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OBSAH ING. LEO DOSEDĚL
předseda SČMVD

Vážené předsedkyně, vážení předsedové, 
vážení členové a pracovníci našich členských družstev,

uběhl téměř půlrok od chvíle, kdy jsem vás všechny pozdra-
vil v novém roce v úvodníku prvního letošního čísla časo-
pisu Výrobní družstevnictví. Tehdy s představou, že máme 
za sebou velmi obtížný předcházející rok, a že snad se  
v roce letošním budeme moci již plně věnovat podnikání  
ve výrobě a službách, a že snad již pomine pandemické  
období a vše se bude postupně vracet k normálnímu životu.  
Od 24. 2. 2022 je však rázem všechno jinak. Úplně se změ-
nily naše plány, naše očekávání, možné příležitosti a optimi-
stické představy o letošním roce. Ruská agrese na Ukrajině 
jasně ukázala, že ne všechno je v moci přírody, v moci na-
šich představitelů vlády nebo v moci naší a našich spolupra-
covníků, tak jak jsme si do tohoto data mysleli. Bohužel pre-
zident Ruské federace Putin nás přesvědčil o opaku. Svět se 
změnil a všechny dopady válečného konfliktu neumíme ješ-
tě ani odhadnout, pojmenovat a kvantifikovat. Citelně však 
již nyní vnímáme negativní dopady na hospodaření všech 
našich členských družstev a na život našich rodin.

V září loňského roku jsme uvažovali o dalším společném 
nákupu elektrické energie a plynu. Bylo to v době, kdy se 
začaly projevovat tendence k nárůstu cen. Několikrát jsme 
jednali s představiteli Českomoravské komoditní burzy 
Kladno a hledali jsme vhodný okamžik k vysoutěžení marže 
dle předem nastaveného scénáře s tím, že následně budou 
probíhat postupné nákupy obou typů energií na roky 2023, 
popř. 2024. Situace se však na podzim a ke konci roku velmi 
rychle a skokově zhoršovala v nárůstech cen. 
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Obchodníci přestali, kvůli vysokému riziku a finančním po-
žadavkům burz k zajištění, nabízet požadované objemy  
k prodeji. Vlivem této nepřehledné situace, chybami v ob-
chodních politikách a zaběhlých praktikách řady dodavate-
lů energií došlo k jejich krachu. Tuto situaci máme všichni  
v paměti, protože se netýkala pouze našich družstev, ale  
i nás fyzických osob a našich domácností. Mnohdy jsou zvý-
šené náklady velmi citelné, zvláště pak při přechodu k DPI  
a následně k novému dodavateli.

Ke zhoršení, již tak špatné situace v energetické oblasti, 
došlo po ruské agresi na Ukrajině a „energetická“ válka se 
všemi riziky a dopady trvá doposud. Kladenská burza nefun-
guje a dodavatelé energií prozatím nenabízejí větší objemy 
k možnému nákupu. Hledáme proto usilovně i jiné možnos-
ti nákupů přímo od hlavních dodavatelů energií. V poslední 
době jsme zaznamenali a řešili i pokusy Pražské plynáren-
ské a.s. o neoprávněné navýšení smluvně sjednaných záloh 
nebo obnovení jednání o smluvených podmínkách vyplývají-
cích z vysoutěžených cen, v březnu roku 2020, na rok 2022. 
Na všechna možná rizika v případě neplnění stávajících 
smluvních podmínek jsme vás upozornili. O této současně 
aktuálně velmi „žhavé“ energetické problematice jsem vás 
mimo jiné také informoval na regionálních poradách.

Jak jsem vás dále na poradách seznámil, v souvislosti s pří-
pravou 31. Valného shromáždění a informacemi o činnos-
ti představenstva SČMVD a všech jeho odborných útvarů, 
proběhly v období od června loňského roku revize všech 
„Rámcových smluv“ od výše uvedeného společného náku-
pu energií, operativního leasingu s možností delšího období  
pro využívání používaného vozidla, čerpání pohonných hmot 
a nově prémiových paliv, služeb mobilního operátora T-Mo-
bile (současně je v revizi a v porovnání s ostatními operáto-
ry), byla podepsána nová „Rámcová smlouva“ s pojišťovnou  
Kooperativa a bylo zabezpečeno pokračování roční sdruže-
né směnky, pro družstva s volnými finančními prostředky,  
s příznivým úročením.

Současně proběhla i revize téměř všech nájemních smluv, 
v některých jsme upravovali nájemní podmínky, uplatňova-
li jsme inflační koeficienty, některé nájemní smlouvy byly  
i vypovězeny za účelem úspory finančních prostředků. Vel-
mi dobře se nám daří pronajímat prostory ve všech nemovi-
tostech SČMVD. Dořešili jsme i dlouhodobé nájemní vztahy  
v budově svazu na Václavském náměstí. Nově nám přibyli 
nájemníci v nakoupené budově po bývalém členském druž-
stvu Vkus Brno. Podařilo se nám vytvořit nové nájemní pro-
story v suterénu budovy svazu, ve skladovacím areálu v Hor-
ních Počernicích a v nemovitosti v Hradci Králové. Jsem rád, 
že se nám podařilo sjednat novou nájemní smlouvu na hotel 
Kriváň v Mariánských Lázních a věřme, že nový nájemník  
v něm bude úspěšně podnikat.

Současně intenzivně řešíme také negativní situaci spojenou 
se sankcemi vůči Rusku, a to uložené finanční prostředky 
SČMVD i některých členských družstev ve SBERBANK CZ.

Vnímám vaše oprávněné obavy z nadcházejícího období způ-
sobené narušenými dodavatelsko-odběratelskými vztahy, 
vlivem nedostatku vstupních materiálů a jejich narůstajících 
cen, dlouhých dodacích termínů i nedostatku kvalifikované 
pracovní síly a roztočené inflační spirály. Těch negativních 
jevů se kumulovalo současně velmi mnoho. 

V rámci možností svazu jednám s ministry nové vlády  
a upozorňuji na problémy našich členských družstev, pre-
zentuji všechny tyto problémy i při jednáních Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, v rámci tri-
partity i při činnosti všech pracovních skupin a výborů jed-
notlivých ministerstev.

Uvítal jsem všechny vaše náměty uplatněné v diskusích  
na regionálních poradách, řadou z nich se již nyní zabýváme 
společně v představenstvu i v odborných útvarech svazu,  
připravujeme další možné scénáře a řešení k navrhované 
úpravě stanov SČMVD, vnímáme náměty k další činnos-
ti svazu a pomoci našim členským družstvům například  
v souvislosti s již zmiňovanou problematikou razantního 
nárůstu cen energií. Pozitivně jsem hodnotil na regionálních 
poradách činnost všech odborných útvarů svazu, předává-
ní aktuálně nejdůležitějších informací, práci FDÚ v úvěrové 
výpomoci a servisní činnost pro členská družstva při uplat-
ňování dotačních titulů, právní a poradenskou činnost, orga-
nizovaná školení a semináře, součinnost v řešení sociální 
problematiky výrobních družstev invalidů. Za nejdůležitější 
ale považuji osobní setkání při návštěvách v družstvech, 
konzultace a výměnu názorů. Velmi si vážím spolupráce  
v rámci SČMVD i s vámi a věřím, že je velkým přínosem všem 
našim členským družstvům. 
 
