedy družstva, pokud se v  družstvu představenstvo 
nezřizuje. Převod družstevního podílu i jeho přechod 
je možný pouze na osobu, která se podle stanov může 
stát členem družstva a  splňuje všechny podmínky 
pro vznik členství s výjimkou podmínky spočívající 
v  převzetí vkladové povinnosti k  základnímu člen-
skému vkladu a  v  jejím splnění. Převodem anebo 
přechodem družstevního podílu se osoba, která jej 
nabývá, stává členem družstva v rozsahu práv a po-
vinností plynoucích z  členství v  družstvu, jež tento 
družstevní podíl představuje a  současně také vlast-
níkem tohoto družstevního podílu namísto dosavad-
ního člena. Ke vzniku nového družstevního podílu 
v tomto případě se vznikem členství nedochází.

Družstevní podíl může být podle zákona o  ob-
chodních korporacích ve spoluvlastnictví více osob. 
Spoluvlastníci družstevního podílu jsou podle to-
hoto zákona v  takovém případě společnými členy 
družstva. Vzhledem k  jeho ustanovení, že členství 
v  družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek, 
které jsou stanoveny v tomto zákoně a ve stanovách 
družstva, je zřejmé, že tyto podmínky musí splňovat 
každý ze spoluvlastníků družstevního podílu. Pokud 
jde o  způsob nabytí družstevního podílu, platí pro 
vznik členství jeho spoluvlastníků v družstvu to, co 
již bylo o  nabytí družstevního podílu uvedeno. Sta-
novy družstva mohou na základě zákona o  obchod-
ních korporacích vyloučit, aby byl družstevní podíl 
ve spoluvlastnictví. Nabytí družstevního podílu jed-
ním z manželů v družstvu nezakládá členství druhé-
ho z manželů. Výjimka z uvedeného se uplatňuje jen 
v  bytovém družstvu, v  němž podle zvláštní právní 
úpravy vztahující se pouze k tomuto družstvu platí, 
že jestliže je družstevní podíl součástí společného 
jmění manželů, vzniká v bytovém družstvu ze záko-
na společné členství manželů.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Mechanika, a.s., Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov, tel: 582 345 611, www.mechanikapv.cz

Mechanika, a.s. se sídlem v Prostějově je společností, která se pohybuje v prostředí stavebních 
systémů již od poloviny 20. století. Od té doby jsme se přesunuli mezi nejvýznamnější dodavatele 
hliníkových konstrukcí v České republice a naše jméno je zárukou kvality pro mnoho zákazníků.

Realizujeme velké projekty komerčních a administrativních budov a současně jsme schopni vyho-
vět požadavkům jednotlivců a domácností. 

Stavby na míru, individuální přístup a vlastní projekce vysoké technické úrovně nám umožňují 
realizovat i velmi náročné a mnohdy nestandardní projekty.

Také díky vlastní projekční kanceláři, kompletně zrekonstruovaným výrobním prostorám a zkuše-
nému týmu můžeme vytvářet řešení šitá na míru potřebám našich klientů.

Svým zákazníkům nabízíme komplexní  
řešení v oblasti:
• hliníkových oken a dveří
• hliníkových fasád
• plastových oken, dveří a výplní otvorů
• garážových vrat
• žaluzií, rolet, sítí proti hmyzu

„Specialista na okna, dveře a fasády”

Babák Office, Brno
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Univerzita Tomáše Bati – budova U18, Zlín

Státní opera, Praha
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Jaro v MYJÓMI přivítají novými 
barvami šátků i dalších doplňků

Nové jarní motivy ve svěžích barvách oživí nabíd-
ku Betelných šátků s  nanofiltrem z  dílen MYJÓMI 
družstva invalidů, které má kromě Brna pobočky 
v celkem čtyřech krajích České republiky. Šátky pro 
děti i  dospělé zájemci najdou na e-shopu www.be-
telnesatky.cz, kde doplní dosavadní jarní kolekci 
nabízející přehršel květin a dalších barevných vzorů, 
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Veselé ponožky
Na nové jarní vzory a  barvy se mohou těšit i  ti, 

