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31. valné shromáždění
Svazu českých a moravských
výrobních družstev

S

portovní areál ve středočeském
Nymburku hostil v pondělí 13. června
v pořadí 31. valné shromáždění Svazu
českých a moravských výrobních družstev.
Obdobně jako v předchozích letech, kdy valné
shromáždění nebylo volební, byl ústředním
bodem jednání projev předsedy svazu
Ing. Leo Doseděla, který přítomné delegáty
členských výrobních družstev seznámil
se stěžejními oblastmi, na něž byla zaměřena
pozornost představenstva a jednotlivých
odborů svazu v uplynulém období.

Samotnému jednání valného shromáždění v letošním roce
předcházelo udělení Pamětních listů za významnou podporu
výrobního družstevnictví a již tradiční slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže Výrobní družstvo roku 2021. Pamětními listy
byli u příležitosti významného životního jubilea 80 let oceněni
Stanislav Husník, bývalý dlouholetý předseda STYL, družstvo
pro chemickou výrobu, a Ing. Emil Beber, předseda KOVOBEL,
výrobní družstvo.
Více informací naleznete na straně 11 tohoto časopisu.
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Titulní strana obálky: budova SČMVD, foto: Jana Henychová

(redakčně kráceno)

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych vás jménem představenstva přivítal
na 31. valném shromáždění Svazu českých a moravských
výrobních družstev. Je potěšující, že po dvou letech, v jejichž průběhu jsme byli nuceni omezit naše červnové jednání
na formu on-line, případně ho zredukovat pouze na pracovní
část, se můžeme po covidovém období zde dnes osobně setkat, a mohli jsme uskutečnit i včerejší doprovodný program.

aktualita

Zpráva představenstva SČMVD o činnosti a hospodaření SČMVD
přednesená předsedou představenstva Ing. Leo Dosedělem
na 31. valném shromáždění SČMVD 13. června 2022 v Nymburku
podnikání. Jsem velmi rád, že jsme mohli společně otevřeně
diskutovat o každodenních problémech a možnostech k jejich řešení. Jsem rád i za vaše věcné náměty k další činnosti
svazu a za podmětné připomínky směřující k aktuální situaci v členské základně svazu. Některými z těchto námětů,
ke kterým patří i úprava stávajících stanov, se s členy představenstva a pracovníky aparátu svazu již zabýváme.
Společně s pozvánkou na dnešní jednání jste obdrželi 2. část zprávy představenstva o činnosti a hospodaření svazu. Vzhledem k tomu, že na regionálních poradách
nebyla zastoupena všechna družstva a potřeby družstev
v jednotlivých oborech a regionech se mohou v mnohém
lišit, zahrnuli jsme zápis z těchto porad do 2. části písemných podkladů. Představenstvo vychází z toho, že je v něm
zachycena řada podnětů týkajících se vnitrosvazových
témat a vzájemná informovanost je jedním z předpokladů
jejich uvážlivého vyhodnocení. K některým otázkám se chci
vyjádřit v rámci svého projevu.
Pozornost představenstva byla i v nadále nestandardních
podmínkách uplynulého roku soustředěna do tří základních
oblastí:
- rozvoj služeb poskytovaných členským družstvům,
- hospodaření s majetkem svazu,
- jednání se státní správou a samosprávou ve věci oprávně
ných požadavků členských družstev.

Mysleli jsme si, že se náš společenský a rodinný život, hospodaření státu, výroba, služby a plánované záměry v členských družstvech postupně vrátí k normálu, ale sami víte,
že opak je pravdou. Jestliže v 1. části písemných podkladů,
které jsme vám zasílali po březnovém zasedání představenstva, jsme předeslali, že agrese Ruska vůči Ukrajině nezadržitelně posouvá do popředí potřebu vnímání geopolitických
souvislostí, jsme nyní ve velmi těžké společenské a hospodářské situaci a vážných ekonomických problémech, které jsme
v březnu jen předvídali, a nyní je všichni vnímáme jako rozsáhlé negativní ekonomické dopady tohoto pro nás nesmyslného válečného konfliktu, navíc umocněného vysokými
ztrátami na lidských životech, rodinnými tragédiemi, nenávratně zničenými hodnotami a devastací majetků. To všechno se propisuje do současného dění ve všech oblastech
a má celosvětově negativní dopady. Náprava bude velmi
nákladná a dlouhá. Přejme si ale, aby nastala co nejdříve.
Na regionálních poradách byla projednána 1. část písemných
podkladů a aktuálně zmíněny všechny souvislosti spojené
se stávající situací, ovlivňující především naše družstevní

