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ING. MILOSLAV MELOUN
předseda VD KOOPERATIVA Uhlířské Janovice 
člen představenstva SČMVD

Vážené předsedkyně, vážení předsedové, 
vážené dámy, vážení pánové,

mnoho z vás mě zná osobně z mé dlouholeté přítomnosti 
ve svazu, do jehož předsednictva jsem se shodou okolností 
opět letos na jaře vrátil. A za ta dlouhá léta je to dnes poprvé, 
kdy mám tu čest (a sebranou odvahu) sepsat několik úvod-
ních slov do našeho časopisu. 

Přes veškerá očekávání spojená s jarním ústupem pande-
mie covid-19 a se zvolením nové vlády jsme svědky bezo-
hledného konfliktu na Ukrajině. Mnozí jsme si nedokázali 
představit, že kousek od hranic Slovenska a Polska se budou  
ve 21. století vést takto barbarské boje. Plně souhlasím s po-
pisem rostoucí krize, jak ji zachytil v dubnovém úvodníku ko-
lega Ing. Fürbacher, předseda družstva TVAR Klatovy. Mohu 
jeho i vás ubezpečit, že problémy s pracovní silou nejsou jen 
u hranic s Německem, nýbrž i ve Středočeském kraji.

Domnívám se však, že se doba na trhu pracovních sil mění. 
Lze očekávat, že se místní menší firmy stanou pro zaměst-
nance zajímavými ve chvíli, kdy automobilový průmysl a vel-
ké nadnárodní firmy budou muset ještě více omezit výrobu 
kvůli přetrvávající krizi s díly i mnohem většímu nedostatku 
surovin. Otázku neblahého dopadu na celou českou eko-
nomiku nyní ponechám pro kovanější odborníky a zmíním 
stručně náš přístup v Kooperativě v.o.d. Z Ukrajiny pochází 
naprostá většina z 2000 tun hutního materiálu, který každo-
ročně spotřebujeme na výrobu zárubní a stožárů veřejného 
osvětlení. Od března tak usilovně hledáme nové dodavatele 
napříč Evropou i za jejími hranicemi. Zboží vyrábíme od jeho 
konstrukčního návrhu s pomocí robotických linek a snažíme 
se produkty inovovat. Navíc jsme s velkou podporou svazu 
připravili a podali dotační projekt na instalaci solárních pa-
nelů a chystáme se ještě letos tuto investici uskutečnit.

Možná zní slovo „družstvo“ staromódně a laici se často 
diví, že ještě taková právní forma existuje, ale já jsem za 
to opravdu velmi vděčný. Jako družstva máme obrovskou 
výhodu oproti akciovým společnostem nebo těm s ruče-
ním omezeným. Můžeme motivovat nově příchozí kvalifi-
kované pracovníky spoluvlastnictvím. Vstup do družstva je 
možné uskutečnit velmi snadno pomocí vlastních stanov.  
Na tomto místě si mohu jen přát, aby družstev vznikalo více  
a ta se stávala členy SČMVD. 

Role SČMVD je nezastupitelná a vážím si práce každého 
jednoho zaměstnance, který pomáhá podpořit družstva  
v jejich rozvoji. Kooperativa v.o.d. využila mnohokrát kvali-
fikovaných služeb v investičním poradenství. I v této těžké 
době se všichni můžeme spolehnout na finanční, materiální, 
poradenskou a jinou pomoc svazu. 

A navíc, uvědomme si sílu a význam SČMVD jako celku;  
z naší pozice můžeme připomínkovat a ovlivnit podobu zá-
konů a předpisů při vyjednáváních se státními institucemi 
nebo zástupci zaměstnanců. V těžkostech nejbližších let  
se projeví, jak moc jsou členství v SČMVD a jeho pomoc  
pro družstva výhodné. 

Věřím, že nejsme pouhými kolegy, ale za ta léta jsme se sta-
li přáteli, kteří si dokáží v krizových situacích pomoci. Jako 
jeden příklad za všechny uvedu obrovskou pomoc družstva 
Moděva Konice v první vlně pandemie, kdy jsme v nastalém 
chaosu dokázali získat ze dne na den pro naše zaměstnan-
ce potřebné ochranné pomůcky. 

Těším se na naše osobní setkání na tradiční valné hroma-
dě v Nymburce, kde zajisté budeme mít možnost vyměnit  
si zkušenosti a prohloubit naši spolupráci. 

                   

ww.kooperativa-vod.cz
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Všudypřítomná inflace        

Ing. Petr Dufek
hlavní ekonom Banky CREDITAS

Foto: archiv autora

Po dva roky se české firmy musely 
vypořádávat s důsledky spojenými  
s pandemií a když už začalo být vi-

dět světlo na konci kovidového tunelu, 
ekonomiku zasáhla inflace v síle, na kte-
rou většina z nás už dávno zapomněla. 
Prudký růst cen, který se nevyhýbá žád-
nému odvětví ekonomiky, si vynutil zásah 
ČNB v podobě stejně prudkého zvyšování 
úrokových sazeb. Úvěry se staly dražšími 
a méně dostupnými pro firmy i pro samot-
ný stát. Z pandemického módu přešla čes-
ká ekonomika do módu inflačního, který 
mění spotřebitelské návyky a nutí firmy  
i veřejný sektor přehodnocovat plánované 
investice.

Samotná inflace není až takovým překvapením, když vezme-
me v úvahu, jak rychle se po první fázi pandemie začaly zvy-
šovat ceny surovin a energií na světovém trhu. Nešlo přitom 
zdaleka jen o ropu a plyn, ale také o kovy, dřevo, chemické 
produkty, zemědělské komodity a potraviny. Prudce zdra-
žovala elektřina, jejíž ceny podpořilo nejenom spekulativní 
obchodování s povolenkami, ale i plánované změny v ener-
getické politice EU. Ruská invaze na Ukrajinu pak už byla 
„jen“ poslední kapkou, která na trzích v podstatě vyvolala 
zvýšení rizikových přirážek odrážejících nejistotu budoucí-
ho (ne)dostatku obchodovaných komodit i snahu některých 
obchodníků se pro jistotu na trhu předzásobit. Hned po za-
čátku války proto výrazně vzrostly ceny obilí, hnojiv, krmiv  
a dalších vstupů, které v konečném důsledku zdraží potra-
viny nejenom u nás, ale v podstatě v celé Evropě, severní 
Africe, na blízkém východě i dalších regionech.  

Česká inflace patří mezi nejvyšší v EU, a to ještě v podstatě 
ani nekulminovala. Netýká se to pouze té spotřebitelské, kte-
rou vnímáme při svých nákupech nebo platbách za služby 
spojené s bydlením a která dosahuje již více než 14 %, ale  
i té výrobní. Museli bychom se ohlédnout hodně do minulos-
ti – konkrétně do roku 1993 – abychom našli takové tempo 
zdražování produkce srovnatelné s tím současným. Aktuál-
ně v průmyslu ceny rostou v průměru o 26 %, ceny staveb-
ních materiálů o 25 %, ceny zemědělských výrobců dokonce 
o 35 %. Zdražují i služby a stavební práce.