Společně se snažíme propagovat náš svaz, práci našich 
členských družstev, spolupráci mezi nimi a společnou druž-
stevní myšlenku. K tomuto by mělo přispět i spuštění nových 
webových stránek. 

V souvislosti s nadcházejícím Valným shromážděním se tě-
ším na další setkání s vámi všemi a zvu vás do Nymburka 
12. a 13. 6. 2022. 

Přeji vám v tomto nelehkém období mnoho zdaru, úspěchů  
v podnikání a pevné zdraví.

slovo úvodem
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Výrobní družstva vystavovala 
na veletrhu nábytku

 FOR INTERIOR
              

Ing. Lenka Bartoničková 
Markéta Venclová

Foto: Ing. Lenka Bartoničková

Ve dnech 31. 3. – 3. 4. se na výsta-
višti PVA EXPO Praha konal vele-
trh nábytku, interiérů a bytových 

doplňků FOR INTERIOR. Souběžnými 
akcemi se staly veletrhy FOR GARDEN  
a DESIGN SHAKER. Návštěvník tak na-
šel pohromadě sortiment spojený s byd-
lením, zahradou a designem. Na veletrhu 
FOR INTERIOR zaujímala významné mís-
to expozice Klastru českých nábytká-
řů. V rámci ní předvedly portfolio svých 
výrobků Dřevotvar družstvo Jablonné  
nad Orlicí, Dřevojas Svitavy a FMP-lignum 
Humpolec.

Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí na veletrhu prezentoval 
oblíbený nábytkový program ONTUR kombinující bílé polomatné 
korpusy s dubovými detaily a solitérní odkládací stolek TRIAN-
GLE. Právě odkládací stolek TRIANGLE získal na veletrhu ocenění  
od Asociace českých nábytkářů v soutěži NÁBYTEK ROKU 2022 
za mimořádně zdařilý design. Ten byl navržen mladou designér-
kou Kateřinou Dohnalovou, která se při jeho návrhu nechala inspi-
rovat jednotlivými částmi stromu. Stolek je vyroben z masivního 
dubového dřeva. Kolíkové spoje a lepená konstrukce zajišťují, že 
přírodní vzhled není narušen žádným viditelným kováním. Kon-
strukce je řešena tak, aby bylo možné stolek postavit do volného 
prostoru, stejně jako jej přisunout k sedacímu nábytku.

Odkládací stolek TRIANGLE byl díky získanému ocenění 
NÁBYTEK ROKU 2022 dále prezentován v rámci expozice 
DESIGN GALLERY spadající pod veletrh DESIGN SHAKER,  
a to společně s dalšími oceněnými.

Zleva: Ing. Tomáš Lukeš (tajemník AČN), Markéta Venclová 
(Dřevotvar družstvo), Ing. Martin Čudka (prezident AČN)

   odkládací stolek
TRIANGLE
Dřevotvar družstvo
design: Kateřina Dohnalová

NÁBYTEK ROKU 2022
Cena Asociace českých nábytkářů
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Dřevojas Svitavy na veletrhu představil svůj 3D konfigurátor 
nábytku na míru, s jehož pomocí lze navrhnout koupelnový 
nábytek přesně podle představ kupujícího. Stačí k tomu pár 
kliknutí, je to jednoduché a rychlé.  Výrobce nabízí široký vý-
běr dekorů, laků, barev, úchytek, umyvadel, rozměrů a dal-
ších vychytávek, které umožní vytvořit ideální koupelnu. Kro-
mě ukázek 3D konfigurátoru družstvo na veletrhu předvedlo 
výběr z nábytku, který je možné skrze konfigurátor objednat. 

Družstvo FMP-lignum Humpolec se na veletrhu představilo 
jako výrobce ložnicového nábytku. Tento nábytek je vyráběn 
z bukového a dubového masívu v šesti základních odstínech 
moření. Jedná se o postele, noční stolky, komody i další 
úložné prostory.

Všechna družstva na veletrhu prezentovala vysokou úroveň 
nábytkářské výroby. V rámci doprovodného programu zorga-
nizoval Klastr českých nábytkářů blok přednášek s designér-
kou Ivou Bastlovou a jejími hosty o tom, jak zařídit interiér.

www.forinterior.cz      www.drevotvar.cz      www.drevojas.cz      www.fmplignum.cz  

       veletrhy
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Prodejní akce na SČMVD
Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová

Dne 12. dubna se v budově SČMVD 
v Praze uskutečnila prodejní akce.  
V tomto jarním termínu se kona-

la opět po třech letech. Záměrem bylo 
i tentokrát umožnit zájemcům zakoupit 
družstevní výrobky, současně též při-
spět ke zvýšení povědomí o družstev-
nictví a propagovat výrobní družstva  
a jejich produkty. Akce se zúčastnilo osm 
výrobních družstev. 

Modela Pardubice přivezla dámské šaty, sukně, halen-
ky a kalhoty určené pro letní sezónu. Část zboží byla 
prodávána se slevou, jednalo se o jednotlivé kusy  

ze starších kolekcí. 

Dita Tábor nabízela jarní a letní oblečení pro nejmenší, junio-
ry i dospělé, dále vše potřebné do kočárků a dětských postý-
lek. Zajímavým zpestřením byla kolekce tašek. 

Výrobky družstva zn. Little Angel® s termoregulačním ma-
teriálem Outlast® reagují na teplotu těla a omezují pocení. 
Oblečení pro dospělé nese zn. Baridi®.

Směr Praha nabídku produktů pro děti doplnil o plastové 
hračky a modely a stavebnice z cihliček. 

Zástupci Vřídla Karlovy Vary, tradičního výrobce Karlovar-
ské kosmetiky®, zákazníkům nabídli širokou škálu produk-
tů pleťové kosmetiky, vlasové a tělové péče, péče o nohy  
a ruce, dentální kosmetiky i koupelových solí. 
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Detecha Nové Město nad Metují představila svou produkci 
dekorativní a zdravotní kosmetiky zn. Regina®, tedy sorti-
ment určený především pro ženy. 

DUP Pelhřimov poskytl zájemcům možnost zakoupit ma-
nikúry různých velikostí a provedení, jednotlivé manikúrní 
nástroje, etue či další galanterní výrobky.

 

Po delší přestávce se prodejní akce zúčastnili i zástupci 
družstva Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí. Přivezli mlýn-
ky na koření, prkénka a další dřevěný kuchyňský sortiment.

Zástupci družstva Horizont z Jihlavy měli úspěch s nabíd-
kou přílohových a zavářkových těstovin. Tento sortiment  
je stále více vyhledáván nakupujícími, kteří využívají toho, 
že zboží mohou zakoupit i v Praze.