Od 30. valného shromáždění, které proběhlo před rokem,
uskutečnilo představenstvo celkem 13 zasedání, včetně
včerejšího. Ve složení představenstva došlo během uplynulého roku ke třem personálním změnám. Vycházely
z odstoupení bývalého předsedy SČMVD a ze změn provedených v členských družstvech u volených zástupců,
kteří ukončili členství. Na základě výsledků voleb do orgánů svazu, které proběhly v roce 2019, doplnili představenstvo tři náhradníci - předseda DDL Lukavec Ing. Pavel Kříž,
předseda Kooperativy Uhlířské Janovice Ing. Miloslav Meloun a předseda Mechaniky Prostějov Ing. Jindřich Zdráhal.
Standardní agenda jednání, se kterou jste se mohli průběžně
seznamovat prostřednictvím zkrácených zápisů umísťovaných
na extranet (t.č. v neveřejné části nových internetových stránek
svazu), byla rozšířena o témata vyplývající z celospolečenského dění.
Nutno konstatovat, že nestandardní podmínky uplynulého roku
a krizové podmínky letošního roku se projevily ve všech oblastech, které jsem v úvodu zmiňoval.
Nejprve k hospodaření SČMVD. Představenstvo se průběžně zabývalo ekonomickými výsledky hospodaření svazu,
stavem majetku svazu, jeho pronájmem, případně dalšími
alternativami nakládání s majetkem. Zvláštní pozornost byla
věnována řešení vztahů s významnými nájemci obchodních
prostor, jejichž platební schopnost byla ovlivněna vládními
opatřeními plynoucími z koronavirové pandemie. Základním
Výrobní družstevnictví
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kritériem při posuzování výdajů svazu byla jejich racionalizace a hledání úspor, které bylo vždy podmíněno zachováním
kvality služeb. Blíže se k těmto otázkám vyjádřím v kapitole
věnované ORSM.
Trvalou pozornost představenstvo věnuje i rekonstrukci
technologických rozvodů v budově sídla svazu, které v jednotlivých etapách probíhají za provozu, resp. s jeho minimálním omezením. Na tomto místě bych chtěl připomenout, že
na rekonstrukci technologií navážeme rekonstrukcí všech
zasedacích místností, při jejichž realizaci představenstvo
počítá s oslovením především členských družstev jako
dodavatelů v příslušných oborech. Jsem přesvědčen, že
členskými družstvy odvedená práce, kterou jsme budoucím
nájemcům zasedacích prostor připraveni vhodnou formou
v objektu prezentovat, bude připomenutím tradiční řemeslné
pozice výrobního družstevnictví v ČR. V souvislosti s pravidelnou informací o hospodaření svazu se představenstvo
zabývalo i zhodnocováním jeho finančních prostředků.

Trvalou pozornost představenstvo věnovalo službám pro členská družstva. Vzhledem k omezením plynoucím z koronavirové
pandemie byl kladen důraz na poskytování operativních informací, které bylo realizováno zejména odborem poradenských
služeb a odborem správy FDÚ.
Vedle projednávání žádostí o poskytnutí úvěrů, jejichž nabídka byla rozšířena o možnost čerpání mimořádného energetického úvěru, pravidelné informace o úvěrové činnosti
a možnostech využívání podpůrných programů organizovaných státem, což je blíže popsáno v kapitole věnované odboru
správy FDÚ, se představenstvo zabývalo i možnostmi zvyšování kvality a rozsahu služeb telefonního operátora T-Mobile,
firmy MOL zajišťující společný nákup pohonných hmot, který
byl rozšířen o prémiová paliva, a služeb pojišťovny Kooperativa, které zapojená družstva využila mj. i v souvislosti s řešením škod způsobených tornádem. Možnost zapojení širšího
okruhu družstev při využívání služeb Kooperativy byla zohledněna i v přípravě nové rámcové smlouvy, která byla uzavřena
k 1. lednu 2022. Představenstvem byl intenzivně sledován
i průběh využívání operativního leasingu aut. Vzhledem k současné situaci ovlivněné nedostatkem vozidel, resp. komponent pro jejich výrobu, došlo k uzavření dodatku smlouvy s poskytovatelem (firmou CAR4WAY a.s.), který umožňuje, aby
si družstvo, které projeví zájem o nové vozidlo, stávající vozidlo ponechalo až do dodání nového vozu. V některých případech dochází po vzájemné dohodě i k možnosti odkoupení
vozidla za sjednanou zůstatkovou cenu.
Pravidelně se představenstvo věnovalo vývoji podmínek centralizovaného nákupu energií. Postup budeme určitě společně koordinovat a hledat nejvýhodnější dobu pro fixaci.