Rostoucí výrobní inflace je vlastně předzvěstí dalšího zvý-
šení té spotřebitelské, kterou se svojí politikou snaží uřídit 
ČNB. Ta za necelý poslední rok zvýšila svoji hlavní úrokovou 
sazbu o 5,5 procentního bodu na aktuálních 5,75 %. Součas-
ně se snaží stabilizovat kurz koruny, jenž je hlavní převodo-
vou pákou pro přeliv zahraničních cen do těch domácích.  
Na začátku války proto intervenovala proti oslabení koruny 
na hranici téměř 26 CZK/EUR a následně tuto svoji inter-
venční mez snížila na 25 korun za euro, když finanční trhy 
znejistilo jmenování nového guvernéra centrální banky.
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Velká část české inflace má své kořeny v zahraničí. Ať už 
kvůli zmiňovaným komoditám či extrémně drahým ener-
giím. Nejde jen o náklady na vstupy, ale o celkové zvýšení 
cen na společném trhu umožňující tuzemským výrobcům 
prodávat případně dráž do zahraničí. Část naší inflace  
je ovšem ryze domácího charakteru, což potvrzuje srovná-
ní vývoje jednotlivých cen zboží a služeb napříč unií. Stačí  
se podívat na téměř dvacetiprocentní zdražení oblečení 
nebo obuvi a obdobně vysoké tempo cen v restauracích. 
Jen obtížně bychom hledali v EU zemi, kde tyto ceny rostou 
stejně závratně jako u nás, i když i jinde se v posledních dvou 
letech firmy potýkají s drahými energiemi, se stále vyššími 
náklady, včetně těch mzdových.

Asi jen těžko můžeme v nejbližší době čekat v tomto smě-
ru obrat, pokud jsou zákazníci nuceni a/nebo stále ještě 
ochotni na tyto ceny přistupovat, a když firmy samotné po-
čítají s dalším zvyšováním svých cen. Průzkumy očekávání 
v jednotlivých odvětvích ekonomiky vyznívají v tomto směru 
naprosto jednoznačně. V ekonomice panují nejvyšší inflač-
ní očekávání za dobu měření, tedy od roku 2003. Stále více 
firem (s výjimkou několika málo oborů, jako je třeba elektro-
technika) je tak přesvědčeno, že budou v následujících třech 
měsících dál zvyšovat ceny svých výrobků a poskytovaných 
služeb i bez ohledu na snahu centrální banky tento nebez-
pečný trend zabrzdit.

ČNB ovšem vlastně nic jiného, než na tento vývoj reago-
vat zvýšením sazeb, vlastně nezbývá. Aktuální inflaci sice 
centrální banka v důsledku zpoždění měnové politiky nijak 

neovlivní, ale právě inflační očekávání, která se zabydlují  
v našich myslích a kalkulacích, korigovat může. Jakmile 
by si totiž ekonomika na soustavné zvyšování cen zvykla, 
jen těžko jej opustí, což se mimochodem u nás ukázalo již 
v devadesátých letech. ČNB proto musí svými činy včetně 
komunikace – stejně jako ostatní centrální banky – všechny 
přesvědčit, že jí na nízké inflaci skutečně záleží. Představa  
o pomíjivosti inflace, se kterou si pohrával americký Fed 
nebo ECB, se totiž s každým dalším měsícem ukazuje stá-
le více lichá. Pomineme-li tedy možnost, že období vysoké  
inflace „zdárně“ ukončí hluboká recese, což je ovšem cesta, 
kterou asi nikdo cíleně následovat nechce.

Ať už bude centrální banka jakkoliv usilovně bojovat proti  
inflaci, její aktuální výše mění chování spotřebitelů, neboť 
snižuje kupní sílu domácností i hodnotu jejich úspor. Je prav-
děpodobné, že část služeb půjde minimálně v letošním roce 
z pohledu výdajů spotřebitelů stranou a zažijí si tak vlast-
ní recesi, možná horší než v časech kovidu. Inflace ovšem  
zasahuje i do chování firem, když relativizuje jejich rentabilitu  
a vede i k přehodnocování investičních záměrů. Do cen-
tra pozornosti se proto dostávají energetické úspory  
a zvyšování produktivity práce. Kdy jindy, než právě v časech  
rekordně drahých energií, pohonných hmot a dalších surovin… 

www.creditas.cz

aktualita
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V Marketérovi roku 2021 
se umístila 

Markéta Vinkelhoferová

Mgr. Rodan Svoboda

Foto: Ing. Leo Doseděl, 
Jana Henychová, Mgr. Rodan Svoboda

Po dvou posledních ročnících, které 
zasáhla pandemie covid-19, se sou-
těž Marketér roku vrátila k  tradici 

květnového slavnostního galavečera spo-
jeného s předáváním ocenění. Výsledky 
letošního 17. ročníku soutěže, jenž ocenil 
nejlepší marketéry za rok 2021, byly vy-
hlášeny ve čtvrtek 19. května v Divadelním 
sále Klubu Lávka v  Praze. Obdobně jako  
v předchozích letech zaznamenalo vý-
robní družstevnictví v přední marketingo-
vé soutěži významný úspěch, když byla  
Malým modrým delfínem oceněna  
Mgr. Markéta Vinkelhoferová z družstva 
Fair & Bio. 

Vyhlašovatelem soutěže Marketér roku je Česká marketin-
gová společnost (ČMS), která již od roku 2005 oceňuje vý-
znamné osobnosti z oblasti marketingu, jež působí v hos-
podářství, poradenských a výzkumných marketingových 
organizacích nebo školství. Záštitu nad soutěží převzal  
i v letošním roce prof. Philip Kotler, významná osobnost svě-
tového marketingu, a  na vítěze jednotlivých kategorií opět 
čekaly křišťálové sošky delfínů, které vytvořil umělecký sklář 
Vladimír Zubřičan.

Oceněná Mgr. Markéta Vinkelhoferová, předsedkyně  
Fair & Bio, družstvo, obdržela Malého modrého delfína  
za vhodné využití on-line marketingu založeném na kvalitní 
analýze dat. Fair & Bio, družstvo bylo založeno v roce 2011 
jako sociální podnik a první družstevní pražírna kávy v Čes-
ké republice. Zaměstnává osoby se zdravotním postižením  
a prosazuje ekonomickou, sociální a  ekologickou udržitel-
nost. Družstvo praží výhradně kávu s certifikací Fairtrade, 
podporuje tak spravedlivé nastavení obchodu a důstojnou práci.

Velkého delfína, hlavní cenu soutěže, obdržela Simona Liš-
ková, marketingová ředitelka společnosti Vodafone Czech 
Republic, a.s. Hodnotitelská komise Marketéra roku udělila 
vedle hlavních cen také Mladé delfíny pro studenty vyso-
kých škol z oborů zaměřených na marketing, zvláštní oce-
nění - duhové delfíny udělilo vybraným projektům rovněž  
prezidium ČMS. 

Česká marketingová společnost (ČMS) je dobrovolnou ne-
ziskovou organizací, která sdružuje marketingové pracov-
níky a zájemce o marketing formou kolektivního a indivi-
duálního členství. Z původního poslání co nejvíce přispívat  
k rozšíření marketingu v České republice se v současné 
době zaměřuje především na podporu komunikace mezi 
marketingovými odborníky, zvyšování kvality marketingo-
vého řízení a marketingových činností. ČMS každoročně 
vyhlašuje soutěž Marketér roku, v  níž oceňuje významné 
osobnosti z oblasti marketingu, které působí v hospodářství, 
poradenských a výzkumných marketingových organizacích 
nebo školství. Mezi významné partnery a sponzory soutěže 
patří Svaz českých a moravských výrobních družstev.

www.cms-cma.cz               www.fair-bio.cz
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Nové webové stránky SČMVD

Mgr. Rodan Svoboda

Svaz českých a moravských výrob-
ních družstev koncem dubna spustil  
zcela nové webové stránky, které 

budou sloužit zejména veřejné prezenta-
ci svazu a budou rovněž i rozcestníkem  
na jednotlivá členská výrobní družstva. 