Covidová pauza i ekonomická nejistota spojená s vysokou 
inflací ovlivnila ochotu lidí nakupovat. Návštěvnost akce  
i tržby zúčastněných družstev byly tentokrát menší než        
před třemi lety.  
                                              www.scmvd.cz

       veletrhy
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Ing. Leo Doseděl
 Jana Henychová

Foto: Milan Hanus D ružstvo OTAVA pomáhá 70 let 
zdravotně postiženým občanům 
uplatnit se na trhu práce. Syste-

matickým budováním a zlepšováním pra-
covních míst a uplatněním progresivních 
technických postupů má snahu usnadnit 
a zlepšit život našich zdravotně postiže-
ných spoluobčanů. OTAVA patří v rámci 
České republiky k největším zaměstna-
vatelům s podobným posláním a součas-
ně je poskytovatelem náhradního plnění. 
Od roku 1953 je členem Svazu českých 
a moravských výrobních družstev. Před-
seda SČMVD Ing. Leo Doseděl přijal po-
zvání předsedy družstva OTAVA Milana 
Hanuse, aby začátkem března navštívil 
výrobní prostory družstva v Písku a se-
známil se s výrobním programem jednot-
livých provozů.

Družstvo OTAVA provozuje několik výrobních divizí - mezi 
hlavní činnosti patří především navíjení cívek transfor-
mátorů, výroba kabelových svazků, výroba bovdenů, 
montáže, předmontáže a odporové svařování. Dále pro-
vádí také kooperační práce, mezi něž patří různé komple-
tace, například v oblasti průmyslu či nábytkového ková-
ní a plastových výrobků. Družstvo disponuje šicí dílnou, 
která je zaměřena na textilní výrobu, převážně se specia-
lizací na šití sportovního oblečení pro cyklisty, lyžaře atd. 
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Zleva: Milan Hanus (předseda OTAVA Písek), 
Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD)

reportáž 
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Zleva: Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD), Josef Habart (vedoucí obchodního útvaru), 
Vladimír Ondrejka (montážní dělník)

Výroba cívek
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www.vdiotava.cz

Družstvo OTAVA je členem AZZP - Asociace zaměstna-
vatelů zdravotně postižených ČR.  „AZZP je pro mě orga-
nizací, která přináší naší společnosti vize v zaměstnávání 
zdravotně postižených a tyto vize se snaží prosazovat. 
AZZP má sílu plynoucí z široké základny, být slyšena a vy-
slyšena čelními představiteli státu v našich každodenních 
starostech a problémech při zaměstnávání zdravotně po-
stižených,“ říká předseda družstva Milan Hanus.

Pokud by některá firma měla zájem spolupracovat  
s družstvem OTAVA, možno se obrátit na obchodní 
oddělení, p. Josefa Habarta (jhabart@vdiotava.cz,  
tel. 731 180 870). „Pokud je pro naše potencionální 
partnery výhodnější setkání na našich pobočkách,  
je možné toto využít v Písku, Českém Krumlově, Lhe-
nicích, Prachaticích, Strakonicích nebo v Milevsku,“ 
informoval předseda družstva. 
  
Výrobní družstvo vzniklo roku 1952, jako spolek kartáč-
níků v Písku. Později došlo ke změně na družstvo inva-
lidů, zaměstnávající osoby se sníženou pracovní schop-
ností. Od roku 1973 má družstvo název – OTAVA.

Díky odpovědné investiční politice po celou dobu trvání druž-
stva podniká družstvo v současné době ve vlastních objektech. 
V duchu svého poslání vybudovalo družstvo za dobu své exis-
tence šest středisek, kde pracuje více než 315 zdravotně posti-
žených osob z celkového počtu 515 zaměstnanců. Chráněná 
pracoviště jsou mnohdy jedinou možností pro lidi, kteří by kvůli 
svému postižení neobstáli v tvrdé pracovní soutěži se zdravými 
spoluobčany.

Zapojení osob se zdravotním postižením má především soci-
ální aspekt, ekonomický přínos je pochopitelně malý. Budouc-
nost chráněných dílen je proto závislá na podpoře státu, která 
je pro jejich existenci nezbytná a rozhodující.

Tematika zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků 
byla námětem následného rozhovoru, kdy předseda SČMVD 
seznámil vedení družstva s aktuální situací projednávání pří-
spěvku OZP a současně ocenil dlouholetou a záslužnou práci 
předsedy Milana Hanuse.   

Miroslav Křepinský, Dis.(3D tisk designer)

Výroba cívek

Zleva: Josef Habart (vedoucí obchodního útvaru), Ing. Leo Doseděl 
(předseda SČMVD), Štěpánka Solarová (mistrová výroby bovdenů)

reportáž 
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DITA  
výrobní družstvo invalidů 

Tábor
Není nejspíš v současné době mamin-

ky malého miminka, která by neznala 
značku Little Angel. Jejím výrobcem 

je táborské družstvo DITA, které nabízí velké 
množství oblečení pro děti. Družstvo 2. břez-
na navštívil předseda SČMVD Ing. Leo Dose-
děl, který přijal pozvání předsedkyně družstva  
Ing. Aleny Duškové a měl možnost seznámit 
se mj. se šicí dílnou, kde výrobky této značky 
vznikají.
Předsedkyně družstva Ing. Alena Dušková společně s vedoucí 
textilní divize Ing. Janou Šourkovou provedly předsedu SČMVD  
Ing. Leo Doseděla po dílnách zhotovujících nejrůznější druhy 
oděvů a seznámily ho se stávající zakázkovou náplní. Dle sdělení 
předsedkyně Ing. Duškové dopadl výsledek hospodaření družstva  
za loňský rok velmi dobře. Družstvo nadále průběžně investuje  
do modernizace strojového vybavení. Poslední významnou investi-
cí je komplexní přebudování celého systému skladového hospoda-
ření a logistiky družstva. Předseda SČMVD informoval předsedkyni 
družstva, při příjemném rozhovoru a přátelském posezení, o novin-
kách v činnosti SČMVD, o možnostech vyplývajících z jednotlivých 
rámcových smluv a možnostech poskytování úvěrů v souvislosti  
s novou směrnicí FDÚ. Šířeji byla diskutována otázka příspěvku 
pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením a jeho mož-
ného navýšení v roce 2022, případná valorizace navázaná na úro-
veň minimální mzdy do budoucna.

Aktuálně byly probrány i negativní dopady ruské agrese na Ukraji-
ně na dodavatelsko-odběratelské vztahy a na ceny energií. Zvláště 
zvyšující se ceny energií v případě družstva DITA se velmi výrazně 
promítají do zvýšených výrobních nákladů. Na základě této sku-
tečnosti družstvo přistoupí v rámci SČMVD ke společnému náku-
pu energií na další období. Družstvo DITA se také velmi význam-
ně zapojilo do humanitární pomoci Ukrajině. V závěru předseda  
SČMVD ocenil obětavou práci a významnou roli předsedkyně 
družstva, která společně se všemi členy družstva, svými spolu-
pracovníky i zaměstnanci se zdravotním postižením dlouhodo-
bě a úspěšně buduje vlastní značky výrobků, čímž silně přispívá  
k vytváření pozitivního povědomí o výrobním družstevnictví a čes-
kém výrobku, a dělá radost nejenom rodičům našich dětí. Radost 
udělal jistě i předseda SČMVD svým vnoučatům, kterým pořídil  
v podnikové prodejně nové jarní outfity z aktuální kolekce dětské-
ho ošacení.  