kteří si oblíbili ponožky z  brněnské pletací dílny. 
Ty jsou běžně ke koupi prostřednictvím e-shopu  
www.ponozkarna.eu, přičemž z nepřeberného množ-
ství ponožek upletených podle autorských výtvarných 
návrhů vzniklých v  MYJÓMI si mohou vybírat děti 
i  dospělí. Různé typy ponožek, které osloví všechny, 
již si potrpí na kvalitní řemeslné zpracování výrobku 
a originalitu návrhu, družstvo invalidů nabízí i ve vět-
ších sériích na přání – například pro firmy, pracovní 
i  další kolektivy. Zaměstnanci pletací dílny s  pomocí 
speciálních strojů zvládnou uplést prakticky cokoliv, 
takže výjimkou nejsou ani různé texty nebo obrázky. 
Další originální výrobky na obou e-shopech družstva 
invalidů přibývají postupně, stačí průběžně sledovat 
vložené novinky. V blízké době se ovšem v souvislosti 
s  postupně se rozšiřující nabídkou produktů vyrábě-
ných zdravotně znevýhodněnými zaměstnanci počítá 
se sjednocením prodeje, jenž bude zastřešován jedi-
ným e-shopem. „Plánujeme změnit systém prodeje tak, 
abychom všechny naše výrobky, které nyní máme na 
dvou e-shopech, nabízeli na jednom místě,“ potvrdil 
předseda představenstva MYJÓMI družstva invalidů 
Petr Horký.

Text: Lenka Mašová
Foto: archiv družstva MYJOMI

různé velikonoční motivy, ale třeba i  májová srdíč-
ka či neotřelé párové šátky, které ovšem zamilované 
páry mohou nosit celoročně. Šátky jsou k  mání jed-
nobarevné bavlněné i polyesterové s potiskem, navíc 
v případě, že jaro bude chladnější, dají se doplnit ba-
revně sladěnými čepicemi, případně nákrčníky, tak-
též vycházejícími ze zručných rukou „myjómáckých“ 
švadlenek. U Betelných šátků má zákazník, který si 
mezi vzory nevybere, taktéž možnost vlastního gra-
fického návrhu potisku, aby získal originální oděvní 
doplněk, který nebude mít nikdo jiný. 

Hlavně dětem je určena kombinace čepice z  bavl-
něného úpletu s  nákrčníkem, který může posloužit 
podobně jako Betelný šátek, nemá ovšem filtr s  na-
novlákny a  kolem nosu tvarovatelnou kovovou vý-
ztuhu. „Děti si s plíškem v šátku rády hrají a ohýbají 
ho tak dlouho, až praskne,“ vysvětlila vedoucí šicích 
dílen MYJÓMI Martina Dreher s tím, že i tak zákaz-
níkům ke každému Betelnému šátku přidávají dvě 
vyměnitelné výztuhy navíc. 
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k bezkofeinové kávě
Kofein známe jako povzbuzující látku. Většina do-

spělé populace ho konzumuje denně a  často o  něm 
nalezneme různé informace. Podle dostupných 
zdrojů umí podpořit sportovní i mentální výkon, ale 
může mít i  negativní vliv na zdraví. Obávat se ale 
nemusíme. Záleží na množství kofeinu a  k  hranič-
ní koncentraci se dospělý jedinec jen tak nepropije 
(a nedoporučujeme to zkoušet). Co když se ale kofei-
nu chcete vyhnout zcela?

KOFEIN NA ZAHRADĚ
Pokud chcete ověřovat negativní účinky kofeinu, 

přečtěte si něco o využití této látky jako insekticidu 
nebo moluskocidu. Kofein je spojován s  rostlinami 
jako kávovník, čajovník nebo guarana. V určité míře 
ho ale naleznete také ve fazolích a v listech a plodech 
dalších rostlin. Funguje totiž jako přirozený pesticid 
a chrání rostliny proti hmyzu, který se živí jeho část-
mi. Mimo jiné z těchto důvodů se kávová sedlina vyu-
žívá na zahradách. Je účinný jako hnojivo a současně 
je přirozeně pesticidní. 

ESPRESSO VS. FILTROVANÁ KÁVA
V každém espressu člověk vypije 40 a více mg ko-

feinu, v  pořádném hrnku filtrované kávy odhadem 
200 mg. Jde o přibližné hodnoty. Přesné hodnoty jsou 
závislé na mnoha proměnných. Arabika obsahuje 
zhruba 2x méně kofeinu než robusta. Proces pražení 
snižuje obsah kofeinu v zrnu. A mnohé ovlivní způ-
sob přípravy kávy – délka extrakce, teplota vody, 
hrubost mletí. Více kofeinu se do kávy uvolní, čím 
jemněji bude namletá. Větší obsah kofeinu se do ná-
poje dostane i s postupující extrakcí. 

KÁVU KAŽDÝ DEN
Na našem trhu běžně nenarazíte na nápoje, které 

by obsahovaly větší množství kofeinu, než vám dodá 
šálek filtrované kávy. Nicméně i  ten si v rámci sou-
časného pohledu na kofein můžete dopřát i vícekrát 
za den. A co se pak bude dít? V lidském těle dojde po 
několika minutách k  vstřebávání kofeinu nápoje 
skrze tenké střevo, následným reakcím a štěpení, až 
nakonec tělo po 4-16 hodinách kofein zcela vyloučí 
ve formě kyseliny močové.  K tomu, aby kofein mohl 
ohrozit vaše zdraví a vést až k intoxikaci, museli bys-
te vypít zhruba 2,5l filtrované kávy. Smrtelná dávka 
by pak byla čtyřnásobná. 