Webové stránky jsou svým obsahem zaměřeny přede-
vším na veřejnost, zájemce o družstevní problematiku  

 
a  zástupce médií, kterým chtějí předávat podstatné infor-
mace a  pravidelné aktuality z  činnosti svazu, jednotlivých  
výrobních družstev i mezinárodních družstevních organizací. 
Sloužit budou rovněž i pro obchodní partnery nebo zájemce  
o založení družstva, případně o členství ve svazu, kteří  
se mohou následně obrátit na odborné pracovníky SČMVD 
na uvedených kontaktech.

Na veřejnou část webu navazuje uzavřená sekce pouze  
pro členy, která nahrazuje dřívější extranet. Jejím prostřed-
nictvím budou členská družstva informována o obchodních 
příležitostech, školeních, veletrzích, možnostech poraden-
ství, úvěrů a dotací nebo o rámcových smlouvách. Nový 
extranet bude fungovat také jako archiv vnitřních dokumen-
tů svazu a vydání Informačního přehledu. Webové strán-
ky včetně odkazu na členskou sekci lze nalézt na původní  
adrese www.scmvd.cz.

  

Celosvětové konzultace  
o družstevní identitě

Mgr. Rodan Svoboda

Mezinárodní družstevní svaz 
(ICA) spustil předběžný prů-
zkum, který zodpoví otázku, jak 

dobře je definována a chápána druž-
stevní identita. Výsledky by mohly vést  
k aktualizaci jejího současného pojetí.

V roce 1995 přijal Mezinárodní družstevní svaz stávají-
cí Prohlášení o družstevní identitě, které definovalo po-
jem družstvo a stanovilo sedm družstevních principů.  

Na 33. Světovém družstevním kongresu v roce 2021 byl  
zahájen konzultační proces, který má za úkol družstevní 
identitu revidovat. V souladu s tím vznikla Poradní skupina  
k družstevní identitě (CIAG), jež vyhodnotí výsledky celo-
světového předběžného průzkumu. Na základě toho bude 
rozhodnuto, zda je nutné provést v prohlášení o družstevní 
identitě změny.

Průzkumu se můžete zúčastnit na odkazu: https://www.ica.
coop/en/newsroom/news/cooperators-worldwide-invited-
-answer-survey-about-cooperative-identity
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Regionální porady SČMVD

Ing. Leo Doseděl 
Jana Henychová

Foto: archiv SČMVD

V průběhu dubna se konaly regi-
onální porady, za účasti před-
sedy svazu a ředitelů odborů  

SČMVD, se zástupci členských výrob-
ních družstev.
První porada se uskutečnila 11. dubna v Ústí nad Labem  
v prostorách výrobního družstva KARKO. O den později  
12. dubna se regionální porada konala v Plzni, kde jedna-
cí prostory poskytlo Družstvo HLS. Jednání ve stejný den 
pak následovalo v Českých Budějovicích v družstvu Služba.  
Dne 13. dubna se regionální setkání výrobních družstev 
konalo v brněnské budově SČMVD a další ve stejný den  
v Ostravě v Clarion Congress Hotelu. Dne 14. dubna druž-
stevní regionální poradu přivítaly prostory výstavního a spo-
lečenského centra ALDIS v Hradci Králové. Poslední regio-
nální porada se konala 20. dubna v Praze v budově SČMVD.

V rámci jednání byly projednány důležité otázky týkající  
se činnosti představenstva svazu od posledního Valného 
shromáždění, hospodaření svazu, aktuální problematika ná-
kupu energií na příští rok, popřípadě další období, činnosti 
jednotlivých odborů, úvěrová a dotační politika, problémy 
členských výrobních družstev v souvislosti s probíhající in-
flací. Součástí projednávané první části písemných mate-
riálů byla zpráva o plnění rozpracování usnesení a závěrů  
30. Valného shromáždění, stav projednávaných soudních 

sporů, přehled školení a seminářů, podnikatelské a členské 
aktivity SČMVD a další aktuální témata. Součástí projedná-
vaných bodů byla i stávající situace v členské základně, posi-
lování skupiny družstev předsedy Romana Staňka a případ-
ná úprava stanov svazu reagující na tento stav.   

Z diskusí v jednotlivých regionech následně vyplynuly námě-
ty v souvislosti s další činností svazu v souvislosti s pomocí 
členským výrobním družstvům. To se týkalo například ob-
lasti aktuální problematiky razantního nárůstu cen energií, 
zhoršenou situací v dodavatelsko-odběratelských vztazích  
z důvodu války na Ukrajině a podobně. Předseda SČMVD 
Ing. Leo Doseděl pozitivně zhodnotil činnost odborných 
útvarů svazu a zdůraznil operativní servisní činnost pro člen-
ská družstva v oblasti poradenství či organizování školení  
a seminářů. 

Regionální porady SČMVD se konají každým rokem v před-
stihu před konáním Valného shromáždění SČMVD. To letoš-
ní, v pořadí již 31., se letos uskuteční 13. června ve Sportov-
ním centru Nymburk.

www.scmvd.cz
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DUP Pelhřimov získal ocenění 
na Mezinárodním pivním  

festivalu 2022

Bc. Jaroslav Brož
Jana Henychová

Foto: archiv družstva DUP

Pivovar Poutník družstva DUP Pelhři-
mov se úspěšně účastnil tradiční-
ho Mezinárodního Pivního festivalu 

2022, který se konal ve dnech 25. - 29. 
dubna v areálu Výstaviště České Budě-
jovice. V kategorii Světlý ležák obsadil  
3. místo s výrobkem Poutník světlý ležák 
11% a dále vyhrál 1. místo v kategorii Silné 
světlé pivo s výrobkem Poutník 14% Spe-
ciál. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou 
prezentaci tohoto jediného družstevního 
pivovaru. 

Soutěže se zúčastnilo více než 200 pivovarů, mimo jiné  
z Polska, Slovenska, Německa, Španělska, Arménie a Bra-
zílie, které soutěžily celkově v 37 kategoriích piv, 2 katego-
riích ciderů a 2 kategoriích minerálních vod. Již 23. ročník 
soutěže, ve které se udílí ceny zvané Pivní pečeť, pořádaly 
REVEL produkční agentura a Výstaviště České Budějovice. 
Spoluorganizátory byly SOŠEP Veselí nad Lužnicí a Střední 
škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola, Tábor. 

Oceněné produkty pivovaru Poutník: 
Kategorie SVĚTLÝ LEŽÁK – 3. místo
Poutník světlý ležák 11°

Středně prokvašený nepas-
terizovaný Poutník 11° se 
vyznačuje střední plností,  
s příjemně jemnou hořkostí  
a středním řízem. Chuť je la-
hodná a vyvážená. Poutník 
11° je vařen z vody čerpané  
ze studní pod vrchem Křemeš-
ník. Ve vůni můžete nalézt jem-
né moravské slady. Jedenáctka 
POUTNÍK byla uvedena na trh 
před několika lety, aby nabídla 
ležák s nižším obsahem alko-
holu (4,5% alk.).  

Kategorie SILNÉ SVĚTLÉ PIVO – 1. místo
Poutník světlé silné pivo 14° Speciál

POUTNÍK 14° Speciál se 
vaří 2x ročně pro postní dobu 
adventní a předvelikonoční.  
Jeho výroba zabere celých  
20 týdnů. Výsledkem je silnější 
pivo (6% alk.) s výraznou pivní 
plností doplněné  jemnou chu-
tí žateckých chmelů. Vůně je 
příjemně jemná s náznakem 
bavorských sladů. Hodí se  
pro střídmou slavnostní konzu-
maci.  