Ing. Leo Doseděl 
Jana Henychová 

 
Foto: archiv DITA Ing. Leo Doseděl 
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Družstvo DITA má vlastní návrhářské díly a dvakrát ročně  
nabízí kolekci funkčního oblečení pro děti ve velikosti  
50 – 164.  Jednou za rok vzniká také kolekce bytového 
textilu, zejména do kočárků a dětských postýlek. Výrobky  
LITTLE ANGEL® obsahují licenční termoregulační materiál  
Outlast®, který byl původně vyvinut pro NASA. Tento materiál 
je schopen přizpůsobit se tělesné teplotě jeho nositele - když  
je horko, chladí, a když je zima, hřeje. Omezuje pocení a je 
tedy vhodný zejména pro malé děti nebo i pro alergiky a lidi 
trpící ekzémy.

reportáž 
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Značka pro děti Little Angel® vznikla v roce 2009. Kombinace 
kvalitního dětského oblečení s termoregulačním materiálem 
na bázi bavlny bylo něco, co doposud na trhu nebylo. Družstvo 
požádalo o licenci a ve stejném roce vznikl první dětský zimní 
fusak Outlast®. 

Kromě značky LITTLE ANGEL®  vznikla později značka BARIDI 
wear®, která je určena dospělým. BARIDI wear nabízí kolekce 
funkčního dámského i pánského oblečení, speciální kolekci  
pro těhotné a také pro juniory ve velikostech od 134 do 164. 
Výrobky BARIDI Wear® obsahují materiál Outlast®. Například 
tílka pod košile si oblíbili manažeři, obchodní zástupci, ale  
i skladníci, myslivci nebo rybáři, kteří střídají prostředí s různý-
mi teplotami. V nabídce lze najít i trička s potiskem, které lze 
 v létě nosit jako základní oděv. Všechny výrobky, které obsa-
hují Outlast®, jsou opatřeny logem Outlast® a informace je též  
v samotném názvu produktu.

Družstvo DITA vzniklo 15. srpna 1956. Důvodem jeho založení 
byla potřeba zaměstnat lidi s různým zdravotním či mentálním 
hendikepem. V současné době má podnik čtyři divize, které 
pokrývají široké spektrum činností – divizi textilní, divizi ruční 
montážní práce, divizi plast a divizi kovovýroba. 

DITA získala řadu ocenění na veletrhu FOR BABIES či v sou-
těžích DESIGN a INOVACE na výrobky značky Little Angel®. 
Družstvo provozuje tři vlastní e-shopy – www.littleangel.cz  
a www.baridiwear.cz. Současně začalo provozovat e-shop 
www.ditalatky.cz, kde nabízí přebytky látek a galanterie z textil-
ní výroby. Provozuje dvě podnikové prodejny - v Táboře v sídle 
družstva na adrese Stránského 2510/1 a v Plzni v nákupním 
centru GALERIE SLOVANY.

www.dita.cz 
www.littleangel.cz  
www.baridiwear.cz
www.ditalatky.cz
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reportáž 
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DŘEVODÍLO ROUSÍNOV
výrobní družstvo DŘEVODÍLO Rousínov, výrobní družstvo 

podporuje mladé truhláře. Již čtvrtým 
rokem spolupracuje s Integrovanou 

střední školou Slavkov u Brna.  Dne 29. břez-
na zástupci družstva předali motivační stipen-
dia šikovným studentům. Potřebu podporovat 
mladé truhláře DŘEVODÍLO vnímá čím dál tím 
silněji a věří, že s některými se po úspěšném 
ukončení studia setká i v budoucnu pracovně, 
kdy nastoupí jako pracovníci družstva.

DŘEVODÍLO se kromě vyrábění nábytku snaží udržet toto řemeslo 
v regionu, podporuje truhlářské řemeslo a součástí podpory je  
i stipendijní program pro mladé učně. V rámci něj mimo jiné 
pomáhá propagovat den otevřených dveří v Integrované střed-
ní škole ve Slavkově u Brna. Poslední dny otevřených dveří  
se konaly 10. a 11. prosince 2021 a navštívili je zájemci o studium  
a další veřejnost, fandící truhlářskému řemeslu. Více o spolu-
práci lze najít na odkazu www.drevodilo.cz/stipendia-truhlarum. 
Na Facebooku www.facebook.com/drevodilo je možné kromě  
aktuálních informací nalézt také videa z výroby – i ta mohou být 
motivací pro mladé zájemce o toto tradiční řemeslo.

Družstvo DŘEVODÍLO bylo založeno jako nákupní a prodejní druž-
stvo rousínovských stolařů 28. srpna 1945. Do obchodního rejst-
říku pak bylo zapsáno 21. května 1951. Společnosti se podařilo 
úspěšně navázat na bohatou nábytkářskou tradici regionu Rousí-
novska a postupně se stala jedním z významných výrobců nábytku 
v Československu i střední Evropě. Své závody měla ve Slavkově  
u Brna, Bučovicích, Vyškově i Rousínově, přičemž nové prostory 
pro rousínovský závod se jí roku 1971 podařilo získat koupí areá-
lu přímo od Spojených uměleckoprůmyslových závodů. V té době 
byla po nábytku z DŘEVODÍLA taková poptávka, že se v pořadníku 
na dodání čekalo až tři roky.

Po roce 1989 došlo v důsledku privatizačního procesu k odprodeji 
části majetku a odštěpení několika subjektů, které se na dlouhou 
řemeslnou tradici DŘEVODÍLA dodnes odkazují. Společnost bylo 
třeba stabilizovat a sloučit většinu výroby na jedno místo, nejpr-
ve do Bučovic a následně zpět do Rousínova. Nikdy však nedošlo  
k přerušení výroby či k nedodržení vysokého standardu kvality,  
kterým se DŘEVODÍLO proslavilo. Aktuálně společnost opět roste 
– rozšiřuje výrobní kapacity, investuje do vlastního rozvoje a začí-
ná pronikat také na zahraniční trhy.

V současné době se družstvo DŘEVODÍLO specializuje na kom-
pletní dodávky interiérů v soukromém i komerčním sektoru,  
a to od profesionální 3D vizualizace, detailní výrobní dokumen-
tace, projektového managementu až po moderní výrobu a finální 
montáž s následným servisem. Vyrábí také sériové produkty, tedy 
jak nábytek, tak POS produkty. Více než 70letá řemeslná tradice  
ve výrobě kvalitního atypického i sériového nábytku a spoluprá-
ce s profesionálními čalouníky, pasíři či kameníky zaručuje, že  
DŘEVODÍLO dokáže každému klientovi vyhovět i v jeho nejnároč-
nějších požadavcích.

