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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je mi velkou ctí, že jsem dostal příle-
žitost, byť stále jako nováček na pozici 
předsedy představenstva TVAR, výrob-

ní družstvo Klatovy, vás pozdravit a  oslovit prostřednic-
tvím úvodního slova dubnového vydání časopisu Výrobní 
družstevnictví. 

Nejsou to ani tři měsíce, co jsme se s kolegy a přáteli začali 
radovat z určitého světla na konci tunelu v podobě úspěš-
ného zvládnutí pandemie Covid-19, která značně kompli-
kovala životy a  práci nás všech v  posledních dvou letech 
a  zvyšovala náklady firem na testování a  další nezbytná 
organizační opatření. Měli jsme radost i ze znovu ožívající-
ho kulturního života a společenského dění kolem nás.

Bohužel v brzkých ranních hodinách dne 24. února přišla 
pro svět další rána, kterou si nikdo z nás ve třetím tisíciletí 
nedokázal ani představit. Začala bezohledná invaze Rus-
ka pod velením Vladimíra Putina na území Ukrajiny pod 
záminkou tzv. „speciální operace“. Shodou okolností můj 
blízký rodinný příslušník byl tou dobou na Ukrajině na do-
volené a na vlastní kůži zažil blízkost této zcela nepochopi-
telné války. Absolvoval cestu pěšky na hranice a následné 
několikahodinové čekání po boku prchajících obyvatel 
Ukrajiny před vstupem na území Slovenska. Z jeho vyprá-
vění o naprosté bezmoci běžných ukrajinských občanů je 
člověku smutno a obraz v médiích zdaleka nedokáže zpro-
středkovat hrůzu, bezmoc a utrpení, které tam zažívají. Pro 
mě i mé kolegy je navíc smutný pohled na bezmocné matky 
a vystrašené děti ještě umocněn tím, že já sám mám tři děti 
a převážná část našeho výrobního programu - nábytek pro 
mateřské školky, je věnována právě malým dětem. Jakéko-
liv bezpráví a  násilí páchané na dětech či bombardování 
dětských nemocnic do dnešního světa absolutně nepatří.

Bohužel, možná stejně jako někteří z  vás, vidím velké 
ohrožení v  udržení výrobního družstevnictví ve snaze 
minulé i  stávající vlády dohnat za každou cenu mzdy zá-
padní Evropy, což v kombinaci s polohou Klatov, které jsou 
jen necelých 30 km od hranic s Německem, začíná vytvá-
řet personálně neřešitelnou situaci. Získat v  dnešní době 
kvalifikovaného pracovníka je téměř nereálné, absolventů 
truhlářských oborů je jako šafránu a těch málo studentů 
nadšených pro obor po ukončení studia většinou zakládá 
své vlastní živnosti nebo dojíždějí pracovat do Německa. 
Věkový průměr pracovníků i členů našeho družstva je tak 
50+ a já jsem z tohoto pohledu jeden z nejmladších. Je zde 
samozřejmě i  možnost využití zahraničních pracovníků, 
pro které je však aktuální prioritou vydělat co nejvíce 
peněz, aby mohli finančně zabezpečit své rodiny a pomá-
hat blízkým. Pochopitelně je pro ně jednosměnný provoz 
z  pohledu výše výdělku většinou nezajímavý. Šéf odborů 
Josef Středula sice hájí zájmy zaměstnanců, ale z jeho pro-
jevů v médiích to vypadá, že se na území České republiky 
nacházejí výrobní a  obchodní firmy pouze ve vlastnictví 
zahraničních subjektů, které parazitují na levné české prá-

ci. Svým jednáním a  tlakem na dorovnání se se západem 
zcela paradoxně poškozuje konkurenceschopnost ryze 
českých firem a vzhledem k principu fungování výrobních 
družstev tyto dvojnásob.

Aby můj příspěvek nebyl pouze negativní, rád bych zmínil 
i věci pozitivní. Aktuálně provozujeme dva výrobní závody, 
jeden v  Klatovech, zaměřený na výrobky z  masivního bu-
kového dřeva a jeden v Horažďovicích, který je zaměřen na 
výrobu nábytku z  plošných deskových materiálů. Na kla-
tovském závodě také nyní probíhá výstavba skladu dřevní 
hmoty pro maximální využití dřevního odpadu vznikají-
cího při naší truhlářské výrobě, s  cílem i  nadále snižovat 
spotřebu zemního plynu, jehož cena stejně jako u elektrické 
energie v  posledních letech roste a  zdá se, že ještě vlivem 
válečného konfliktu a tím i sankcím vůči Rusku dále poros-
te do astronomických výšek. V loňském roce jsme, v rámci 
koronavirových opatření trochu komorně, oslavili 70 let tr-
vání našeho družstva a jako symbolický dárek jsme rozšířili 
náš výrobní program školního a školkového nábytku i o vý-
robu kancelářského nábytku. Celou historii našeho druž-
stva popsal i  můj předchůdce - předseda představenstva 
František Baštář, v časopisu Výrobní družstevnictví 6/2021, 
který též v roce 2019 převzal v oborové kategorii ZAMĚST-
NATNOST & VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ ocenění našeho 
družstva v podnikatelské soutěži „Českých 100 nejlepších“. 
Dále se nám i přes výrazné zdražení mnoha vstupních ma-
teriálů během loňského roku podařilo udržet většinu našich 
tuzemských i  evropských obchodních partnerů. Dokonce 
jsme i navýšili obrat a uhájili přijatelný zisk, za což patří vel-
ké poděkování všem mým kolegům. Velmi si též vážíme spo-
lupráce a kooperace s dalšími družstvy, zejména s výrobním 
družstvem KOVOBEL v nedalekých Domažlicích a jeho před-
sedou Ing. Emilem Beberem a  také s  výrobním družstvem 
OBZOR Plzeň. Zabezpečení našeho areálu zajišťuje výrobní 
družstvo HLS Plzeň a v dodávkách materiálu spolupracuje-
me s Dřevozpracujícím družstvem Lukavec.