Zleva: Stanislav Husník, Jan Wiesner, JUDr.
Rostislav Dvořák, Ing. Emil Beber
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Zatímco podzimní měsíce loňského roku byly poznamenány předvolebním soupeřením politických stran a seskupení,
které svaz při sestavování jejich volebních programů zásoboval informacemi o potřebách svých členů, je v současné
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době pozornost zaměřena především na problémy vyplývající z aktuálního dění, které zásadním způsobem ovlivňuje agrese Ruska vůči Ukrajině, růst inflace, zvyšování cen
vstupních materiálů, nedostupnost některých komponent
pro výrobu, dodací termíny a další problémy v dodavatelskoodběratelských řetězcích, které negativně dopadají na podnikatele, včetně MSP. Stále přetrvává nedostatek kvalifikované
pracovní síly. Uvedené okruhy problémů a naléhavá potřeba
jejich řešení jsou předmětem jednání tripartity, Rady vlády
pro udržitelný rozvoj, Podnikatelské rady MPO a řady dalších
platforem včetně neformálních setkání s premiérem Fialou,
předsedkyní Poslanecké sněmovny, a ministrem průmyslu
a obchodu, ministrem financí, kterých jsem se spolu s dalšími zástupci podnikatelských sdružení zúčastnil. Snad
pozitivního výsledku se podařilo dosáhnout v rámci jednání s místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních
věcí Marianem Jurečkou ve věci aktuálního navýšení a dlouhodobě požadovaného systémového řešení příspěvku pro
zaměstnavatele OZP. Více v části věnované činnosti odboru
zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Důležitou inspirací k těmto všem jednáním jsou pro mě
informace, které získávám při návštěvách členských družstev, které cíleně zařazuji do svého pracovního programu
a o nichž průběžně informuji ostatní členy představenstva
i předsedu a členy kontrolní komise. Tyto informace jsou
součástí pravidelných porad s řediteli odborů svazu. Mohu
konstatovat, že jsem za rok ve funkci předsedy svazu navštívil již kolem 60 družstev. S velkou většinou z vás, zde
přítomných, jsem měl možnost osobně probrat všechny
současné problematické otázky a zhlédnout vaše provozy.
Velmi inspirativní je vidět na vlastní oči progresi řady členských družstev, modernizaci strojního zařízení, v mnoha případech digitalizaci výrobních procesů a robotizaci pracovních činností. Jsem rád, když se náš svaz na významných

investicích v jednotlivých družstev může podílet. Při této
příležitosti bych vám chtěl připomenout možnost využití národních nebo evropských finančních prostředků z nově vypisovaných dotačních titulů, popřípadě prostředků Národního
plánu obnovy, čímž můžete přispět k řešení např. částečné
energetické soběstačnosti, dalších modernizací nebo zrealizovat investicemi úspory energií atd. Týká se to především
družstev, která těchto možností prozatím nevyužila.
Písemný materiál o vybraných ukazatelích, který je součástí
zprávy představenstva, je tak možno obohatit praktickými
poznatky, bez nichž se při řešení současných problémů neobejdeme.