 
Jana Henychová

Foto: archiv DŘEVODÍLO
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Všechny výrobky jsou do detailu pro-
myšlené a vynikají dlouhou životnos-
tí, kterou garantuje především přísná 
kontrola kvality a profesionální insta-
lace přímo na místě určení. Výsledky 
práce družstva DŘEVODÍLO můžete 
vidět nejen v České republice, ale 
i v zahraničí – od vybavení domác-
ností přes zařízení obchodů, restau-
rací, hotelů a veřejných institucí  
až po největší kancelářské komplexy.

 
www.drevodilo.cz

reportáž 
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  Přechod družstevního podílu

JUDr. Miroslav Machala

Družstevní podíl představuje práva  
a povinnosti člena plynoucí z členství 
v družstvu. K přechodu družstevního 

podílu dojde, jestliže člen družstva, který 
je fyzickou osobou, zemře, anebo pokud 
právnická osoba, která je členem druž-
stva, zanikne bez likvidace, a jmění této 
právnické osoby současně přejde na jejího 
právního nástupce. 

Přechodem družstevního podílu nabude práva a povinnosti 
dosavadního člena z členství v družstvu jeho dědic, anebo  
v případě právnické osoby, která je členem družstva, její 
právní nástupce. Přechod družstevního podílu se řídí práv-
ní úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích. 
Družstevní podíl přechází na dědice nebo jiného právní-
ho nástupce člena za podmínek určených tímto zákonem  
a stanovami družstva. Nejedná-li se o bytové družstvo, zá-
kon umožňuje, aby družstvo přechod družstevního podílu  
ve svých stanovách zcela vyloučilo. Ze zákona je přechod 
družstevního podílu zakázán v sociálním družstvu.

     Přechodem družstevního podílu členu, jehož práva a povin-
nosti z členství tento družstevní podíl představuje, zaniká 
 v družstvu členství. Podle zákona o obchodních korporacích 
se jedná o jeden ze způsobů zániku členství v družstvu, k ně-
muž sice dochází při úmrtí člena anebo při zániku právnické 
osoby, která je členem družstva, avšak nelze jej zaměňovat  
s dalšími způsoby zániku členství v družstvu podle tohoto 
zákona, jimiž jsou zánik členství smrtí člena družstva a zánik 
členství zánikem právnické osoby, která je členem družstva.

     Zánikem členství smrtí člena a zánikem členství zánikem 
právnické osoby, která je členem družstva, se rozumí zá-
nik členství za trvání družstva, při němž práva a povinnosti  
z členství toho, kdo přestal být jeho členem, nikdo nenabývá 
a účast tohoto člena v družstvu proto zaniká bez právního 
nástupce. Při zániku členství za trvání družstva bez právního 
nástupce vzniká ze zákona právo na vypořádací podíl, jehož 
vyplacením se dosavadní účast člena v družstvu vypořádá. 
Při zániku členství přechodem družstevního podílu se toto 
vypořádání naopak neprovádí, neboť všechna práva a povin-
nosti z členství člena, jemuž zaniklo takto členství, nabývá 
jeho dědic anebo jiný právní nástupce.

Přechodem družstevního podílu vzniká podle uvedeného 
zákona rovněž členství v družstvu, pokud se osoba, na niž 
družstevní podíl přechází, nestala členem družstva již dří-
ve. Stejně jako i při jiných způsobech vzniku členství zákon 
o obchodních korporacích stanoví, že členství v družstvu 
vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených tímto 
zákonem a stanovami. Je proto zřejmé, že ten, kdo má jak 
o dědic nebo jiný právní nástupce dosavadního člena práva 
a povinnosti představované družstevním podílem přecho-
dem tohoto podílu nabýt, musí uvedené podmínky pro vznik 
členství v družstvu splňovat.

     Jestliže je členství v družstvu podle jeho stanov podmíněno 
pracovním poměrem člena k družstvu, zákon o obchodních 
korporacích vyžaduje ke vzniku členství i vznik tohoto pra-
covního poměru. Vzhledem k uvedenému zákon současně 
stanoví, že přechod družstevního podílu v tomto družstvu 
není přípustný s tím, že to neplatí, je-li dědic již zaměstnan-
cem družstva nebo se jím stane.

     Výše základního kapitálu družstva daná souhrnem všech 
členských vkladů jeho členů se při přechodu družstevního 
podílu nemění, neboť se zánikem členství tímto způsobem 
družstvu nevzniká povinnost vypořádat majetkovou účast 
dosavadního člena vyplacením vypořádacího podílu a pře-
vzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkla-
du ze strany dědice nebo jiného právního nástupce člena  
se ke vzniku jeho členství v družstvu nevyžaduje.

     Družstevní podíl je v pojetí podle právních předpisů ne-
hmotnou movitou věcí ve vlastnictví člena družstva. Pře-
chodem nabývá dědic nebo jiný právní nástupce člena, 
jemuž členství v družstvu zaniká, k družstevnímu podílu 
tohoto člena vlastnické právo. Družstevní podíl může být 
i ve spoluvlastnictví více osob. Spoluvlastníci jsou pak 
podle zákona o obchodních korporacích společnými čle-
ny a jejich družstevní podíl vůči družstvu spravuje správ-
ce této společné věci, kterým může být jen jeden z nich.  
Jestliže jsou však spoluvlastníky družstevního podílu 
manželé, může vůči družstvu tento podíl spravovat kte-
rýkoliv z nich. Vzhledem k tomu, že nabytí družstevního 
podílu jeho přechodem je ze zákona spojeno se vznikem 
členství v družstvu, pokud se dědic nebo jiný právní ná-
stupce dosavadního člena nestal členem družstva již 
dříve, je zřejmé, že nabyvatel družstevního podílu musí 
splňovat již zmíněné podmínky pro členství v družstvu,  
a že má-li družstevní podíl nabýt do spoluvlastnictví více 
osob, musí podmínky pro členství v družstvu splňovat 
každá z nich. Možnost, aby byl družstevní podíl ve spo-
luvlastnictví, může družstvo na základě právní úpravy  
v zákoně o obchodních korporacích ve svých stanovách 
vyloučit a tím společné členství více osob v družstvu 
nepřipustit. Nemůže-li být družstevní podíl podle stanov  
ve spoluvlastnictví více osob, není přechod družstevního 
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podílu na více dědiců nebo jiných právních nástupců čle-
na možný, nedojde-li k jeho rozdělení na více družstevních 
podílů.

Práva a povinnosti z členství v družstvu, která družstevní 
podíl představuje, jsou podle zákona o obchodních korpo-
racích spojena vždy s majetkovou účastí člena v družstvu 
rovnající se alespoň základnímu členskému vkladu. Sta-
novami určená výše tohoto vkladu musí být pro všechny 
členy družstva stejná. Vyšší majetková účast člena v druž-
stvu je možná, jen pokud stanovy určují, že se může podílet  
na základním kapitálu družstva také jedním nebo více dal-
šími členskými vklady. Členský vklad člena je v takovém 
případě tvořen součtem jeho základního členského vkladu 
a všech dalších členských vkladů. Dosahuje-li majetková 
účast člena alespoň výše dvojnásobku základního člen-
ského vkladu anebo je vyšší, je splněn předpoklad k tomu, 
aby byl družstevní podíl při přechodu rozdělen, dovolují-li 
to stanovy, na dva, popřípadě i na více družstevních podílů,  
a to při splnění podmínky dané zákonem o obchodních kor-
poracích, že majetková účast žádného z nabyvatelů druž-
stevního podílu vzniklého tímto rozdělením nebude nižší 
než základní členský vklad. Jestliže je stanovami určeno, 
jaké výše musí další členský vklad dosahovat nejméně,  
je nutné i tuto podmínku, za níž se člen může na základ-
ním kapitálu družstva nad výši svého základního členské-
ho vkladu podílet, při rozdělení družstevního podílu dodr-
žet. Možnost družstevní podíl rozdělit je omezena rovněž 
tím, že k jeho rozdělení je vyžadován ze zákona vždy sou-
hlas představenstva, popřípadě předsedy družstva, pokud  
se v družstvu představenstvo nezřizuje.