Rád bych zde vyjádřil i  poděkování všem pracovníkům 
SČMVD a  jejich podpoře jednotlivých družstev. Ať se již 
jedná o poskytování právní pomoci, zvýhodněných úvěrů 
na pořizování nových investic, poskytnutí bezúročných 
úvěrů pro překonání období pandemie, kdy u  některých 
z  nás došlo i  k  výpadkům obvyklého objemu zakázek, 
a  také zapojení družstev do společných nákupů energií, 
pohonných hmot či služeb mobilních operátorů a organi-
zaci dalších společných akcí.

Dovolte mi, abych závěrem popřál vám a  vašim druž-
stvům úspěšný rok, zvládnutí všech nástrah, dostatek 
zakázek i  pracovníků a  nám všem hlavně hodně zdraví 
a rychlý návrat celosvětového míru i přes kulturní, politic-
ké a či náboženské odlišnosti. Pevně věřím, že v době, kdy 
se vám dostane do rukou toto číslo časopisu, bude již válka 
skončena a Ukrajina se vrátí za pomoci celého světa do běž-
ného života a že se již podobné zvěrstvo včetně výhrůžek 
použití jaderných zbraní nebude nikdy opakovat.
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www.tvar-kt.cz

Ing. David Fürbacher
předseda TVAR, výrobní družstvo Klatovy
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MODELA Pardubice  
vystavovala na veletrhu STYL
Módní veletrhy STYL a KABO se za svou existenci staly nenahraditelným B2B nástrojem 
pro tuzemskou i zahraniční módu. Akce je určena odborníkům a  obchodníkům z  textilní 
a obuvnické branže. Pro vystavovatele je to zejména příležitost setkat se se svými obchodními 
partnery. Letošní veletrhy se uskutečnily ve dnech 19. – 21. února tradičně v areálu brněnského 
výstaviště. Na veletrhu STYL vystavovalo družstvo MODELA Pardubice, které návštěvníkům 
veletrhu představilo aktuální kolekci modelů pro jaro a  léto. Stánek MODELY 21. února 
navštívil předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl. 

MODELA sází celou dobu své existence na osvěd- 
čené padnoucí střihy a  kvalitní materiály. Splývavé 
látky spolu s  modelem pak vytváří dokonalou silu-
etu postavy, a  to jistě ocení nejedna žena. Oblečení  
z MODELY je ideální módou na pomezí pohodlnosti 
a elegance, kterou je možné nosit do zaměstnání i ve 
volném čase. Většina šatů je navíc díky zpracování 
a vybranému materiálu vhodná i k nošení na společen-
ských akcích. Chystáte se třeba do divadla a nevíte, co na 
sebe? Pokud máte šaty z MODELY Pardubice, budou ur-

čitě patřit mezi ty, po kterých sáhnete do svého šatníku, 
když budete váhat, co si vzít na sebe. Stačí je jen doplnit 
vhodně sladěnou kabelkou a obuví a můžete vyrazit na 
společenskou akci.

MODELA, výrobní družstvo Pardubice, se sídlem 
v Chrudimi, je oděvní firmou s  dlouholetou tradicí. 
Zaměřuje se především na dámské oblečení, a  to na 
šaty, halenky, sukně a  kalhoty. Družstvo realizuje 
zakázky v  množství od desítek do tisíců kusů. Kro-
mě vlastní kolekce dámských oděvů nabízí také šití 
ve mzdě, tedy podle střihu a z materiálu dodaného 
zadavatelem. Družstvo dále vyrábí profesní oblečení. 
Svým zákazníkům nabízí dvakrát ročně vlastní ko-
lekci dámské konfekce. Jedná se převážně o elegantní 
módu pro denní i společenské účely. Koncoví zákaz-
níci si mohou oblečení družstva MODELA zakoupit 
mj. v  podnikové prodejně, která se nachází v  sídle 
družstva na adrese U Vodárny 949, Chrudim. Otevře-
no je každý pracovní den 10:00 - 12:00, 12:30 - 16:30 
hod. Kontakt na obchodní oddělení: Vlasta Pilná,  
modela@chrudim.cz, tel. +420 731 680 459.

www.modelapardubice.cz

Výrobky družstva MODELA si budete moci zakou-
pit i na prodejní akci v Praze v budově SČMVD na 
Václavském nám. 21 dne 12. dubna od 11 do 17 hod.

Zleva: Vlasta Pilná (obchodní odd.), Ing. Pavla Polednová 
(předsedkyně VD MODELA)

Text: Jana Henychová
Foto: Ing. Leo Doseděl



28. mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

www.amper.cz

pořádá

17. – 20. 5. 2022 | BRNO
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KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice

Předseda družstva Ing. Miloslav Meloun se stal sou-
časně „staronovým“ členem představenstva SČMVD. 
Předseda svazu Ing. Leo Doseděl během svojí návště-
vy 24. ledna předal Ing. Melounovi pověření k výko-
nu funkce v  představenstvu SČMVD. Ten ve funkci 
nahradil Ing. Miloslava Čermáka, bývalého předsedu 
a člena družstva SNĚŽKA Náchod. 

V souvislosti s návštěvou družstva byl Ing. Meloun 
seznámen s  aktuálními tématy řešenými předsta-
venstvem a  záměry SČMVD do budoucna. Rovněž 
byly projednány provozní činnosti družstva, předse-
da SČMVD ocenil rozsáhlé investice do modernizace 

Návštěvy v družstvech

www.kooperativa-vod.cz

Během ledna a února navštívil předseda SČMVD několik výrobních družstev, z nichž přinášíme 
aktuální informace. Více naleznete na webových stránkách družstev.

a  automatizace výroby nahra-
zující chybějící odborné pracov-
níky a  zabezpečující vysokou 
produktivitu práce. 