Pivovar POUTNÍK udržuje dlouhou tradici pivovarnictví  
v Pelhřimově, první zmínka o vaření piva v tomto městě po-
chází z berního rejstříku z roku 1379. Současný pivovar vaří 
pivo v areálu průmyslového pivovaru postaveného Spolkem 
pelhřimovských právovárečníků v roce 1900. Od roku 2001  
je pivovar součástí družstva DUP.  Pivovar vaří několik druhů 
tradičních spodně kvašených piv, která dodává zájemcům  
v tuzemsku i zahraničí.

Zájemci o dodávku piva se mohou obracet na obchodní od-
dělení pivovaru: tel.: 602 140 244, 602 140 245.  

www.pivofestival.cz 
www.dup.cz
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AMPER 2022

Ing. Jan Rott

Foto: Ing. Lenka Bartoničková, Ing. Leo Doseděl, 
Mgr. Luděk Mazuch, Milan Hanus, František Čadek

V pořadí již 28. ročník Meziná-
rodního veletrhu elektrotech-
niky, energetiky, automatizace, 

komunikace, osvětlení a zabezpečení  
AMPER 2022 se konal na brněnském 
výstavišti ve dnech 17. až 20. května.  
Po dvouleté pauze se ho zúčastnilo  
5 členských družstev společně s  dalšími  
565 vystavovateli z  celkem  27 zemí. 
Veletržní expozice družstev navštívil 
mj. předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl  
a ředitel odboru poradenských služeb  
Mgr. Luděk Mazuch.

Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou mělo sa-
mostatnou expozici, na které prezentovalo tradiční výrobu 
elektrotechnických součástek a komponent – program řa-
dových svorek s příslušenstvím, pružinových, zemnících  
a univerzálních řadových svorek ETB, elektronických modu-
lů, ekvipotenciálních a odbočovacích svorkovnic, svorkovnic 
stožárů veřejného osvětlení, a dalšího upevňovacího elektro-
instalačního materiálu. Výrobní program zahrnuje i povrcho-
vé úpravy kovů galvanizací, lisování kovů a plastů, kovovýro-
bu. V průběhu veletrhu družstvo získalo řadu potenciálních 
kontaktů na perspektivní zákazníky, zároveň se utvrdily  
a prohloubily vztahy se stávajícími odběrateli.

       veletrhy
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KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Jano-
vice na AMPER přivezla novou kolekci designových osvětlo-
vacích stožárů, bohatě vybavený SOS Point a elegantní do-
bíjecí sloupek. Návštěvníky stánku zaujaly komponenty pro 
dobíjení elektro mobilů i kol s platebním terminálem, které je 
možné umístit i do klasických trubkových stožárů.

L i d o k o v, výrobní družstvo z Boskovic vystavovalo na AMPER 
již po dvacáté osmé, je tedy s tímto veletrhem od jeho samého 
počátku. Kromě širokého sortimentu zámků, pantů a těsnění 
představilo v samostatné expozici novou řadu univerzálních ví-
ceúčelových klíčů. Předseda družstva Vladimír Najman vyjádřil 
spokojenost s vysokou návštěvností stánku firmy.

  Čtyři modelové řady, pět různých designů a devět materiá-
lů rámečků v nepřeberném množství barevných provedení 
vystavil výrobce domovní a průmyslové elektroinstalace  
OBZOR, výrobní družstvo Zlín. Po dvouleté odmlce měl na-
víc konečně příležitost na veletrhu AMPER představit také 
svoji nejnovější kolekci – páčkové vypínače VECTIS.

   
   

   
   

   
   

   
  v
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Úroveň veletrhu hodnotí družstva jako vzrůstající. Záro-
veň doufají, že se zákazníci i partneři naučí veletrhy opět  
navštěvovat stejně jako před epidemií koronaviru. Příští 
ročník Veletrhu AMPER se uskuteční již v tradičním termí-
nu 21-23. března 2023. Naše družstva tak budou mít opět 
příležitost předvést svoje zajímavé výrobky či služby, setkat 
se s ostatními vystavovateli z oboru a jejich produkty, posí-
lit vztahy se stávajícími zákazníky a získat nové. A to buď  
v rámci samostatné expozice, na kterou mohou získat pří-
spěvek od SČMVD, anebo expozice společně zajišťované.

www.amper.cz

OTAVA, výrobní družstvo Písek 
vystavovala širokou škálu ka-
belových svazků, solenoidní 
a toroidní cívky, doplněnou  
o možnost kooperačních pra-
cí (např. navíjení cívek trans-
formátorů, montáže a před-
montáže), výrobu bowdenů  
a textilní výrobu. Stánek navštívila řada tuzemských  
i zahraničních návštěvníků. Pozitivně se zúročila i účast 
družstva na Bavorsko-českém dnu a na stánku proběhla  
zajímavá jednání o budoucích zakázkách.

Zleva vzadu: Milan Hanus (předseda OTAVA Písek), , Mgr. Luděk Mazuch (SČMVD), 
Jaroslava Poláková (předsedkyně KOVO Konice) s manželem, Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD). 

Zleva v popředí: Vladimír Najman  (předseda LIDOKOV Boskovice), Vladan Zejda (předseda OBZOR Zlín), 
Ing. Miloslav Meloun (předseda KOOPERATIVA Uhlířské Janovice)
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DRUPOL
výrobní družstvo

Ing. Leo Doseděl
Jana Henychová

Foto: Ing. Leo Doseděl

Jedním z členských výrobních 
družstev, které mají širší ob-
last působení, je pražské druž-

stvo DRUPOL. Jeho historie sahá  
až do roku 1935. DRUPOL je česká firma 
s dlouholetou tradicí vlastnící několik zá-
vodů. Seriozní prodejce automobilů znač-
ky Škoda, ale také významný zpracovatel 
kovových komponentů. Firma, která je pro 
své zákazníky seriózním partnerem. Dne  
7. dubna zavítal do družstva předseda  
Ing. Leo Doseděl, který přijal pozvá-
ní ředitele firmy Ing. Martina Špryňara  
a navštívil výrobní areál v Městci Králové  
na zpracování kovů. 

Při prohlídce rozsáhlého výrobního areálu družstva  
v Městci Králové generální ředitel Ing. Martin Špryňar 
seznámil předsedu SČMVD s historií pořízení po-
zemků a budov z roku 2016, které nyní dávají druž-
stvu příležitost realizovat současné i budoucí plány  
ve specializované zakázkové i různorodé sériové kovo-
výrobě. Některé z výrobních hal jsou již zrekonstruová-
ny, došlo také k významným technologickým investicím  
do nových speciálních strojů, lisů, svářecí a ohýba-
cí techniky a laserového řezání. Posledním přírůstkem  
z konce roku 2021 je nová kabina s robotickým svařováním 
od firmy ABB. 

Kovovýroba je zaměřena na zhotovování dílů pro automobi-
lový průmysl, výrobce zahradní techniky a jiných průmyslo-
vých strojů, postele do nemocnic, nábytkáře a gastronomii. 
Část produkce je specializována na výrobu těsnění z mědi, 
hliníku a mosazi.

Ing. Martin Špryňar a Ing. Leo Doseděl společně pro-
jednali současnou těžkou situaci v dodavatelsko-od-
běratelských vztazích, nákupech energií a vlivy infla-
ce. Zabývali se rovněž aktuálními otázkami spolupráce  
se SČMVD, jeho činností a přípravou regionálních  
porad.