V kontextu s naplňováním záměru poskytovat členským
družstvům dostatek informací pro jejich podnikatelskou
činnost, představenstvo věnovalo pozornost elektronickým
i tištěným médiím vydávaným svazem. Na základě předchozího průzkumu mezi členskými družstvy zabezpečilo
realizaci nových internetových stránek. Vedle veřejné sek-
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2021, a to jak ve věci úpravy stanov družstev, která s přizpůsobením stanov nové právní úpravě ještě otálela, tak ve věci
aktualizace dalších vnitřních předpisů družstev. Podrobnější popis činnosti odboru legislativně-právního je součástí
1. části písemných materiálů.
V oblasti právní problematiky svazu byla činnost tohoto
odboru zaměřena na úpravu smluvních vztahů svazu a jeho
nájemců, jakož i na zpracování dalších typů smluv souvisejících s majetkem svazu. Právníci odboru legislativně-právního se zabývali také aktuálními záležitostmi souvisejícími
s aplikací právní úpravy v podmínkách družstev (např. otázka
evidence skutečných majitelů, exekucí, atd.) a navazující judikaturou Nejvyššího soudu ČR.

ce s možností pro-linku na internetové stránky jednotlivých
družstev je jejich součástí i neveřejná část (členská sekce)
nahrazující extranet. Obsahem neveřejné části budou mj.
informace o výměně služeb a zboží, jakož i další údaje týkající se vnitrosvazových záležitostí. Obsah stránek bude
dle potřeby průběžně doplňován. Zde bych se rád zastavil
u možnosti využívání rubriky nabídky-poptávky členských
družstev, výměna zboží a služeb, informace pro exportéry
i importéry z agentury Czech-Trade, tak jak bylo požadováno
některými z vás. Agentura Net-servis zabezpečující tvorbu a
správu webových stránek svazu nabízí tuto činnost i pro naše
členská družstva za zvýhodněných podmínek. Informace jste
rovněž obdrželi, jsou k dispozici v členské sekci webu.
Dalším komunikačním prostředkem svazu zůstává Informační přehled, jehož vydávání jsme redukovali na elektronickou formu s možností řady pro-linků, a Spektrum informací, které je 1x týdně rozesíláno na e-mailové adresy
do členských družstev. Okruh adresátů můžeme na vaše
přání rozšířit. Specifickou roli sehrává časopis Výrobní družstevnictví, jehož prostřednictvím informujeme členskou
základu i širší veřejnost o aktuálním dění v členských družstvech a svazu. Převzetím grafického zpracování časopisu
jeho šéfredaktorkou a redukcí rozsahu bylo i v této oblasti
dosaženo značné úspory nákladů.
Úlohou svazu, jejíž význam v dnešním mediálním světě nelze
podceňovat, je i prezentace výsledků členských družstev.
I v uplynulém roce se představenstvo věnovalo nominacím
do podnikatelských soutěží. Blíže vás budu informovat v oddílu věnovaném odboru poradenských služeb. Rád bych ale
využil této příležitosti a poděkoval všem, kteří prostřednictvím výsledků svojí práce přispěli k prezentaci dobrého jména výrobního družstevnictví.
V následující části svého projevu bych rád podal aktuální
informace vztahující se k činnosti jednotlivých odborů svazu.
Odbor legislativně-právní se v rámci své činnosti, prováděné v období od 30. valného shromáždění, právníky v sídle
svazu v Praze a na pracovišti v Brně, věnoval nejenom řešení
právní problematiky svazu, včetně vnitřní a vnější legislativy, ale v převažujícím rozsahu zejména přímému poradenství členským družstvům svazu. Do značné míry přetrvávaly
záležitosti související s novelizacemi zákona o obchodních
korporacích účinnými od 1. července 2020 a od 1. ledna
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Odbor legislativně-právní také ve spolupráci s ostatními útvary svazu a s vnějšími partnery průběžně sleduje legislativní
proces, a to již od jeho počátku v rámci meziresortního připomínkového řízení, až do jeho závěrečných fází při schvalování
v Parlamentu ČR. V návaznosti na novou právní úpravu pak
ve stěžejních oblastech právníci organizují na pracovišti
v Brně zejména pro družstva sídlící na území Moravy příslušné vzdělávací akce.
V dalším období bude pozornost odboru legislativně-právního
nadále věnována zejména vývoji právní úpravy v rámci legislativního procesu a související poradenské činnosti zaměřené na aplikaci právních předpisů ve vztahu k družstvům.
Odbor rozpočtu a správy majetku zajišťuje především správu, opravy a údržbu nemovitého majetku, jeho pronájem,
dále ekonomické a účetní činnosti a technickou správu
a údržbu informačních technologií. Do působnosti ORSM
spadá též autodoprava, činnost podatelny a zajištění úklidu
a ostrahy jednotlivých objektů.
K hospodaření zmíním pouze některé skutečnosti, protože
definitivní výsledky včetně výroku auditora vám byly zaslány
ve 2. části podkladových materiálů.
V roce 2021 byly provedeny opravy a investice u nemovitostí
SČMVD dle plánu oprav a investic tak, aby byly v technicky
dobrém stavu a konkurenceschopné vůči nabídce okolních
nemovitostí k pronájmu.
V další části zprávy se budu věnovat aktuální informaci týkající se odboru správy FDÚ.
V souvislosti se situací na trhu s energiemi byl v roce 2021