KOOPERATIVA se intenzivně 
zabývá inovacemi do klasických i  moderních de-
signových osvětlovacích stožárů, bezpečnostních 
zárubní a  vrat a  dveří. Družstvo dosahuje stabilně 
velmi dobrých výsledků. Rozsáhlá je i  zakázková 
a individuální práce v kovovýrobě.

Ing. Miloslav Meloun (předseda KOOPERATVA Uhlířské 
Janovice)

Osobně si budete moci prohlédnout nové osvětlovací sto-
žáry na veletrhu Amper, který se koná od 17. do 20. května 
2022 na brněnském výstavišti. Stánek Kooperativy v.o.d.  
(P 5.12) bude v těsné blízkosti expozice SČMVD.
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KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo

Předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl přijal pozvání 
předsedy družstva Josefa Špačka. Během návštěvy  
24. ledna byly projednány všechny možnosti zapoje-
ní se do rámcových smluv, včetně možného pojištění 
u pojišťovny Kooperativa. Podrobnosti budou prověře-
ny a porovnány se stávajícími pojistnými podmínkami.

Družstvo je omezeno finančními možnostmi in-
vestování do oprav nemovitostí – přesto ale zajišťuje 
průběžné investice do nových strojů a do vývoje no-
vých výrobků. V současnosti vzniká postupný náběh 
dodávek a  zvyšování obratu po značném propadu 
z  důvodu pandemie a  uzavřených obchodů. Velmi 
pozitivně probíhá prodej prostřednictvím e-shopu 
a současné rozšiřování portfolia zákazníků v tuzem-
sku i v zahraničí. 

Výrobní program družstva KDS představuje stabil-
ní a  rozsáhlý sortiment kuchyňských a  řeznických 

www.kds.cz 

nožů a náčiní, nůžek a řezných dílů do strojků na 
mletí masa. Díky své tradici a  dlouholetým zkuše-
nostem v oblasti výroby nožířského zboží je schopno 
zajistit tu nejvyšší požadovanou kvalitu svých výrob-
ků, která uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka. 
Družstvo má vlastní nástrojárnu a v rámci služeb za-
jišťuje ve vlastní speciálně vybavené dílně odbornou 
údržbu nožířského zboží. Kromě výroby nožířského 
sortimentu a  navazujících služeb je družstvo KDS 
schopno zajistit výrobní kooperace, mezi které patří 
zejména niklování, lisařské práce, broušení, stříkání 
plastických hmot, tepelné zpracování a ruční práce. 

Josef Špaček (předseda družstva KDS Sedlčany)
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www.znakms.cz   

ZNAK Malá Skála, družstvo hodinářské a umělecké výroby

Během návštěvy, která se uskutečnila 17. února, pře-
dal předseda SČMVD předsedovi družstva ZNAK Ing. 
Václavu Břichnáčovi pamětní list k  70. výročí zalo-
žení družstva a popřál mu mnoho úspěšných dalších 
let v  podnikatelské činnosti. Předsedové společně 
projednali aktuální dění v družstvu i v souvislosti se 
státními zakázkami na medaile a hodnostní značení 
pro policejní složky. 

Předseda družstva Ing. Václav Břichnáč je dlouhole-
tým předsedou družstva a aktivním, oddaným před-
stavitelem našeho družstevnictví. Předseda SČMVD 
přislíbil z titulu své funkce podporu realizace dodá-
vek dodávek sjednaných v  rámci rámcových smluv 
a vyhraných výběrových řízení pro státní instituce. 
Významným tématem jednání obou předsedů byly 
dodavatelsko-odběratelské vztahy, ceny surovin, 
energií a situace v dodávkách pro oblast automotive. 
Byly projednány všechny možnosti účasti v  rámco-
vých smlouvách SČMVD včetně pojištění. Aktuálně 
byly dohodnuty také možnosti v  krátkodobém úvě-
rování.       

Družstvo ZNAK je výrobcem upomínkových a pro-
pagačních předmětů, medailí, řádů a vyznamenání, 
odznaků, přívěsků a štítků. Velkou část produkce před-
stavuje strojírenská výroba pro automobilový průmysl. 
Družstvo disponuje vlastní nástrojárnou.  Zabývá se 
chemickou a elektrochemickou úpravou povrchu ko-
vových výrobků, jako jsou eloxování, moření a černění.

Zleva: Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD,  
Ing. Václav Břichnáč (předseda VD ZNAK Malá Skála)
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www.granat.cz 

GRANÁT, družstvo umělecké výroby, Turnov

Dne 17. února navštívil předseda SČMVD Ing. Leo 
Doseděl družstvo GRANÁT Turnov.  Předseda druž-
stva Ing. Pavel Tvrzník seznámil předsedu SČMVD 
s  aktuální produkcí šperků z  českého granátu, hos-
podářskou situací družstva, kterou enormně poško-
dilo pandemické období, uzavření prodejen a  slabý 
turistický ruch v  posledních dvou letech. To vše se 
projevilo v dramatickém poklesu tržeb a družstvo se 
musí v  současnosti zabývat razantními opatřeními 
především v úsporách nákladů. 

Poklesu výnosů se družstvo snaží čelit i rozšiřová-
ním služeb a prací pro jiné firmy a v neposlední řadě 
i zaváděním náhradní výroby.

Byla řešena také složitá situace v těžbě českého gra-
nátu, kterou rovněž silně ovlivňují vzrůstající nákla-
dy na energie, pachtovné, odvody státu z těžby apod. 