Jako velmi významnou pomoc družstvo DRUPOL  
považuje možnost využívání úvěrů a zpracovávání do-
tačních titulů. Předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl oce-
nil přínosnou kontinuitu fungování družstva v osobě 
generálního ředitele Ing. Špryňara jako spolumajitele,  
v souvislosti s dlouholetou úspěšnou činností předsed-
kyně družstva ing. Jarmily Špryňarové, která je současně  
i členkou kontrolní komise SČMVD. Společně s druhou spo-
luvlastnickou rodinou vzniká velmi silné družstevní uskupení 
s potenciálem budoucího rozvoje nejenom v kovovýrobě, ale 
i v zabezpečování prodeje vozidel a služeb v autosalonech  
a souvisejících provozovnách.   

re
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Připomínáme, že areál v Městci Králové družstvo 
DRUPOL zakoupilo v roce 2016.  Oproti dvěma dří-
vějším provozovnám - jedné ve středu města a druhé  
v Praze Satalicích, kde byly oba provozy v městské zá-
stavbě, z hlediska potřeb dalšího rozvoje firmy vznikl 
zájem získat nové prostory, kde by bylo možno vybu-
dovat moderní výrobní provoz s nabídkou nejnovějších 
technologií na zpracování kovů. Firma nabízí tradiční 

technologii spočívající v tzv. výstředníkovém lisování 
kovů, ohýbání trubek a drátu, vypalování a ohraňování 
plechů a svařování, včetně robotického. V červnu 2017  
si družstvo zakoupilo první CNC 3D ohýbačku trubek, 
což jim dalo nové možnosti pro spolupráci se zákaz-
níky. To vedlo k převzetí výroby z Itálie pro globálního 
výrobce zahradní techniky, vč. staršího strojního vyba-
vení. Nové projekty vedly k rozšíření o další CNC ohý-
bačku trubek BLM 32 E-turn na podzim 2021.

Všechny tyto technologie jsou spojeny s hlučným pro-
vozem, takže přestěhování do nových prostor v prů-
myslové zóně v Městci Králové, které byly posléze zre-
konstruovány, bylo dobrou volbou, a bylo v danou dobu 
i praktičtější než případná výstavba nového areálu.  
Rekonstrukce objektu byla dokončena již v roce 2017. 
V průběhu prázdnin pak oba dřívější provozy přestěho-
vány do nových prostor.

V oblasti kovovýroby družstvo spolupracovalo napří-
klad s Kovobelem Domažlice, pro který vyrábělo ně-
které části jeho výrobního programu kontejnerů. Mezi 
členy SČMVD je řada výrobních družstev zabývají-
cích se výrobou nábytku. V případě zájmu se mohou  
na družstvo DRUPOL obrátit. Spolupráce mohou sa-
mozřejmě využít i nedružstevní firmy.

Pokud se hovoří o kovovýrobě, nelze 
vynechat legendární výrobek – lam-
pu č. 21616 designéra Josefa Hůrky. 
Jedná se o tradiční český výrobek 
v tzv. bruselském stylu, který druž-
stvo DRUPOL vyrábělo v minulosti  
a před časem obnovilo jeho výro-
bu. Jedná se o designový kousek, 
legendární lampa v červeném provedení byla za-
řazena do žebříčku sta nejzajímavějších ikon čes-
kého designu. Při příležitosti 80. výročí založe-
ní družstva byla výroba obnovena a je možné si  
ji zakoupit v šesti barevných provedeních (viz 
foto a barva černá). Více o historii lampy a mož-
nost zakoupení lze nalézt na webových stránkách  
www.talampa.cz.

Sesterská firma DRUPOL Autodružstvo je součas-
ně autorizovaným dealerem značky ŠKODA AUTO 
Její autosalony lze nalézt v Berouně, ve Zdicích a v 
Příbrami. Nabízí prodej nových a ojetých vozů včet-
ně autorizovaného servisu, myčky a dalších služeb  
pro motoristy. Od 1. listopadu 2020 převzalo výrobní 
družstvo DRUPOL 100% obchodní podíl ve společnosti 
AUTO MASARIK s.r.o. v Berouně a rozšířilo tak svou 
síť, patřící k autorizovaným prodejcům a opravcům 
ŠKODA AUTO ve Středočeském kraji, o další pobočku. 

 

www.drupol.cz

reportáž
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Severochema,
družstvo pro chemickou výrobu, 

Liberec

Ing. Leo Doseděl 
Jana Henychová

Foto: archiv Severochema

Severochema patří v současné 
době mezi významné výrobce 
chemických produktů v České 

republice. Moderní technologická, vý-
robní a skladovací zařízení ji umožňují 
okamžitě a kvalitně uspokojit nejrůz-
nější požadavky odběratelů. Mezi její 
zákazníky patří jak koneční spotřebi-
telé, tak profesionální uživatelé a prů-
myslové podniky. Díky vlastnímu vývo-
jovému pracovišti je schopna neustále 
držet krok s moderními trendy v oblasti 
chemické výroby. Severochemu navští-
vil 28. dubna předseda SČMVD Ing. Leo 
Doseděl, který přijal pozvání předsedy 
družstva RNDr. Romana Hrnčíře, CSc.

V rámci návštěvy proběhla jednání týkající se aktuál-
ní činnosti svazu a poradenství členským družstvům, 
byly také zmíněny možnosti ohledně společného náku-
pu energií, o které družstvo do budoucna projevilo zá-
jem. Předseda svazu ocenil i velmi dobrou spolupráci 
a reprezentaci českého výrobního družstevnictví. 

Pokud se vrátíme o několik let zpět, 29. května 2017 
bohužel došlo v objektu Severochemy k rozsáhlému 
požáru a družstvo se potýkalo s jeho následky. Požár 
zcela poškodil výrobní halu stáčírny včetně střechy. 
Družstvo objekt rekonstruovalo mj. s profinancováním 
SČMVD a výraznou pomocí pojišťovny Kooperativa. 
Objekt, jehož rekonstrukce byla ukončena v roce 2019, 
slouží opět původnímu účelu, a je zde možno vidět po-
krok při další modernizaci výrobních linek. Vzhledem 
k vysoce výbušnému prostředí a práci s nejrůznějšími 
chemikáliemi včetně rozpouštědel a dalších těkavých 
látek jsou v objektu dodržována ta nejpřísnější bez-
pečnostní opatření.

O tom všem se měl možnost přesvědčit předseda  
SČMVD při návštěvě celého provozního areálu. Ocenil 
také pozitivní přístup předsedy družstva RNDr. Roma-
na Hrnčíře, CSc., i celého vedení k významným inves-
tičním akcím i výhledům do budoucna. Vysokou po-
zornost si zaslouží především výroba vlastních značek  
a vlastního know-how velice populárních výrob-
ků. Např. značku PEPO netřeba připomínat, známe  
ji všichni.  

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec 
byla založena 1. října 1953. Částečně navázala na tra-
diční výrobu, jež má v místě současného sídla firmy  
v Liberci kořeny již od roku 1884. Z původně regionál-
ního výrobce se Severochema díky investicím do svého 
vývojového pracoviště a vlastních receptur vypracova-
la do pozice významného výrobce chemických výrob-
ků zásobujícího celý trh tehdejšího Československa.  
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Výroba zahrnovala především chemické prostředky 
pro průmyslové a zemědělské podniky a čisticí pro-
středky pro domácnost.

Družstvo Severochema zaměstnává cca 100 zaměst-
nanců a její portfolio zahrnuje více jak 400 výrobků 
včetně privátních značek. Kromě podpalovačů, lampo-
vých olejů a dalšího BBQ příslušenství družstvo vyrábí 
také čisticí prostředky pro domácnost, škroby, ředidla, 
technické kapaliny, kosmetiku a prostředky pro pre-
venci a čištění graffiti.

Severochema se dlouhodobě profiluje jako český vý-
robce vysoce kvalitních výrobků. Péči o jakost považu-
je za základ své konkurenční výhody. Firma má zave-
den integrovaný systém řízení – ISO 9001, ISO 14001, 
a ISO 45001. Podpalovače Severochemy jsou vyráběny 
a certifikovány dle standardu DIN EN 1860-3. Podpalo-
vače obsahující dřevo jsou certifikovány dle systému 
FSC® a PEFC.