aktualita

říjnovým představenstvem svazu
schválen mimořádný energetický
úvěr, který je poskytován za účelem vyrovnání se se situací na
trhu energií.
Družstva za zpracování žádosti o
úvěr neplatí žádné poplatky, neplatí za odhad nemovitosti, rezervaci finančních prostředků ani za
vedení úvěrového účtu. Důraz je
ze strany odboru správy FDÚ kladen na kvalitní zajištění, zpravidla
nemovitostmi.
Další oblastí v kompetenci odboru správy FDÚ je poradenství.
Ze strany členských družstev
je o vyhlášenou výzvu na výstavbu
fotovoltaických elektráren zájem,
dosud byla dohodnuta spolupráce
s osmi členskými družstvy,
s dalšími řeší odbor podmínky
výzvy ve vztahu ke konkrétním
záměrům jednotlivých družstev
a případně možnost spolupráce
na přípravě žádosti. Kromě práce na přípravě nových žádostí
pokračují práce na realizaci žádostí podaných v předchozích
letech. Odbor správy FDÚ poskytuje také průběžně konzultace k problematice dotací. O připravovaných výzvách jsou
družstva pravidelně informována.
Odbor poradenských služeb - práce tohoto odboru se specializuje na právní a podnikatelské prostřední členských družstev – od řešení právních záležitostí, daní a účetnictví, účast
na výstavách a veletrzích. Poskytuje komplexní a odbornou
podporu ve formě konzultací, stanovisek a informací.
Právě v uplynulém období poznamenaném epidemiologickou situací a souvisejícími, neustále se měnícími opatřeními, se ukázalo, jak oceňované a pro družstva podstatné
je bezprostřední informování a další služby, které členům
zajišťujeme, včetně operativních konzultací ke konkrétním
případům, často komplikovaným. Výhodou je možnost spolupráce právníků, účetních a daňových poradců i dalších
specialistů odboru. Podpora členským družstvům je nabízena i pro případy kontrol ze strany vnějších orgánů.

a jiných překážek v práci, programů pomoci zaměstnavatelům Antivirus, dotačních programů, daňových balíčků, vnitřních předpisů atd.
Kromě Aktuálních informací, zasílaných předsedům družstev, vydáváme s dvouměsíční periodicitou tradiční Informační přehled, a to v nové, výhradně elektronické podobě,
dostupné rovněž na členské části webu, s hypertextovými
odkazy na příslušné dokumenty.
V období 2. pololetí 2021 jsme realizovali 11 seminářů,
z toho jeden on-line formou k aktuální mzdové a personální problematice. V letošním 1. pololetí se uskutečnilo také
11 seminářů, jeden - s daňovou problematikou - opět
on-line. Celkem se tak za rok zúčastnilo odborného vzdělávání více než 400 osob. Na podzim letošního roku máme
připravené další semináře, jejich plán schvalovalo včera
představenstvo. Mezi nimi je i jeden, který plánujeme uskutečnit již v červenci, a to na téma fotovoltaiky. Měl by přinést
zkušenosti z praxe a informace o možnostech tohoto alternativního zdroje energie.