Dle informací předsedy družstva Ing. Tvrzníka bude 
hospodaření v letošním roce odvislé od rychlosti ná-
vratu turistů do atraktivních lokalit České republiky 
a stabilizace situace po odeznívající pandemii. Před-
seda družstva pevně věří v konsolidaci hospodaření 
a navázání na předchozí velmi úspěšné období.

Všichni členové a  pracovníci družstva se proto na-
dále aktivně podílejí na vytváření nových krásných 
šperků reprezentujících šperkařskou školu a  český 
granát u nás i ve světě. Toho si předseda SČMVD Ing. 
Leo Doseděl velmi váží a oceňuje kreativitu, inovativ-
nost, precizní ruční práci a  schopnost reprezentovat 
svými výrobky naši republiku a české družstevnictví.  

Družstvo umělecké výroby Granát Turnov je nej-
větším světovým výrobcem originálních šperků 
s českými granáty. Již od roku 1953 udává trend de-
signu a finální podobu granátovým šperkům. Druž-
stvo je jediným majitelem dolů na české granáty 
a  originalitu svých výrobkům dokládá certifikátem 
pravosti a výrobní puncovní značkou družstva „G“. Je 
majitelem ochranné známky „Český granát“ a ozna-
čení původu „Český granátový šperk“. Krásu českého 
granátu lidé obdivují již od dávné historie a pro svoji 
výjimečnou stálost a  originalitu se dostal do sbírek 
královských rodin. Šperk s českým granátem obdrželi 
darem i další významné světové osobnosti jako např. 
ex-prezident Václav Havel, papež Jan Pavel II., prezi-
dent Obama a jeho choť Michelle, Madeleine Albrigh-
tová, princ Charles a jeho choť Camilla a další. Odkaz 
na prodejny lze nalézt na www.granat.cz/prodejny,  
na e-shop je na adrese www.granat-shop.com.

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

Grafický manuál
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Klub SP ČR hostil  
premiéra Petra Fialu

Mezi hlavní témata diskuse patřil aktuální stav na 
Ukrajině a s  tím související přístup evropských stá-
tů. Válka na Ukrajině bude mít dopady na celý svět 
– kromě energetiky i na pracovní sílu. V souvislosti se 
sankcemi uvalenými na Rusko lze očekávat následné 
problémy s dodávkami ruského plynu. Budou muset 
být hledány jiné energetické alternativy – je tedy na 

zvážení i postoj k Zelené dohodě pro Evropu (Green 
Deal), která podle dostupných názorů analytiků kvů-
li rusko-ukrajinskému konfliktu bude nejspíš omeze-
na – dekarbonizace bude sice pokračovat, ale nejspíš 
ne tak rychle a daleko větší důraz bude více směřo-
ván k  větší soběstačnosti Evropské unie v  oblasti 
energetiky. Důvodem je to, že dodávky z  jaderných 

10  
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Klub Svazu průmyslu České republiky přivítal premiéra České republiky Petra Fialu. Setkání 
se uskutečnilo 22. února v pražském Hrzánském paláci. Akce se zúčastnilo několik desítek 
podnikatelů a zúčastnil se jí také předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl.
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a  uhelných elektráren měl nahradit v  rámci chys-
tané koncepce Green Deal z  větší části ruský  plyn. 
Vzhledem k velkému riziku výpadku ruského plynu 
i  z  důvodu uplatněných sankcí a  zmrazení projektu 
Nord Stream-2 se Evropská unie proto v  nejbližších 
letech nejspíš zaměří na využití jiných zdrojů k vý-
robě elektrické energie a oproti původnímu zelené-
mu záměru i  eventuálně dočasně na další čerpání 
uhelných zásob a  obnovení výroby v  současné době 
uzavíraných elektrárnách.

Zástupci firem dále upozornili na nedostatek pra-
covních sil a  nutnost zrychlení procesů při jejich 
získávání ze zahraničí. Pozornost se zaměřila také na 

potřebu zlepšení podmínek pro výzkum a  inovace, 
stejně jako rozvoj moderních technologií a  digitál-
ní transformaci. Mimo jiné se hovořilo o  rozpočtu 
a pandemickém zákonu. Diskuze se dotkla i potřeby 
systematické podpory exportérů, podnikatelských 
misí a pomoc při vstupu na zahraniční trhy. Setkání 
premiéra s představiteli podnikatelů se dále tematic-
ky dotklo chystaného předsednictví České republiky 
v Radě Evropské unie, kdy SP ČR za priority stanoví 
témata jako Otevřená a  silná Evropa, Konkurenční 
a  udržitelná Evropa a  Evropa s  dynamickým trhem 
práce.

Text: Ing. Leo Doseděl, Jana Henychová
Foto: archiv SP ČR
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Ing. Jiří Adam převzal Pamětní list

Družstvo Lidová Tvorba je výrobcem tradičních 
krojovaných panenek. Výrobky navazují na bohaté 
tradice regionálního umění, uchovávané po genera-
ce. Více informací o  družstvu Lidová tvorba, druž-
stvo umělecké výroby Uherský Brod, včetně dalších 
činností družstva, můžete nalézt na webových strán-
kách družstva. 