Co se týče exportu, Severochema vyváží své výrobky 
do více jak dvaceti zemí. Mezi nimi je například Slo-
vensko, Maďarsko,  Rumunsko, Řecko, Francie, Dán-
sko, Portugalsko Švédsko, Litva, Německo,  Spojené 
arabské emiráty, Izrael, Rusko, Libanon, Katar, Omán, 
a další

.

 
www.severochema.cz
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Ing. Leo Doseděl předal RNDr. Romanu Hrnčířovi, CSc. 
Pamětní list za významnou podporu výrobního družstevnictví
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Předseda Ing. Leo Doseděl 
vychutnal kávu a poznal její 
příběh ve Fair & Bio pražírně

Lucie Doubicová
 

 Foto: Markéta Vinkelhoferová, Ing. Leo Doseděl 

Tak jako cesta kávy začíná u pěstite-
lů a končí u spotřebitele, zažil před-
seda SČMVD Ing. Leo Doseděl její 

mini verzi - se zástupci Fair & Bio družstva  
ji prošel od zelené kávy přes pražení  
a zabalení až po vychutnání si toho nej-
voňavějšího šálku. Předseda svazu přijal 
pozvání předsedkyně družstva Fair & Bio 
Markéty Vinkelhoferové a 3. května se měl 
možnost seznámit s výrobním procesem 
pražírny.

Návštěva v provozovně Fair & Bio pražírny v Kostelci nad La-
bem začala ve skladu zelené kávy. Vedoucí pražírny Martin 
Třešňák vysvětlil, odkud Fair & Bio družstvo nakupuje zelená 
zrnka. Káva je 100% fairtradová, což znamená, že je přesně 
známo, kde a za jakých podmínek byla káva vypěstována.

Předseda SČMVD Ing. Doseděl tak měl možnost nejen při-
vonět k ještě nepraženým zrnkům ve své dlani, které jsou 
vlastně pecky kávových třešní, ale i prohlédnout si jutové 
pytle, ve kterých se káva do Evropy dováží. Na nich je na-
psáno, ze kterého konkrétního regionu zemí Střední a Jižní 
Ameriky - Guatemaly, Hondurasu, Kolumbie a Peru pochází,  
a že byla vypěstována ekologicky (drtivá většina Fair & Bio 
kávy je navíc bio). V současné nabídce je však také výběrov-
ka z Etiopie anebo Indie.

Došlo i na otázku předsedy Ing. Doseděla, co s prázdnými 
pytli. To družstvo buď poskytuje svým partnerům jako de-
koraci, případně je znovu zužitkuje k výrobě sáčků na své  
dárkové sety, anebo jsou určeny pro výrobu designových  
tašek a batohů Kawak v nedalekém Brandýse nad Labem.

Ing. Leo Doseděla po družstvu provázela předsedkyně před-
stavenstva Fair & Bio družstva Markéta Vinkelhoferová, 
která doplnila: „Systém fair trade umožňuje pracovníkům  
a pracovnicím v zemích globálního Jihu uživit se vlastní pra-
cí za důstojných podmínek.“ Jak upřesnila, jde nejen o féro-
vou odměnu za práci/za výpěstky, ale rozvoj komunit podle 
jejich potřeb. 

Ale to už se návštěva přesunula k pražícímu stroji, na kterém 
družstvo zpracovává kávu pro různé typy přípravy. Vedoucí 
pražírny Martin Třešňák vysvětlil předsedovi svazu proces 
pražení kávových zrnek, který trvá zpravidla 12 až 25 minut. 
Najednou se upraží 12 – 15 kilogramů. Ing. Leo Doseděl měl 
možnost přivonět si k omamně voňavé čerstvě pražené kávě 
nejen tmavě pražené, ale i světlé, kde převládaly květinové 
a ovocné odstíny. Vedoucí pražírny vysvětlil, že družstvo  
v současné době dodává až čtvrtinu své kávy ve vratných 
obalech a ušetří tak mnoho obalů.

Předseda SČMVD Ing. Doseděl se přesunul do místnosti, 
kde zaměstnanci se znevýhodněním váží, balí, případně me-
lou kávu podle objednávek zákazníků – maloobchodních, 
které přicházejí přes e-shop fair-bio.cz, anebo velkoobchod-
ních (kaváren, restaurací, kanceláří a obchodů).
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Zaměstnanci Veronika, David a Marcela seznámili Ing. Do-
seděla s procesem vyřizování objednávky od zadání práce, 
polepení sáčku, navážení té správné váhy na zrnko přesně 
až po zatavení sáčku. Předseda SČMVD ocenil jejich práci 
těmito slovy: „Jsem vždy velmi rád tam, kde se tvoří kvalit-
ní produkt, tam, kde ho vytváří zaměstnanci svojí poctivou 
prací, ke které přidávají nejen zajímavý příběh, ale i kousek 
svého srdíčka. To zcela určitě mohu říci o práci všech za-
městnanců tohoto družstva. Nemyslím si, že by těmto dob-
rosrdečným pracovníkům překážel některý ze zdravotních 
handicapů, ba naopak, svoji práci zvládají profesionálně, 
bravurně, a ještě k tomu i s humorem. Měl jsem ze setkání 
s touto partou kamarádů a kamarádek velmi příjemný po-

cit a při návštěvě vznikla nepopsatelná pozitivní atmosféra. 
Nakonec je to vidět i na společné fotografii na provozovně 
(pozn. redakce: titulní stránka tohoto časopisu), kde probí-
há finální příprava nejrůznějších balení kávy z celého světa.“  
Ke skupinovému focení se přidala i administrativní pra-
covnice Renata, která s Marcelou, Filipem a Lukášem tvo-
řili původní tým Fair & Bio družstva od svého zrodu v roce 
2013 společně s vedoucím pražírny Martinem Třešňákem.  
Fair & Bio pražírna je od svého začátku i sociálním pod-
nikem. Na závěr návštěvy si všichni společně vychutnali  
ten svůj šálek - od espressa, americana až po cappuccino. 

Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další! Doufáme, že 
proběhne ještě do konce tohoto roku. (A také, že se bude 
na svazu a dalších výrobních družstvech pít víc Fair & Bio 
kávy :-)

A ještě dodáme jednu větu z úst předsedy SČMVD Ing. Leo  
Doseděla: „Velké poděkování patří předsedkyni družstva 
Markétě Vinkelhoferové za zprostředkování návštěvy, prove-
dení družstvem, za krásný příběh spojený s velmi chutnou 
kávou a hlavně za péči o všechny svoje zaměstnance.“

www.fair-bio.cz 
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Právo člena na podíl na zisku 
a na jiných vlastních zdrojích 

družstva

JUDr. Miroslav Machala

Člen družstva má podle zákona  
o obchodních korporacích zejmé-
na právo volit a být volen do orgá-

nů družstva, účastnit se řízení i rozhodo-
vání v družstvu a podílet se na výhodách 
poskytovaných družstvem. Přestože jeho 
členství spočívá podle tohoto zákona vždy 
také v majetkové účasti v družstvu, prá-
vo na podíl na zisku a na jiných vlastních 
zdrojích družstva, které družstvo při své 
činnosti vytvořilo, členu z právních předpi-
sů nevyplývá. Určit, že člen má toto právo 
však mohou na základě uvedeného zákona 
stanovy družstva. Tato právní úprava od-
povídá pojetí družstva jako společenství 
založeného za účelem vzájemné podpory 
svých členů nebo třetích osob, případně 
za účelem podnikání, které je právnickou 
osobou, a které využívá svůj zisk k napl-
ňování některého z těchto účelů.