Odbor zabezpečuje také další aktivity Svazu – jednou z nich
je účast v legislativní procesu, a tedy ovlivňování tvorby podnikatelského, ekonomického a pracovněprávního prostředí.
Podílíme se na připomínkování a tvorbě legislativy a opatření vlády. Prostřednictvím Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů ČR a společně se Svazem průmyslu a dopravy jako přímými členy tripartity prosazujeme zájmy malých a středních podnikatelů, jimiž družstva jsou.
Důležitou oblastí činnosti odboru je vzdělávání, informace
a konzultace. S předstihem a na profesionální úrovni informujeme družstva o novelizaci zásadních právních předpisů, dotýkajících se jejich činnosti, tak, aby realizace změn
byla z jejich strany bezproblémová. V uplynulém období
epidemie to byl neustálý tok informací o opatřeních vlády
a s nimi souvisejícím postupem zaměstnavatelů ohledně
hygienických opatření, testování zaměstnanců, karantény
Výrobní družstevnictví
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Z hlediska navazování obchodních kontaktů a propagace
jsou velmi významné účasti na výstavách a veletrzích v tuzemsku i v zahraničí. Odbor poradenských služeb je připraven organizačně zajišťovat vytvoření společné expozice
výrobních družstev podle plánu společné účasti družstev
na veletrzích a propagačních akcích schváleného představenstvem SČMVD.
Rok 2021 i počátek roku 2022 byly stále ovlivněny pandemií covid-19, konání veletrhů jakožto hromadných akcí bylo
v rámci protiepidemických opatření vlády ČR i vlád jiných
zemí buď zcela zakázáno nebo značně omezeno. Z původně plánovaných akcí byla odborem zorganizována společná
expozice na Mezinárodním veletrhu módy STYL v srpnu 2021
a před měsícem mezinárodní veletrh elektrotechniky, enerOdbor poradenských služeb zajišťuje nominaci a účast výrobních družstev a jejich představitelů v prestižních manažerských a podnikatelských soutěžích, jako je Českých 100
Nejlepších, Manažer roku, Marketér roku a Merkurovy medaile Hospodářské komory ČR.
V soutěži ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 2021 bylo sedm výrobních družstev oceněno v kategorii Zaměstnanost & družstevnictví:
Cyklos, výrobní družstvo, Choltice,
Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby, Praha,
Družstvo HLS, výrobní družstvo Plzeň,
Horácké autodružstvo, Velké Meziříčí,
L i d o k o v, výrobní družstvo, Boskovice,
OBZOR, výrobní družstvo Zlín,
Služba, výrobní družstvo, České Budějovice.

getiky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení
AMPER. Připravována je společná účast družstev na agrosalonu Země živitelka, který se bude konat koncem srpna
v Českých Budějovicích, a již také na veletrhu hraček a potřeb
pro děti Spielwarenmesse 2023, který by se měl po vynucené
pauze uskutečnit v únoru příštího roku v Norimberku.
V souladu se zásadami podpory družstev na obchodních
a propagačních akcích jsou svazem poskytovány individuální příspěvky – mohou je využít družstva, která vystavují samostatně na specializovaných výstavách, nebo v samostatných stáncích mimo společné expozice družstev. Z důvodu
toho, že se veletrhy téměř nekonaly, nebyla příliš využívána
ani tato možnost podpory účasti družstev na nich.
Při dodržení všech platných hygienických podmínek se nám
v roce 2021 podařilo uspořádat podzimní prodejní akci v bu-