Text: Jana Henychová
Foto: archiv Lidová tvorba
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Předseda družstva umělecké výroby Lidová tvorba Uherský Brod Ing. Jiří Adam převzal 
z rukou předsedy SČMVD Ing. Leo Doseděla Pamětní list za významnou podporu výrobního 
družstevnictví. Předání ocenění se uskutečnilo 23. února v rámci jednání Kontrolní komise 
SČMVD při příležitosti významného životního jubilea Ing. Adama.

www.lidovatvorba.cz 
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Družstevní podíl představuje práva a  povinnosti 
plynoucí z  členství v  družstvu. Tato práva a  povin-
nosti nabývá každá osoba, která se stává členem 
družstva, současně se vznikem svého členství. Vzhle-
dem ke způsobům vzniku členství v družstvu podle 
zákona o  obchodních korporacích družstevní podíl 
vzniká každému ze zakladatelů, který splnil podmín-
ky pro členství, dnem vzniku družstva, tedy dnem 
zápisu družstva do obchodního rejstříku, v  ostat-
ních případech družstevní podíl vzniká vždy dnem 
vzniku členství v  družstvu na základě rozhodnutí 
o  přijetí za člena. Ke splnění podmínek pro vznik 
členství v družstvu musí osoba, která se má stát jeho 
členem, převzít a také splnit ve stanovami družstva 
určené výši vkladovou povinnost k  základnímu 
členskému vkladu. Souhrn všech členských vkladů 
členů je základním kapitálem družstva. Při vzniku 
družstevního podílu, k  němuž dochází se vznikem 
členství těmito způsoby, se proto družstvu jeho zá-
kladní kapitál o nový členský vklad člena, který tento 
družstevní podíl nabývá, zvyšuje.

Družstevní podíl je vždy spojen s majetkovou účastí 
člena v družstvu alespoň ve výši základního členské-
ho vkladu. Výše základního členského vkladu určená 
peněžní částkou, která musí být podle zákona pro 
všechny členy družstva stejná, vyjadřuje hodnotu 
toho, co je ke splnění podmínek pro vznik členství 
v družstvu některým z uvedených způsobů, jímž do-
chází ke vzniku nového družstevního podílu, nutné do 
základního kapitálu družstva vložit. Zákon o obchod-
ních korporacích družstvu umožňuje ve stanovách ur-
čit, že člen se na jeho základním kapitálu může podílet 
i jedním či více dalšími členskými vklady. Členu, který 
této příležitosti využije, pak náleží práva a povinnosti 
z  členství odpovídající členskému vkladu tvořenému 
součtem jeho základního členského vkladu a  všech 
dalších členských vkladů. Výše majetkové účasti člena 
v družstvu daná výší jeho členského vkladu je jedním 
z  možných měřítek pro určování výše nároků člena 
z  jeho členství. Nabývá na významu, pokud se výše 
členských vkladů jednotlivých členů družstva liší.

Družstevní podíl nezakládá vlastnické právo člena 
k majetku družstva a není tedy ani podílem na tomto 
majetku. Představuje práva a  povinnosti z  členství 
v družstvu, z nichž některé vyplývají přímo ze záko-
na a ostatní pak v mezích zákonné úpravy ze stanov 

družstva. Družstevní podíl je v  pojetí podle zákona 
nehmotnou movitou věcí, která je předmětem vlast-
nictví. Člen je proto vždy vlastníkem svého družstev-
ního podílu. Každý člen může v družstvu vlastnit jen 
jeden družstevní podíl.

S družstevním podílem jako s nehmotnou movitou 
věcí může nakládat jen člen. Družstvu zákon o  ob-
chodních korporacích nedovoluje nabýt vlastní druž-
stevní podíl, nejedná-li se o jeho nabytí podle zákona 
o přeměnách obchodních společností a družstev při 
přeměně družstva. Družstevní podíl může být ve 
vlastnictví člena anebo také ve spoluvlastnictví více 
osob. Je-li družstevní podíl ve spoluvlastnictví, jsou 
spoluvlastníci ze zákona společnými členy družstva. 
Družstevní podíl může nabýt jen osoba splňující pod-
mínky pro vznik členství v  družstvu podle zákona 
o obchodních korporacích a stanov, stane-li se někte-
rým ze způsobů vzniku členství podle uvedeného zá-
kona členem družstva. Má-li družstevní podíl nabýt 
do spoluvlastnictví více osob, je třeba, aby uvedené 
podmínky vyžadované pro vznik členství v družstvu 
splňovala každá z  nich. Spoluvlastnictví družstev-
ního podílu, a  proto i  společné členství v  družstvu, 
mohou stanovy na základě úpravy v  zákoně o  ob-
chodních korporacích vyloučit.

Družstevní podíl, který je ve spoluvlastnictví spo-
lečných členů, musí být podle uvedené zákonné úpra-
vy spravován vůči družstvu správcem této společné 
věci, přičemž osobou správce může být jen jeden z je-
jích spoluvlastníků. Výjimka platí pouze tehdy, jsou-li 
spoluvlastníky družstevního podílu manželé. V  ta-
kovém případě zákon umožňuje, aby byl družstevní 
podíl spravován vůči družstvu kterýmkoliv z  nich. 
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že podle zákona 
o obchodních korporacích členství jednoho z manže-
lů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů. 
Odchylná právní úprava se uplatňuje jen v bytovém 
družstvu. Pokud se družstevní podíl v  tomto druž-
stvu stává součástí společného jmění manželů, vzni-
ká zde ze zákona i společné členství manželů.

Práva a povinnosti představované družstevním po-
dílem jsou právy a  povinnostmi výlučně v  právním 
vztahu osoby, která je členem družstva s tímto druž-
stvem, neboť vzhledem k tomu, jak je družstevní po-
díl zákonem vymezen, se jedná o práva a povinnosti 

Nakládání s družstevním 
podílem
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z členství v družstvu, které má jen člen družstva. Zá-
kon předpokládá, že člen vykonává tato práva a plní 
tyto povinnosti osobně. Uvedené nebrání, aby se člen 
při výkonu některých práv anebo plnění povinností 
ze svého členství nechal zastupovat jinou osobou, po-
kud to není vyloučeno právním předpisem, stanova-
mi družstva anebo povahou těchto práv a povinností.