  Zvláštní právní úprava se uplatňuje v bytových družstvech  
a v sociálních družstvech, v nichž rozdělování zisku a jiných 
vlastních zdrojů zákon o obchodních korporacích vzhledem 
k účelu sledovanému jejich založením připouští jen v ome-
zené míře. Při splnění podmínek podle zákona a stanov lze 
použít k rozdělení v bytovém družstvu nejvýše 33 % zisku  
a jeho jiných vlastních zdrojů, a to pouze mezi členy byto-
vého družstva, a v sociálním družstvu nejvýše 33 % jeho 
disponibilního zisku. Ostatní družstva zákon v možnosti 
rozdělovat zisk a jejich jiné vlastní zdroje vzhledem k účelu, 
k němuž byla založena, neomezuje, avšak stanoví, že k to-
muto rozdělení může dojít pouze mezi členy, není-li určeno  
v jejich stanovách jinak.

     Rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje družstva lze podle zákona 
o obchodních korporacích jen na základě řádné nebo mimo-
řádné účetní závěrky schválené jeho členskou schůzí. První 
podmínkou, při jejímž splnění může podle tohoto zákona  
k rozdělení dojít, je, že částka určená k rozdělení nepřekročí 
součet výsledku hospodaření posledního skončeného účet-
ního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních 
fondů, které družstvo může použít podle svého uvážení, 
snížený o příděly do fondů družstva v souladu s jeho sta-
novami. Zákon přitom stanoví, že k rozdělení nelze použít 
fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní před-
pis nebo stanovy družstva způsobem, který jejich rozdělení 
nepřipouští. Druhou podmínkou, za níž lze zisk a jiné vlastní 
zdroje družstva rozdělit, která musí být splněna s první pod-
mínkou současně, je, že se vlastní kapitál vyplývající z řádné 
nebo mimořádné účetní závěrky ke dni skončení posledního 
účetního období nesníží po rozdělení pod výši základního 
kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo 
stanov rozdělit. Třetí podmínka pro rozdělení zisku a jiných 
vlastních zdrojů družstva, která musí být splněna spolu  
s předchozími podmínkami, se uplatní, jsou-li v účetní závěr-
ce vykazovány v aktivech rozvahy náklady na vývoj. Částka 
zjištěná z účetní závěrky, kterou lze vzhledem k již uvedeným 
podmínkám použít k rozdělení, se v tomto případě podle zá-
kona o obchodních korporacích o částku neodepsaných ná-
kladů na vývoj snižuje. Není-li částka k rozdělení vzhledem  
k neodepsaným nákladům na vývoj dostatečná, nelze zisk 
ani jiné vlastní zdroje rozdělit. O případném rozhodnutí o roz-
dělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů družstva, které je  
v rozporu s těmito podmínkami, zákon o obchodních korpo-
racích stanoví, že je neúčinné.

     Rozhodovat o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů 
v družstvu zákon svěřuje pouze členské schůzi. Není-li dán 
důvod k tomu, aby členská schůze byla svolána častěji, musí 
se členská schůze konat nejméně jednou za každé účetní 
období. Členskou schůzi, na které se má projednat řádná 
účetní závěrka, je nutné svolat tak, aby se konala nejpozději 
do šesti měsíců po skončení účetního období, za které byla 
tato účetní závěrka sestavena. Má-li na členské schůzi dojít 
k projednání účetní závěrky, musí podle zákona představen-
stvo, anebo předseda družstva, pokud se v družstvu předsta-
venstvo nezřizuje, zpřístupnit členům účetní závěrku v sídle 
družstva nebo v jiném místě určeném v pozvánce na člen-
skou schůzi vždy alespoň 15 dnů přede dnem konání člen-
ské schůze. Pozvánku je nutné nejméně 15 dnů přede dnem, 
v němž se členská schůze má konat, uveřejnit na informační 
desce a současně ji zaslat každému členovi. K účetní závěr-
ce i k návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů 
musí dát před projednáním na členské schůzi své písemné 
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stanovisko kontrolní komise, jestliže je v družstvu zřízena. 
Rozhodnout o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdro-
jů je možné, jen pokud byla řádná nebo mimořádná účetní 
závěrka, která je podkladem pro toto rozhodnutí, členskou 
schůzí schválena. Rozhodnutí členské schůze o rozdělení 
zisku nebo jiných vlastních zdrojů lze přijmout jen do kon-
ce následujícího účetního období po skončení účetního ob-
dobí, za něž byla účetní závěrka, na jejímž základě členská 
schůze o tomto rozdělení rozhoduje, sestavena. Nedojde-li  
k přijetí jejího rozhodnutí do uplynutí uvedeného následují-
cího účetního období, může při splnění podmínek podle zá-
kona a stanov členská schůze rozhodovat o rozdělení zisku  
a jiných vlastních zdrojů družstva teprve na základě schvále-
né nové řádné anebo mimořádné účetní závěrky.

     Členská schůze může rozhodnout, že se zisk nebo jiné  
vlastní zdroje družstva rozdělí mezi členy jen tehdy, urču-
jí-li stanovy družstva, že členové, anebo alespoň někteří  
z nich, mají právo na podíl na zisku nebo na jiných vlastních 
zdrojích družstva. S právem člena na podíl na zisku nebo  
na jiných vlastních zdrojích souvisí úzce úprava ve sta-
novách vztahující se k rozdělení a užití zisku i ke způsobu 
úhrady ztráty družstva, zejména pak k tvorbě a použití fon-
dů tvořených ze zisku. Pravidla vyplývající z této úpravy ve 
stanovách je nutné při každém rozhodování členské schůze  
o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů dodržet. Člen 
se nemůže domáhat, aby členská schůze určila, že se zisk 
anebo jeho část, popřípadě i jiné vlastní zdroje družstva, roz-
dělí mezi členy, nevyplývá-li ze stanov něco jiného. Právo čle-
na na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je právem  
na určení jeho podílu na zisku a na jiných vlastních zdro-
jích, o kterých členská schůze rozhodla, že budou v souladu 
se zákonem a stanovami rozděleny mezi členy. Vzhledem  
k tomu, že právní předpisy podmínky pro vznik tohoto práva 
člena neupravují, vzniká proto uvedené právo pouze za pod-
mínek podle stanov.

     Zákon o obchodních korporacích předpokládá, že stano-
vy obsahují způsob, jakým se členu určí jeho podíl na zis-
ku anebo na jiných vlastních zdrojích družstva, které mají 
být podle rozhodnutí členské schůze rozděleny mezi členy, 
ale nevyžaduje to, a nic bližšího se v něm ve vztahu k této 
úpravě ve stanovách ani neuvádí. Pro případ, že způsob 
určení tohoto podílu člena není ve stanovách uveden, platí 
podle zákona, že podíl člena na zisku nebo jiných vlastních 
zdrojích družstva se určí v poměru jeho splněné vkladové 
povinnosti k členskému vkladu ke splacenému základnímu 
kapitálu družstva, tedy v poměru členem splněné vkladové 
povinnosti k jeho členskému vkladu vůči souhrnu vklado-
vých povinností k členskému vkladu splněných všemi členy 
družstva. Z uvedeného ustanovení zákona je zřejmé, že vy-
lučuje možnost, aby o způsobu určení podílu člena na zisku 
nebo na jiných vlastních zdrojích rozhodla svým usnesením 
členská schůze anebo jiný orgán družstva.