KOFEIN A MATEŘSTVÍ
Kofein v těhotenství prochází placentou a při kojení 

je obsažen v mateřském mléku. Diskutovaná rizika, 

která způsobuje pro plod a  nepříjemnosti, 
které může přinášet kojencům, vedou ženy 
k tomu, aby kávu vynechávaly nebo nahrazo-
valy. Britská vědecká komise Committee on 
Toxicity  doporučuje těhotným a kojícím že-
nám, aby nepřesahovaly denní dávku 3,43 mg 
na kilogram tělesné hmotnosti. Před účinky 
kofeinu bývají varování i kardio pacienti. 

BEZKOFEINOVÁ KÁVA
Kdo se rozhodne dbát zdravotních doporu-

čení, nebo z  jakéhokoli důvodu vyloučí nebo 
omezí kofein, setká se pravděpodobně se dvě-
ma cestami, kudy se vydat. Jednu tvoří kávové 
náhražky z obilovin nebo třeba pampelišková 
káva, další je bezkofeinová káva. Ta se připra-
vuje ze standardních kávových zrn, ze kte-
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možné ze zrn odstranit až 99,9 procenta kofeinu.

Pokud se chystáte nakupovat bezkofeinovou kávu, 
a zejména když je to s ohledem na péči o zdraví, za-
jímejte se o  to, jakým způsobem byl z  kávy kofein 
odstraněn.

EVROPSKÝ PROCES
Kofein se z  kávy odstraňuje ještě před pražením, 

a to ze zelené kávy, která již prošla zpracováním a su-
šením po sklizni. Existuje několik procesů, jakými 
to lze zařídit. Pravděpodobně nejčastějším je tzv. ev-
ropský proces, který se běžně používá v průmyslové 
výrobě kávy bez kofeinu. Jde o  velké objemy kávy 
a zpravidla o kávu komoditní, které se nedostává ta-
kové péče ani při pěstování a sklizni. Kvalitní káva, 
ručně sklízená, s dohledatelným původem, si zaslou-
ží pečlivější a uvážlivější zacházení. Evropský proces 
využívá organických rozpouštědel, jejichž rezidua 
v kávových zrnech zůstávají. Pro kvalitní kávy je po-
třeba hledat jiné cesty.

ŠVÝCARSKÝ VODNÍ PROCES
Švýcarský vodní proces využívá k  odstranění ko-

feinu pouze horké vody a  uhlíkových filtrů. První 
várka kávy se namáčí ve vodě, do které se tak uvolňu-
jí aromatické látky, oleje a také kofein a tím vznikne 
nasycený roztok. Kofein je pak odstraňován za po-
moci uhlíkových filtrů. Do roztoku se pak máčí další 
várka kávy. Roztok je již nasycený aromatickými 
látkami z předchozí várky, a tak se teď do něj uvolňu-
je již pouze kofein. Ten znovu posbírají filtry a takto 
se celý proces opakuje, dokud nedojde ke zpracování 
požadovaného množství kávy. Každá várka si vyžádá 
8-10 hodin máčení, při kterém je odstraněno zhruba 
99,9 procenta. 

Tímto způsobem lze odstranit kofein šetrně, bez 
rozpouštědel a zachovat většinu aromat, olejů a chu-
ťových kvalit nepražených zrnek. Švýcarský vodní 
proces se využívá pro kvalitní kávu na vstupu i  na 
výstupu. Nevýhodou, které se člověk nevyhne ani 

při takoto šetrném procesu, je prodloužení přepravy. 
Běžně se kávová zrnka něco nacestují, než se dosta-
nou k nám do střední Evropy. Cesta do továrny, která 
odstraňuje kofein, tuto cestu ještě prodlužuje a zvy-
šuje uhlíkovou stopu přepravy.

NA PROCESU ZÁLEŽÍ
Z méně frekventovaných metod lze kofein odstranit 

i za pomoci CO2, nebo takzvanou sparkling water me-
todou. Při té je oxid uhličitý také přítomen, namísto 
filtrů se ale používá sycená voda. Ověříte-li u vašich 
dodavatelů, jakou metodou byl kofein z  bezkofeinové 
kávy odstraněn, můžete se efektivně vyhnout riziku 
přítomností reziduí rozpouštědel a  přitom si skvěle 
pochutnat.

KÁVA Z PERU
V  nabídce naší pražírny najdete bezkofeinovou 

kávu ze severovýchodní oblasti Peru, kde se setkávají 
západní a východní pohoří And. Káva se tu pěstuje ve 
výšce mezi 1000 a 1800 metry nad mořem v hornaté 
krajině, která se v  této oblasti mění v  Amazonskou 
nížinu. Pro kávu z družstva, jehož posláním je rozvoj 
udržitelného zemědělství s  respektem k  životnímu 
prostředí a  prosazování lidských, etických a  soci-
álních hodnot, jsme zvolili důsledně šetrný způsob, 
jak ji zbavit kofeinu a  zachovat maximum aromat 
a chuti.