Práva a povinnosti člena z jeho členství v družstvu, 
jež družstevní podíl představuje, tvoří ve svém sou-
hrnu soubor, z něhož nelze žádné právo ani povinnost 
oddělit, aniž by tím nedošlo k  porušení ustanovení 
zákona o obchodních korporacích či stanov družstva, 
jimiž jsou uvedená práva a povinnosti určeny. Vznik-
ne-li však v  souvislosti s  výkonem uvedených práv 
a plněním povinností z členství právo na určité plnění 
majetkové povahy jako na pohledávku člena za druž-
stvem, anebo pohledávku družstva za jeho členem, je 
za podmínek podle občanského zákoníku možné i bez 
souhlasu dlužníka postoupit smlouvou takovou po-
hledávku celou anebo jen její část jiné osobě. Obdobně 
lze dluh vzniklý při výkonu práva a plnění povinností 
z  členství za podmínek podle občanského zákoníku 
převzít, popřípadě k němu přistoupit.

Vedle toho, že členu přísluší po dobu trvání jeho 
členství v  družstvu vykonávat práva a  plnit povin-
nosti představované družstevním podílem, člen 
může svůj družstevní podíl také převést na jinou 
osobu, pokud je v  družstvu podle stanov družstev-
ní podíl převoditelný. Převoditelnost družstevního 
podílu zákon o  obchodních korporacích nedovoluje 

vyloučit ani omezit v  bytovém družstvu, naopak 
v  sociálním družstvu je podle něj družstevní podíl 
nepřevoditelný. V  ostatních družstvech podle zá-
kona o  obchodních korporacích platí, že člen může 
převést svůj družstevní podíl na jiného člena, jestliže 
to stanovy nezakazují a na osobu, která není členem, 
pokud to stanovy připouštějí. Stanovy mohou v obou 
těchto případech převod podmínit souhlasem před-
stavenstva anebo předsedy družstva, pokud se před-
stavenstvo v družstvu nezřizuje.

Právním následkem právního jednání, kterým 
k převodu družstevního podílu na jinou osobu dochá-
zí, je ze zákona zánik členství člena, který družstevní 
podíl převádí a vznik členství osoby, která převáděný 
družstevní podíl nabývá, pokud se členem družstva 
nestala již dříve. Vzhledem k tomu, že členství v druž-
stvu vzniká jen při splnění podmínek podle tohoto 
zákona a  stanov, může družstevní podíl nabýt a  stát 
se členem družstva pouze osoba, která uvedené pod-
mínky splňuje. Členu, jemuž tímto způsobem zaniká 
členství, současně v družstvu zaniká i jeho majetková 
účast bez vzniku práva na její vypořádání vyplacením 
vypořádacího podílu ze strany družstva. Osoba, kte-
rá se tímto převodem stává členem družstva, nabývá 
všechna práva a  povinnosti z  členství představova-
né převedeným družstevním podílem. Na rozdíl od 
vzniku členství v družstvu jeho zakladatele nebo jiné 
osoby, která se stala členem na základě rozhodnutí 
o přijetí za člena později, vznik členství není v tomto 
případě podmíněn převzetím a  splněním vkladové 
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kopovinnosti k  základnímu členskému vkladu. Proto 
při něm nedochází ke zvýšení základního kapitálu 
družstva o nový členský vklad a v družstvu tedy ani 
nevzniká nový družstevní podíl. Jedná se jen o změnu 
v osobě vlastníka družstevního podílu.

Právním následkem právního jednání při převodu 
družstevního podílu na jiného člena družstva je spo-
lu se zánikem členství člena, který jej převádí, sply-
nutí převedeného družstevního podílu s dosavadním 
družstevním podílem člena, který jej nabývá, v jedi-
ný družstevní podíl. I v  tomto případě členu, jemuž 
zaniká členství, jeho majetková účast v  družstvu 
zaniká bez vzniku práva na vypořádací podíl. Majet-
ková účast člena, který je nabyvatelem převedeného 
družstevního podílu, se v důsledku převodu zvyšuje 
o členský vklad, s nímž byla práva a povinnosti před-
stavované převedeným družstevním podílem spoje-
ny, avšak výše základního kapitálu družstva zůstává 
nezměněna. Splynutím svého dosavadního družstev-
ního podílu s dalším družstevním podílem nabytým 
převodem člen nabývá práva a povinnosti z členství 
v  družstvu odpovídající nové výši majetkové účasti 
dané jeho členským vkladem, tvořeným součtem zá-
kladního členského vkladu a všech jeho dalších člen-
ských vkladů. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že 
člen může mít v družstvu vyšší majetkovou účast, než 
kolik činí základní členský vklad, pouze tehdy, při-
pouští-li stanovy, aby se podílel na základním kapi-
tálu družstva též jedním nebo více dalšími členskými 
vklady, přičemž výše těchto dalších členských vkladů 
i jejich počet může být ve stanovách omezen. Vzhle-
dem k uvedenému je zřejmé, že převod družstevního 
podílu na jiného člena družstva se může uskutečnit 

pouze v družstvu, v němž stanovy členu majetkovou 
účast nad výši základního členského vkladu umož-
ňují, a pokud nová výše členského vkladu člena, kte-
rý se stane nabyvatelem převedeného družstevního 
podílu, se bude rovnat součtu základního členského 
vkladu a  jednoho či více dalších členských vkladů, 
které připouští stanovy družstva.