Přechodem družstevního podílu na osobu, která není  
dosud členem družstva, nabývá tato osoba při vzniku své-
ho členství majetkovou účast v družstvu ve výši členského 
vkladu, s nímž jsou spojena práva a povinnosti představo-
vané tímto družstevním podílem a stává se jeho vlastníkem 
namísto člena, kterému členství v družstvu přechodem 
družstevního podílu zaniklo. Jestliže je při přechodu druž-
stevního podílu jeho nabyvatelem naopak jiný dosavadní 
člen družstva, splývá takto nabytý družstevní podíl s jeho 
dosavadním družstevním podílem v jediný družstevní podíl 
a majetková účast tohoto člena v družstvu určená výší jeho 
členského vkladu, se zvyšuje o členský vklad, se nímž jsou 
spojena práva a povinnosti představované družstevním po-
dílem, který při přechodu nabyl. Uplatňuje se zde pravidlo 
dané zákonem o obchodních korporacích, že člen může 
mít v družstvu pouze jeden družstevní podíl. Současně pla-
tí, že člen se může na základním kapitálu družstva podí-
let jedním nebo více dalšími členskými vklady jen určují-li 
tak stanovy, a že jeho členský vklad může být tedy vyšší 
než základní členský vklad, jen pokud to vyplývá ze stanov 
družstva. Z uvedeného je zřejmé, že neumožňují-li stanovy, 
aby člen měl v družstvu majetkovou účast, kterou by jinak 
uvažovaným přechodem družstevního podílu nabyl, není  
v daném případě přechod družstevního podílu na tohoto 
jiného dosavadního člena družstva možný.

Pokud stanovy přechod družstevního podílu nevyloučí, mo-
hou podmínit vznik dědicova členství v družstvu souhla-
sem představenstva anebo předsedy družstva, jestliže se  
v družstvu představenstvo nezřizuje. Vznik členství práv-
ního nástupce právnické osoby, která je členem družstva,  
je ze zákona vždy podmíněn souhlasem uvedeného orgá-

nu. O tento souhlas musí požádat právnická osoba před 
svým zánikem. Je-li souhlas udělen k přechodu družstev-
ního podílu na více než jednoho právního nástupce této 
právnické osoby, platí podle zákona současně, že orgán 
družstva, který jej udělil, tím také schválil rozdělení jejího 
družstevního podílu.

Jsou-li splněny podmínky, za nichž podle zákona o obchod-
ních korporacích a stanov družstva družstevní podíl pře-
chází na dědice nebo jiného právního nástupce člena, do-
chází k tomuto přechodu v případě člena, který je fyzickou 
osobou, okamžikem jeho smrti a jedná-li se o právnickou 
osobu, dnem jejího zániku. Dědic, který nechce být členem 
družstva, má podle zákona právo svou účast v družstvu 
vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo nabytí dědictví 
potvrzeno, jinak toto právo zaniká. Výpovědní doba činí  
v tomto případě tři měsíce a po dobu jejího běhu není dě-
dic oprávněn se na činnosti družstva podílet. Právnímu  
nástupci právnické osoby, kterému vzniklo členství v druž-
stvu přechodem družstevního podílu, právo svou účast  
v družstvu obdobně vypovědět, podle zákona nenáleží.

Podmiňují-li stanovy vznik členství dědice v družstvu sou-
hlasem představenstva, anebo předsedy družstva, jde-li  
o družstvo, v němž se představenstvo nezřizuje, nestane se 
dědic členem, dokud není tento souhlas udělen. O souhlas 
se vznikem členství musí dědic požádat. V případě udělení 
tohoto souhlasu se podle výslovného ustanovení zákona  
o obchodních korporacích na dědice hledí, jako by byl čle-
nem družstva ode dne smrti zůstavitele. Nevyrozumí-li 
představenstvo nebo předseda družstva v případě druž-
stva, v němž se představenstvo nezřizuje, dědice o svém 
rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy dědic družstvo o udělení 
souhlasu požádal, platí ze zákona, že tento orgán se vzni-
kem dědicova členství v družstvu souhlasí. 

Nestane-li se dědic nebo jiný právní nástupce členem druž-
stva, k přechodu družstevního podílu nedojde a dědic čle-
na, jehož členství v družstvu zaniklo smrtí, anebo právní 
nástupce právnické osoby, jejíž členství v družstvu zaniklo 
jejím zánikem, nabude právo na vypořádací podíl.

                       právní okénko             
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Porada zástupců družstev
zaměstnávajících OZP

Ing. Kateřina Augustová
Foto: Milan Hanus

Začátkem dubna se v hotelu Tři vě-
žičky ve Stříteži u Jihlavy usku-
tečnila pravidelná dvoudenní pora-

da zástupců družstev zaměstnávajících 
převážně osoby se zdravotním posti-
žením. Akce se zúčastnilo 27 zástupců  
z 21 členských družstev.

Hostem prvního dne byl před-
seda Svazu českých a mo-
ravských výrobních družstev 
Ing. Leo Doseděl. Ve svém 
projevu účastníky informoval 
o jednáních, která vede  
se zástupci vlády a MPSV ČR  
v otázce navýšení příspěvku 
na podporu zaměstnávání 
OZP. Pohovořil o aktuálních 
tématech, jako jsou rostoucí 
ceny energií nebo současná 
situace na Ukrajině, a jejich 
vlivu na činnost SČMVD.  
Seznámil všechny podrobně 
o hospodaření  svazu a jeho 
plánech pro nejbližší období, 

zmínil také novinky ve službách, které svaz svým členům 
nabízí. Závěrem připomněl blížící se regionální porady,  
na které zúčastněné zástupce pozval.

www.scmvd.cz         

Poté vystoupila předsed-
kyně výrobního družstva 
KARKO Ing. Vilma Jurenka 
Baudišová, která je zároveň 
také předsedkyní Asociace 
zaměstnavatelů zdravotně 
postižených ČR. Podrob-
ně představila přítomným 
účastníkům návrh nového 
systému podpory zaměst-
návání osob se zdravotním 
postižením, který připravila 
Výkonná rada asociace. 
Jeho hlavní myšlenkou  
je najít možnosti úspor 
při čerpání příspěvku tak, 
aby bylo možné plošné 
navýšení příspěvku a při-
tom se nezvyšovaly výdaje  
ze státního rozpočtu.  
Zástupci družstev návrh 
prodiskutovali a podpořili jeho prosazování při jednání  
se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Druhý den vystoupila jako host JUDr. Jitka Hlaváčková  
ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, která přítomné infor-
movala o již schválených nebo připravovaných novinkách  
z oblasti pracovního práva. Hlavní témata prezentace byly 
novinky v exekucích a ochrana oznamovatele. Na závěr  
přidala pár užitečných informací a odkazů ohledně pomoci  
Ukrajincům.