OCHUTNEJTE
V  naší bezkofeinové kávě byl kofein odstraněn 

švýcarským vodním procesem. Podobně jako drtivá 
většina káv v naší nabídce jde o kávu v bio kvalitě, na-
kupovanou za férových podmínek pro lidi i planetu. 
Ochutnejte!

 
Zdroje: Swisswater.com, British Committee on Toxicity, 

Europian Food Safety Authority
Text: Anna Veselovská

Foto: Martin a Magdaléna Špeldovi (pro Fair & Bio 
pražírna), Stanislav Komínek (NaZemi), Swisswater.com
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Dvojčinný mechanický rozprašovač s lahví
Dvojčinnost = umožňuje rozprach při 
stlačení i při puštění ovládací páky. 

Použití: vhodný pro vodní a lihové 
roztoky, na rosení a hnojení rostlin 
a keřů, nanášení čistících prostředků, 
desinfekci ve zdravotnictví.

Nabízíme tyto výrobky:
- zátka na láhev vhodné i pro vinaře,
- uzávěry na láhve,
- kotevní železa pro uchycení oken,
- rozprašovače. 

www.kovoplastvd.cz 

KONTAKT 
tel.: +420 572 520 546

KOVOPLAST, výrobní družstvo, Hluk
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Oblek na svatbu? 
S jeho výběrem vám pomůžeme v krejčovských salonech v Brně, v Praze nebo u nás na Vysočině. 
https://www.vyvoj.cz/prodejny/

TŘEŠŤ
Prodejna a krejčovský salon
VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti
Franze Kafky 341/13, 589 01, Třešť
+420 567 215 221
vyvoj@vyvoj.cz
https://www.vyvoj.cz/

Poctivě ušitý s láskou u nás v Třešti. 

ADRESY:

PRAHA
Krejčovský salon
Svaz českých a moravských  
výrobních družstev - 3. patro
Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1
+420 731 665 466
salon@krejcovstvi-vyvoj.cz
https://www.vyvoj.cz/ 

BRNO
Prodejna a krejčovský salon
VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti
Ve Vaňkovce 462/1, 602 00, Brno – střed
 +420 511 444 315
brno@vyvoj.cz
https://www.vyvoj.cz/ 
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Pozvánka do podhůří Vizovických hor 
– okolí valašské obce 

Obec Lačnov se nachází v  okrese Vsetín, ve Zlín-
ském kraji. Leží 6 km severně od Valašských Klo-
bouk a  3 km západně od Horní Lidče. Rozkládá se 
v údolí, které se svažuje od severu k jihu mezi dvěma 
větvemi podhůří Vizovických hor. Obcí protéká Lač-
novský potok, katastrem obce dále potoky Seninka 
a  Smolinka. Nejvyšší vrchol v  katastru obce je Láz 
(707 m n.m.).

ŠAFRÁNY V LAČNOVĚ
V obci Lačnov se v lokalitě za školou nachází chrá-

něná louka s bohatým výskytem silně ohroženého 
šafránu bělokvětého. Jedná se o nejbohatší lokalitu 
v celé ČR. Šafrán najdete i na nedalekých okolních 
pozemcích mimo chráněné území. Doba kvetení 
šafránu závisí na průběhu zimy a  je velmi krátká. 
Trvá jen několik dní na přelomu března a  dubna. 
Stačí sledovat webové stránky obce Lačnov, kde 

každoročně zveřejňují informace o  kvetení ša- 
fránu.

Nedaleko Lačnova, na pravém údolním svahu 
Lačnovského potoka, se nachází ještě jedna lokalita 
s bohatým výskytem šafránu bělokvětého – květnatá 
louka, přírodní památka Sucháčkovy paseky. Šafrán 
bělokvětý je dle Červeného seznamu ČR zařazen do 
kategorie C1 kriticky ohrožených druhů. Předmětem 
ochrany je nejen samotný druh, ale i  jeho přírodní 
a polopřírodní stanoviště. 

V literatuře se často traduje, že šafrán byl na jihový-
chodní Moravu zavlečen v době napoleonských válek 
se senem pro koně, ale pravděpodobnější může být, že 
se sem dostal spíše při transportu soli se senem pro 
koně povozníků.

Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková
(VD DŮBRAVA Valašské Klobouky)

Tip na výlet
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V dalším čísle naleznete
Tipy na družstevní výrobky

www.dubrava.cz



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.

BETELNÉ ŠÁTKY

www.myjomi.cz