     O vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích 
družstva, který byl členu určen za podmínek podle zákona 
a stanov, je oprávněn rozhodnout podle zákona o obchod-
ních korporacích jen statutární orgán družstva, tedy před-
stavenstvo anebo předseda družstva, jedná-li se o družstvo,  
v němž se představenstvo nezřizuje. I při tomto rozhodování 
podle zákona platí, že uvedený statutární orgán plní usne-
sení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy, i 
to, že je-li rozhodnutí členské schůze o rozdělení zisku nebo 

jiných vlastních zdrojů družstva v rozporu se zákonem, po-
díly na částce určené k rozdělení se nevyplatí. Podle zákona  
se v tomto případě má za to, že ti členové statutárního orgá-
nu, kteří s vyplacením v rozporu se zákonem souhlasili, ne-
jednali s péčí řádného hospodáře, a je tedy zřejmé, že takové 
jednání člena statutárního orgánu zakládá jeho povinnost  
k náhradě újmy vzniklé družstvu porušením povinnosti vyko-
návat funkci s péčí řádného hospodáře.

     Neurčují-li stanovy lhůtu, v níž se podíl na zisku nebo  
na jiných vlastních zdrojích členu vyplatí, je tento podíl podle 
zákona splatný do tří měsíců ode dne, kdy členská schůze  
o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla, 
ledaže členská schůze určí jinak. Rozhodnout, že se tyto 
podíly vyplatí však může statutární orgán jen tehdy, je-li do-
drženo ustanovení zákona o obchodních korporacích, kte-
rým se stanoví, že obchodní korporace nesmí vyplatit podíl  
na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích, pokud by si tím při-
vodila úpadek podle insolvenčního zákona. O úpadek by se  
ve smyslu insolvenčního zákona jednalo, jestliže by druž-
stvo mělo více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší  
30 dnů po lhůtě splatnosti a nebylo by schopno tyto závaz-
ky plnit, anebo pokud by bylo předluženo. O předlužení pod-
le této právní úpravy jde tehdy, má-li družstvo více věřitelů  
a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.  
Nedojde-li vzhledem k uvedenému ustanovení zákona  
k výplatě podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích 
družstva do konce účetního období, v němž členská schůze  
o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla, 
právo na podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích  
ze zákona zaniká. Zákon zároveň stanoví, že nevyplacený 
zisk nebo jiné vlastní zdroje družstvo převede na účet neroz-
děleného zisku minulých let.

www.scmvd.cz

                       právní okénko             
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ŠKODA iV
VYZKOUŠEJTE SI
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Nová řada profilů uspokojí  
nejnáročnější zákazníky 

Ing. Terezie Baňasová

Foto: archiv MECHANIKA

Pokud se dá říci, že dnešní doba je 
bouřlivá, platí to na stavebním trhu 
dvojnásob. Současnost s sebou při-

náší plno změn a zvratů, ze všech stran 
slyšíme o spoustě dopadů, které má dneš-
ní doba. Vlivy těchto změn se nevyhýba-
jí ani Mechanice, která v oblasti výplní  
otvorů působí už desítky let. Již delší dobou  
se technici zabývali myšlenkou zavedení 
nové profilace plastové výroby.
Předtím, než vznikl nápad zavedení nového systému, zamy-
sleli jsme se nad naši velkou výhodou, a tou je kombinace 
dvou výrob. Máme kvalitní výrobní zázemí jak pro plastové, 
tak pro hliníkové systémy.  Většina rodinných domů, a ne-
jen rodinných, dnes požaduje jak hliníkové prvky, tak plasto-
vé. Vždy byla našim hlavním cílem spokojenost zákazníka  
a každý náš zákazník má mnoho přání a představ, jak by 

měl jeho dům vypadat a jaké materiály by měly být použity. 
Zvážili jsme tyto požadavky zákazníků a dostali jsme výsled-
nou tezi, kterou jsme začali dále naplňovat a rozvíjet. Každý 
architekt, každý stavitel, každý investor vidí jako výsledek 
své práce stavbu, která působí uceleným dojmem, vytváří 
kompletní design stavby a dokonale zapadá do svého oko-
lí.  Cílem nové profilace tedy je estetické sladění plastového 
a hliníkového systému. Tuto myšlenku nám dokázal naplnit 
plastový systém Deceuninck, jehož vzhled, barevnost a tvary 
jsou na první pohled nerozeznatelné od hliníkového systému 
a zároveň v sobě zahrnuje výhody plastové stavební výplně. 

Drželi jsme se také technických parametrů, které jsou  
pro nás velmi důležité. Profilový systém Deceuninck po 
stránce technické poskytuje prvotřídní provedení a zcela 
nově definuje vzhled plastových oken v návaznosti na dneš-
ní požadavky trhu.  Proto naše volba padla právě na tento 
systém.  Tým našich kvalifikovaných pracovníků je schopen 
naprojektovat a sladit profilaci plastových a hliníkových sys-
témů tak, aby výsledný efekt byl pro každého zákazníka „do-
konalý“. 

Z praktického hlediska je nový systém výrazným zásahem 
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do výroby a znamená několikaměsíční proces zavádění.  
V současnosti nastavujeme všechny potřebné procesy, 
připravujeme zkušební vzorky a dokončujeme nastavení 
strojů před zahájením výroby.  Obchodnímu oddělení se již 
podařilo získat několik zakázek z nového systému.  Máme 
nasmlouvaných několik rodinných domů a také dva bytové 
domy, jejichž realizace proběhne ještě letos v letních měsí-
cích. Již na těchto stavbách se nám potvrzuje správný směr 
našich myšlenek. Oba bytové domy budou mít od Mechani-
ky plastová okna z nového systému Deceuninck a hliníkové 
vstupní stěny s dveřmi.

Naše úvaha o jednotném vzhledu plastového a hliníkového 
systému dostane tedy skutečnou podobu. Věříme, že profi-
lová řada Deceuninck našim zákazníkům zcela jistě usnadní 
rozhodování při výběru nových okenních výplní.

www.mechanikapv.cz

družstevní výrobky



ZASTAVOVAČ
Pánové jej mají už léta vyzkoušený, ale znají ho i dámy? 

Jak funguje Zastavovač?

Zastavovač dokáže zklidnit  
podrážděnou pokožku.  
 
Díky silným adstringentním   
(póry stahujícím) účinkům  
se drobné oděrky po holení 
okamžitě stáhnou.  
 
Využijte jeho zklidňující  
působení i po depilaci  
dámské pokožky. 

 
Nově  
v praktickém balení  
do blistru.

VÝROBCE:
Důbrava chemické výrobní družstvo

Koupíte v drogeriích 
nebo v e-shopu www.dubrava.cz.



Podzámecká zahrada
Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková

Potřebujete načerpat klid, pohodu  
a sílu do dalších dní?  Podívejte se, 
kde byste ve svém okolí mohli najít 

klidné místo s příjemnými výhledy do kra-
jiny a odpočinout si.  

V Kroměříži to mají snadné. I když ve městě, mají tam celo-
ročně k dispozici volný vstup do Podzámecké zahrady. Její 
scenérie překvapují sítí vodních kanálů a rybníků, množstvím 
romantických staveb a kompozic, zoo koutkem a volně cho-
vaným zvířectvem, jako jsou pávi, labutě, kachny a veverky. 

Slavné období rozkvětu a postupného rozšiřování zahrady 
nastalo v průběhu 17. století, kdy byla původní zelinářská  
a květinová zahrada přeměněna na barokní zahradu. Deva-
tenácté století proměnilo tuto zahradu na stylový krajinářský 
park o rozloze 64 hektarů navazující plynule na historicky 
cenný arcibiskupský zámek. Dnes je zde vysázeno více než 
200 druhů vzácných stromů z různých částí Evropy, Ameriky  
i Asie. Tady je malá pozvánka k procházce. 

www.zamek-kromeriz.cz/navstevni-trasy/podzamecka-zahrada
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        kultura, cestování & společnost  