Zákon o  obchodních korporacích umožňuje členu 
jeho družstevní podíl rovněž rozdělit. Vzhledem 
k tomu, že člen může mít v družstvu podle tohoto zá-
kona jen jeden družstevní podíl, lze družstevní podíl 
rozdělit, dojde-li při rozdělení k  převodu buď všech 
družstevních podílů vzniklých tímto rozdělením, 
anebo si člen jeden z nich ponechá. Družstevní podíl 
však nemůže být spojen s  nižší majetkovou účastí, 
než kolik činí základní členský vklad, a naopak vyšší 
majetkovou účast v družstvu člen může mít, jen vy-
plývá-li to z  ustanovení stanov o  dalším členském 
vkladu. K  rozdělení družstevního podílu nemůže 
proto dojít, jestliže by majetková účast některého 
z  členů, do jehož vlastnictví má družstevní podíl 
vzniklý rozdělením po převodu patřit, nedosahovala 
alespoň výše základního členského vkladu, anebo 
pokud by výše této majetkové účasti neodpovídala 
ustanovením stanov o členském vkladu jinak. Druž-
stevní podíl lze rozdělit jen jestliže to dovolují stano-
vy družstva. K rozdělení je vyžadován ze zákona vždy 
souhlas představenstva anebo předsedy družstva, 
pokud se představenstvo v družstvu nezřizuje.

K  družstevnímu podílu je možné, je-li v  družstvu 
podle jeho stanov převoditelný, zřídit také zástavní 
anebo jiné věcné právo, a  to podle ustanovení ob-
čanského zákoníku o  zastavení 
podílu v  korporaci. Zřízení 
zástavního práva anebo jiného 

věcného práva k družstevní-
mu podílu mohou stanovy 
na základě uvedených 
ustanovení občanského 
zákoníku v  družstvu za-
kázat.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Jaké byly začátky ČSOB ve spolupráci se sociálními 
podniky?

Úplné počátky spolupráce se sociálními podniky 
začaly v roce 2008. Tehdy šlo o externí spolupráci se 
sociálním podnikem z  Pardubicka. Myšlenka plně 
integrovat handicapované do našeho týmu vznik-
la zhruba o  10 let později. Udělali jsme si průzkum, 
vytipovali čtyři firmy a vykročili jsme na tuto cestu. 
Jedním z podniků bylo i právě SDZP družstvo.

Jak se podařilo handicapované integrovat? Potýkali 
jste se s předsudky?

Ano, určité obavy tam byly, je to ale pochopitelné, 
protože v této oblasti naši manažeři neměli tolik zku-
šeností. A jelikož každý manažer musí plnit své plány 
a  udržet výkon týmu, tak bylo nutné o  tom hodně 
diskutovat a přesvědčovat je. Nakonec se to podařilo. 
A dnes si troufám říct, že už stěží poznáte, kdo je v týmu 
ze sociálního podniku a kdo je zaměstnanec ČSOB.

Na čem konkrétně lidé s OZP pracují?
Tato oblast prošla velmi zásadním vývojem. Začínali 

jsme na jednoduchých administrativních úkonech 
a  postupně přecházeli ke složitější agendě. Pro kon-
krétnější představu to mohou být úkony, jako např. 
příjem dokladů a  požadavků, jejich evidence nebo 
zpracování došlých dokumentů/požadavků. Dnes 
pracovní náplň směřuje až do oblasti inteligentní pro-
cesní automatizace, kde např. pracovníci spravují a vy-
hodnocují procesy softwarových robotů nebo testují 
software interních aplikací banky a evidují defekty.

Vidíte uplatnění našich pracovníků i v dalších  oblas-
tech  v rámci banky?  

IT je určitě obor, který má nejen u nás v bance velkou 
budoucnost. S rostoucí digitalizací dokážeme obstoj-

ně nahradit některé běžné pracovní úkony a  tím si 
částečně "uvolnit ruce". To má ale pochopitelně dopad 
na nárůst i zatížení jiných oddělení, zejména našeho 
IT. Směr, kterému se nyní intenzivně věnujeme, je re-
kvalifikace, motivace a vzdělání zaměstnanců, kteří 
tyto technologie budou schopni spravovat, testovat, 
nebo ještě lépe i navrhovat.

Jaký byl vývoj spolupráce s SDZP družstvem?
SDZP družstvo jsme oslovili na doporučení MPSV 

v roce 2019 a necelý rok na to jsme již integrovali do 
týmu čtyři handicapované přímo tady z  regionu, 
kteří pracovali na fakturacích a  digitalizaci doku-
mentů. Protože jsme věděli, že specializací SDZP jsou 
právě technické obory, tak jsme u nich poptali i kli-
enty, kteří by mohli pracovat v oblasti robotizace. To 
se nakonec díky rekvalifikaci podařilo. Spolupráce 
na dálku funguje parádně a je to pro nás určitý vzor 
a tzv. “proof of concept”, že lze dobře spolupracovat 
i  přesto, že tady s  námi fyzicky nejsou. Aktuálně 
spolupracujeme s 11 klienty SDZP a to napříč bankou 
v  různých odděleních (back-office, IPA, klientské 
centrum) a z toho 10 lidí spolupracuje právě na dál-
ku. 

Jak vidíte budoucnost spolupráce se sociálními pod-
niky?

Rád bych pokračoval v  tom, co se nám nyní daří: 
zvyšování kvalifikace, rekvalifikace a  možnost spo-
lupráce “remote”, tedy distančně. IT oblast, nabízí 
pro (nejen) handicapované uplatnění a je skvělé, když 
toto sociální podniky reflektují. 

Rozhovor připravila Pavlína Vilimovská.
Foto: archiv družstva SDZP
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ČSOB je dlouholetý partner SDZP družstva, který významně napomáhá plnit jejich vizi. 
O integraci handicapovaných v ČSOB a o spolupráci s SDZP jsme si povídali s Alešem Bursíkem, 
výkonným manažerem Zpracování operací ČSOB v Hradci Králové.

www.sdzp.cz 

Aleš Bursík
výkonný manažer 
Zpracování operací ČSOB
Hradec Králové

Aleš Bursík při jednání s pracovním týmem

ROZHOVOR
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Originální příslušenství

  VYJARNĚTE SE
NA NOVOU
   SEZÓNU
ŠKODA Originální příslušenství
pro vás teď máme za zvýhodněné ceny.