sociální odpovědnost





ŠKODA ENYAQ iV – emise CO2: 0 g/km;  spotřeba: 16,6–18,1 kWh/100 km.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ŠKODA

NOVÁ,
ENYAQ iV

PLNĚ ELEKTRICKÁ

* Jedná se o předběžné hodnoty.
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Co se skrývá 
za cenou férové kávy

Jana Uhlířová
Foto: Canva.com, Martin a Magdaléna Špeldovi

Víte, že se každý den na celém světě 
vypijí dvě miliardy šálků kávy? Kávová 
zrna jsou druhým nejprodávanějším 

zemědělským produktem. Výběrem konkrét-
ní kávy přitom dáváme najevo nejen chuťové 
preference, ale pomáháme psát příběh kva-
litnějšího a důstojnějšího života pěstitelů. 
Objevte s námi, co se skrývá za cenou kávy,  
a jak díky jejímu nákupu můžeme změnit 
život člověka na druhé straně planety. 
Zdražování kávy bylo velkým tématem roku 2021. Kromě ne-
vyzpytatelného počasí a klimatických změn způsobila růst 
ceny i nestabilní situace ovlivněná pandemií covidu. K tomu 
se navíc přidaly vyšší ceny dopravy i energií potřebných ne-
jen na přepravu a pražení kávy, ceny obalových materiálů  
i práce, nejistá politická situace v Kolumbii či sucho a mrazy 
v Brazílii, největší pěstitelské zemi.

Silná trojka: káva, banány, kakao
Desetiletého maxima dosáhly ceny kávy vloni v prosinci. 
Žádná jiná komodita nezaznamenala tak vysoký růst, přes-
tože se nejen v důsledku pandemie spotřebitelské ceny 
celkově vyšplhaly na maximální hodnoty za několik dekád. 
Ceny jídla jsou dokonce podle údajů UN’s Food a Agricul-
ture Organization na desetiletém maximu. A s ohledem  
na inflaci, nepředvídatelné počasí a vývoj pandemie se 
nedá očekávat, že tento trend brzy skončí. Zvlášť u potravin,  
kolem kterých je vystaven obrovský byznys – a to kávová zrna 
jednoznačně jsou. Patří totiž společně s banány a kakaem 
k nejoblíbenějším potravinám světa a jsou zdrojem příjmů 
pro miliony lidí - na kávě závisí živobytí více než 125 milio-
nů obyvatel Afriky, Latinské Ameriky a Asie. Tak se pojďme 
podívat právě k nim – tam, kde příběh kávy vždycky začíná. 

Nelehká pozice pěstitelů kávy
Není tajemstvím, že právě samotní pěstitelé kávy mívají 
velmi slabou vyjednávací pozici na trhu a bojují s nedosta-
tečnými výkupními cenami. Pěstováním kávy se tak dokáží 
důstojně uživit zřídka, často chybí prostředky na dostatečné 
vzdělání, zdravotní péči i potřebnou udržitelné hospodaření. 

S nestabilním prostředím trhu s kávou mnohdy souvisí i zaměst-
návání dětí a problematika dětské práce, nedostatečné ochra-
ny životního prostředí i přežívání na hranici chudoby. Pěstitelé 
pak mnohdy přecházejí na jiné plodiny, nebo migrují do měst, 
každopádně se snadno stávají zranitelným článkem celého  
kávového řetězce. A právě zde vstupuje do hry systém Fairtrade,  
do kterého je zapojeno 1,9 milionu pěstitelů a pracovníků po ce-
lém světě. Ten nabízí pěstitelům garantovanou minimální výkup-
ní cenu, sociální příplatek i důstojné pracovní i životní podmínky. 
Fairtradová cena přitom kopíruje tržní cenu, přičemž cenu kávy 
na burze ovlivňuje jak zájem o tuto komoditu, tak spekulace  
a kurzy eura či koruny vůči dolaru. Fair trade stanovuje minimální 
tržní cenu na rok, pod kterou cena nemůže jít. Zde se sice nabízí 
prostor pro odpůrce fair trade, kteří argumentují, že tento sys-
tém nezohledňuje kvalitu kávy, ovšem Fairtrade není certifikací 
kvality, nýbrž zárukou přidané hodnoty, ač i v nabídce fairtradové 
kávy najdeme excelentní kvalitu. Garantovaná minimální výkup-
ní cena (Fairtrade Minimum Price) je stanovena pro každý pro-
dukt a pěstitelé mají zaručeno, že za své produkty nedostanou 
méně, než činí jejich náklady na pěstování a důstojný život.

Cenu zvyšuje i množství dodavatelů
Vliv na hospodaření pěstitele má také poloha a socio-po-
litický kontext (drogové kartely, občanské války, nepoko-
je) země, ve které žije. Život drobných pěstitelů a ceny kávy 
ovlivňují i dopady klimatické změny, které jsou patrněj-

ší právě v zemích globálního Jihu, ať už mluvíme o mrazu 
a suchu v Brazílii nebo o rozšiřování nemocí a škůdců napa-
dajících kávovníky. Nové studie dokonce naznačují, že do roku 
2050 by mohla být nepoužitelná až polovina půdy používané  
k pěstování kávy. Tím je ohroženo živobytí milionů pěstite-
lů. Je tedy třeba zvýšit objem investic do adaptace na kli-
matické změny, především v Brazílii, Střední Americe a již-
ní Indii, kde hrozí teplotní rekordy v kombinaci se suchem.  
Na cenu kávy (jejíž vývoj lze sledovat třeba na webovém 
portálu kurzy.cz) má samozřejmě vliv i délka a transpa-
rentnost dodavatelského řetězce. Čím víc dodavatelů, tím 
vyšší cena. „Dodavatelský řetězec se proto snažíme mít 
co nejmenší možný,“ vysvětluje spoluzakladatel a vedoucí  
Fair & Bio pražírny Martin Třešňák. „Naše možnosti v rámci vý-
běru dodavatelů jsou však omezené. Máme čtyři dodavatele,  
z nichž každý nabízí 100 až 150 káv, ale pouze 5 až 10 pro-
cent má certifikaci Fairtrade, čímž máme trochu svázané ruce.  
Preferujeme ustálenou nabídku káv, samozřejmě ovšem závisí  
na nabídce dodavatele,“ doplňuje.
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A jakou část z prodané kávy dostane pěstitel?
Tuto otázku dostáváme v pražírně často. Vězte ovšem,  
že pěstitel dostal zaplaceno mnohem dříve, než se k nám 
jeho kávová zrna dostala, a to v době, kdy je prodával.  
S férovou výkupní cenou může pěstitel počítat ve chvíli, kdy  
je zapojen v systému družstev, do kterého se drobní pěstitelé 
sdružují. Při individuálním prodeji by se mu pravděpodobně 
nepovedlo prodat zrna tak výhodně, neboť systém družstev 
zajišťuje lepší vyjednávací pozici. Svědčí o tom například 
příběh komunit z kolumbijského městečka Planadas, kdy  
se drobní pěstitelé spojili právě proto, aby si dokázali vyjed-
nat férovější ceny. A úspěšně. 