68 Kč
vč. DPH

CYKLISTICKÁ  
LAHEV 0,75 L

STŘEŠNÍ NOSIČ
ZÁKLADNÍ

nyní až -40 %
 nyní až

 -40 %

2100501_Skoda-Auto_Jarni_servis_PRISLUS_A4-04mh.indd   12100501_Skoda-Auto_Jarni_servis_PRISLUS_A4-04mh.indd   1 27.02.2022   21:5227.02.2022   21:52



Český výrobek s tradicí

Tenkovrstvá lazura s vysokým penetračním účinkem 
pro nátěry dřevěných povrchů v exteriéru. 
Spolehlivě chrání dřevo a zvýrazní jeho přirozenou krásu. 

www.detecha.cz

Detecha Karbolineum® extra

Poctivá 
česká lazura

Dřevostavby ∙ pergoly ∙ ploty ∙ altány

Použití | Exteriér
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Seznamte se s novinkou v sortimentu veliko-
nočních produktů OVO a vybavte se pro letošní 
Velikonoce práškovými barvami na vejce OVO 
Nature. Jejich výrobce, DRUCHEMA, Družstvo 
pro chemickou výrobu a služby je navíc připra-
vilo hned ve dvou variantách. 

Balení OVO Nature vždy obsahuje 3 práškové 
barvy v sáčcích, a to buď žlutou, karmínovou a fi-
alovou nebo modrou, zelenou a  oranžovou, tak, 
aby si mohl vybrat skutečně každý. Navíc byly 
vyvinuty speciálně k barvení bílých vajec, na kte-
rých vyniknou ještě více.

Velikonoce jsou svátky jara, probouzející se 
přírody a jejích barev okolo nás, a přesně takové 
jsou i  práškové barvy OVO Nature. Ovlivněny 
přírodou a  připraveny bez azo barviv. Žlutá tak 
připomíná svojí barvou slunečnici, karmínová pi-
voňku, fialová levanduli, modrá chrpu, zelená jitr-
ocel a oranžová šípek. Maminky navíc ocení i fakt, 
že barvy neobsahují azobarviva, která mohou ne-
gativně ovlivňovat pozornost a aktivitu dětí.

Nabízíme také naše tradiční práškové barvy, obtisky a smršťovací košilky.
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Novinka ve velikonočním sortimentu OVO 
Práškové barvy na vejce OVO Nature

www.druchema.cz
Text a foto: DRUCHEMA
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yTip na Velikonoce 
Skleněná vajíčka z IRISY Vsetín

Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný… Va-
jíčka k Velikonocům prostě patří, stejně jak se o tom 
zpívá ve všech velikonočních koledách. Nemusíte ale 
být hned velikonoční zajíček, který nese košík plný 
vajíček.

A taky nemusíte čekat, až vám slepička „snese vajíč-
ka jiný“. Protože tam kde není slepička, jsou z IRISY 
vajíčka. Vajíčka červená, modrá i bílá, ze srdce daro-
vaná. A navíc ručně foukaná a malovaná. 

Tradiční velikonoční dekorace přímo od českého 
výrobce skleněných vánočních ozdob družstva IRISA 
Vsetín.

Text a foto: IRISA
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www.irisa.cz
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Vizovice – zámek a park
Zámek Vizovice stojí uprostřed valašského města 

Vizovice, proslulého především dlouholetou tradicí 
palíren, slivovicí, Vizovickým trnkobraním, tradič-
ním vizovickým pečivem a  také jako rodiště herce 
Bolka Polívky. Město se rozkládá na úpatí Vizovic-
kých hor, nedaleko krajského města Zlína a známých 
lázní Luhačovic.  Budova zámku se nachází v blízkos-
ti kostela a Nemocnice Milosrdných bratří, na úpatí 
Janovy hory. Součástí zámeckého areálu je volný 
anglický park s rybníkem a francouzskou zahradou, 
rozkládající se na ploše sedmi hektarů.

Zámek ve Vizovicích nechal vystavět v  polovině  
18. století Heřman Hanibal z Blümegenu architektem 

Tip na výlet
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F. A. Grimmem v tehdy moderním francouzském způ-
sobu. Bohaté zámecké interiéry jsou zařízeny nábyt-
kem ve stylu baroka, rokoka, empíru i biedermeieru, 
s množstvím porcelánu, rozsáhlou obrazovou sbírkou 
se vzácným souborem děl nizozemského malířství 
a řadou jiných hodnotných předmětů. Zámek nabízí 
prohlídky reprezentativních prostor a  soukromých 
interiérů i  osobních věcí původních majitelů a  též 
pokojů služebnictva. Zámecká kaple v  levém křídle 
zámku byla po významné rekonstrukci a  restauro-
vání mobiliáře i stavebních prvků zpřístupněna od r. 
2015 samostatným prohlídkovým okruhem. Interiér 
kaple je dílem mistra moravského sochařství Ondře-
je Schweigla, jehož sochy gladiátorů zdobí i celoročně 
přístupný zámecký park.

Pro návštěvníky zámku bývají občas klasické pro-
hlídky zámeckých interiérů zpestřeny tematickými 
akcemi, jako jsou strašidelné, noční nebo dětské pro-
hlídky. Kostýmované prohlídky, při nichž personál 
zámku představuje majitele nebo jejich služebnictvo, 
jsou oblíbené hlavně dětmi. V  adventním čase se 
můžete pokochat výstavou betlémů umístěných v zá-
mecké kapli. V prostorách zámku se konají i sezónní 
výstavy a  koncerty. Po celý rok se pak můžete pro-
cházet v  romantickém prostředí zámeckého parku 
s rybníkem a po procházce odpočinout a smlsnout si 
na čokoládových dobrotách v zámecké čokoládovně. 

Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková
(VD DŮBRAVA Valašské Klobouky)
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www.dubrava.cz      www.zamek-vizovice.cz  
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