Jaký příběh se skrývá ve vaší ranní kávě?
Je to jednoduché - když milujete kávu, zajímá vás i příběh 
za ní. Zajímá vás. Zajímají vás lidé, kteří stojí za její cestou  
k vám. A víte, že každou volbou, každým nákupem, kdy pre-
ferujete kvalitu nad cenou, přispíváte k příběhu důstojnější-
ho života. Svou volbou kávy dáváte najevo svůj názor, jaký 
by podle vás svět měl být, jaké podnikání a jaké vidění světa 
chcete podpořit. Takové, které je fér pro lidi i pro přírodu. 

 Víte, že?
- Největším producentem kávy je Brazílie, následovaná 
Vietnamem, Indonésií a Kolumbií. 

- Káva byla prvním potravinářským zbožím obchodova-
ným v systému fair trade a tvoří v něm největší objem 
prodejů.

- Známka Fairtrade zajišťuje spravedlivější podmínky 
pro zemědělce. Certifikuje se produkt, a to od pěstitel-
ského družstva, přes vývozce či dovozce až například 
po Fair & Bio pražírnu. 

- Ochutnat můžete například vynikající kávu z Gua-
temaly z oblasti Huehuetenango. Pěstují ji farmářky  
vdovy, které dostávají spravedlivou mzdu a navíc také 
tzv. sociální prémii, o jejímž využití samy rozhodují 
podle potřeb své komunity.
                                                            www.fair-bio.cz 

družstevní výrobky
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Magnetický stojan se sadou kuchyňských 
nožů Trend Royal (2661)

Tato souprava Vám nabídne pět nožů z řady Trend Royal 
na elegantním magnetickém stojanu z kvalitního bukové-

ho dřeva. Nože jsou na něm 
bezpečně a šetrně uloženy  
a zároveň jsou v kuchyni vždy 
po ruce. Nože jsou vyrobeny  
z vysoce kvalitní nerezové oce-
li, která zaručuje výborné řezné 
vlastnosti a trvanlivost ostří. 
Rukojeť z ergonomicky tvaro-
vaného plastu pak zvyšuje po-
hodlí a bezpečnost při práci. 

Nůž na chléb 7“ Optima line (1075)

Osvědčený nůž na chléb s vlnitou čepelí dlouhou 17,5 cm 
si snadno poradí s krájením chleba a dalších druhů pečiva 
a samozřejmě i s dalšími potravinami.  Nože z řady Opti-
ma line, jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli. Bezpečnost  
při práci pak zvyšují ergonomicky tvarované plastové rukojeti.

Kuchyňský nůž Trend 7“ (1017)

Víceúčelový kuchařský nůž s čepelí o délce 17,5 cm inspiro-
vaný populárními noži typu Santoku, používanými v asijské 
kuchyni.  Je ideální pro krájení masa, ryb nebo zeleniny, ale 
uplatní se i při celé řadě dalších úkonů. Všechny nože ze špič-
kové řady Trend se mimo jiné vyznačují čepelemi z vysoce 
kvalitní nerezové oceli a odolnými nýtovanými střenkami.

Nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany je tra-
diční český výrobce, od jehož založení uběhlo 
již více než 70 let. Těžiště jeho výroby spočí-
vá v sortimentu velmi kvalitních kuchyňských  
a řeznických nožů i náčiní. Výrobní program KDS 
je ale mnohem širší a vybere si v něm skuteč-
ně každý.  Kompletní sortiment si můžete pro-
hlédnout i zakoupit v e-shopu na www.kds.cz.

KDS Sedlčany
Sedlecká 570

264 01 Sedlčany
Tel: 318 841 911

E-mail: obchod@kds.cz
www.kds.cz 

Dvousečné zahradnické nůžky (4525) 

Desetiletími prověřené robustní zahradnické nůžky jsou 
určené ke stříhání větví a výhonků do průměru 1-1,2 centi-
metru. Pro dosažení výborné řezivosti jsou k výrobě čepelí 
použité výkovky z kvalitní uhlíkaté oceli. Práci usnadňují 
ergonomicky tvarované rukojeti z odolného plastu.

Kapesní nůž EKO (3411) 

Skládací nůž kompaktních rozměrů s širokými možnost-
mi využití. Ideální při houbaření, turistice i většině dalších 
aktivit pod širým nebem. Čepel je z kvalitní nerezové oceli 
a díky dřevěné střence s otvorem lze nůž nosit i zavěšený 
na krku.
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Milí čtenáři,

pokud jste dočetli až sem, nejspíš jste zaregistrovali, že náš ča-
sopis Výrobní družstevnictví má od tohoto vydání novou podobu. 
V souvislosti se stále zvyšujícími se náklady na energie dochází 
obecně ke zdražování.  To se odrazilo také na ceně zpracování ča-
sopisu, což nás donutilo kromě  běžného sledování nákladů poku-
sit se najít ještě další cesty, jak ještě více uspořit. Ve spolupráci 
s vedením SČMVD jsme upravili počet rubrik a rozsah časopisu. 
Jednou z cest byla úspora na grafice, která se podařila zajistit pří-
mo v rámci redakce. Kromě tištěné verze můžete časopis Výrobní 
družstevnictví nalézt také na webových stránkách www.scmvd.cz. 
Věřím, že si k nové podobě Výrobního družstevnictví najdete cestu 
a že zůstanete i nadále našimi věrnými čtenáři.

Jana Henychová                                                      www.scmvd.cz
redakce časopisu VD

V hlavní roli kamélie
Všichni jistě znáte vyhlášené zahrady v Kroměříži. 
Květná zahrada vám ale kromě venkovních prochá-
zek nabízí i nahlédnutí do dvou krásných stylových 
skleníků, Velkého a Palmového. V období od polo-
viny února do poloviny března tu rozkvétaly klenoty 
zahradnického umění – kamélie. Jsou o to vzácnější, 
že jejich různorodé květy návštěvníky potěšily právě  
v době, kdy venku ještě sněžilo a mrzlo. Pokochejte se 
jejich křehkou krásou. Každoročně pořádaná výstava 
kamélií, jejíž uskutečnění se v poslední době muse-
lo přizpůsobit pandemické situaci, bývá přístupná  
v rámci vstupného do zahrady, víkendy jsou ozvlášt-
něny doprovodným programem a také prohlídkami  
s odborným komentářem. Rozkvetlé kamélie můžete 
na tomto místě vidět zase za rok. Více informací na-
leznete na webových stránkách Květné zahrady. 

Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková 

www.kvetnazahrada-kromeriz.cz 
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