V soutěži Marketér roku 2021 získala ocenění Malý modrý
delfín Mgr. Markéta Vinkelhoferová, předsedkyně Fair & Bio
družstvo, za vhodné využití on-line marketingu založeném
na kvalitní analýze dat.
V soutěži Hospodářské komory ČR obdržel zlatou Merkurovu medaili v letošním roce Ing. Zdeněk Blažek – předseda
Dřevojas, v.d. Stříbrnou pan Vladimír Najman, předseda
L i d o k o v, výrobní družstvo, a bronzovou Ing. Jaroslav Dočkal, donedávna předseda družstva DIOL.
Pro letošní rok jsme vyhlásili také další ročník soutěže DESIGN VD a INOVACE VD. Zúčastnilo se ho 14 družstev a ocenění proběhlo v rámci společenského večera, který dnešnímu jednání předcházel. Ceny pro Výrobní družstva roku 2021
byly uděleny před chvílí.
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Krátký komentář k prodejním akcím. V souvislosti s ukončením nájemního vztahu k 31. srpnu 2022 s firmou J.E.S
v budově svazu na Kozí ulici v Brně je na zváženou, zda
tohoto obchodního prostoru nevyužít dočasně pro nabídku družstevních výrobků a neuspořádat v Brně jako pilotní
projekt prodejní družstevní podzim. To znamená, nabídnout
našim členským družstvům zabývajícím se výrobou ošacení
v dámské, pánské, dětské konfekci nebo doplňků možnost
prezentace a prodeje od 1. září do konce roku 2022 a využít
podzimní a předvánoční období jako akci k podpoře prodeje družstevních výrobků. Od ledna roku 2023 bychom přistoupili k rekonstrukci těchto obchodních prostor a potom
bychom buď v tomto projektu pokračovali nebo nabídli opravené prostory novému nájemníkovi.
Sedmým rokem probíhá společný nákup pohonných hmot
na základě smlouvy uzavřené mezi Svazem a skupinou MOL.
I přes současnou situaci smlouva umožňuje nakupovat v síti
MOL pohonné hmoty za výhodných podmínek 72 členským
družstvům našeho svazu.
Odbor zaměstnanosti OZP poskytuje služby a podporu
členským družstvům zaměstnávajícím převážně osoby
se zdravotním postižením. Zabývá se velmi širokým okruhem témat při prosazováním zájmů a potřeb rostoucí
skupiny zaměstnavatelů s více než 50% podílem osob
se zdravotním postižením, mezi něž patří významná skupina
42 členských družstev svazu, která zaměstnávají zhruba
tři tisíce zdravotně postižených osob. Zástupci odboru jsou
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dově svazu. Zúčastnilo se jí 10 družstev. 12. dubna se uskutečnila jarní prodejní akce, které se zúčastnilo 8 družstev.
Podzimní – předvánoční akce je naplánována na 9. listopad
2022, v případě zájmu o účast kontaktujte pracovníky odboru
poradenských služeb.

pro jednání státní správy, zejména MPSV ČR, s nímž trvale
již od roku 2014 jedná o systémových změnách i o metodických
a exekutivních záležitostech.
Bývalá ministryně práce a sociálních věcí J. Maláčová obnovila především z iniciativy našeho svazu koncem loňského roku činnost pracovní skupiny při MPSV, která by měla
pracovat na nalezení systémového řešení zaměstnávání
osob se zdravotním postižením. Tato pracovní skupina má
podporu také u současného ministra Mariana Jurečky. Dílčí
úpravy zákona o zaměstnanosti, upravující částečně podmínky zaměstnávání OZP, o kterých jsme průběžně informovali, nestihly projít legislativním procesem před volbami
a budou podle informací MPSV zapracovány do nového systémového řešení. Stále se objevují problémy s nejednotným
výkladem metodických pokynů ze strany krajských poboček
a kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR. Družstva průběžně
informujeme o možných odlišnostech i změnách, a pomáháme řešit individuální problémy.
Stále trvá nepříznivá situace související s opakovaným
navyšováním minimální mzdy a zaručených mzdových
tarifů, které od 1. ledna 2021 není už vůbec kompenzováno
navýšením příspěvku za zaměstnávání OZP. Bývalá ministryně Jana Maláčová sice po jednáních se zástupci KZPS,
SČMVD a AZZP ČR připravila znění Nařízení vlády se dvěma
variantami navýšení (o 600 Kč a o 1 000 Kč), ale vzhledem
k časově náročnému procesu mezirezortního připomínkového řízení a jeho vypořádání již minulá vláda nestihla
o případném navýšení příspěvku rozhodnout. Současný ministr Marian Jurečka odložil rozhodnutí z důvodu rozpočtového provizoria, avšak přislíbil obnovení jednání na květen 2022

dlouhodobě zapojeni v pracovních skupinách při MPSV a ÚP
ČR, ve Vládním výboru pro OZP, v relevantních projektech
a v aktivitách dalších vládních i nevládních organizacích.
Také se zapojují a iniciují spolupráci se stejně zaměřenými
institucemi a podnikateli. Kromě toho se rozšířila i spolupráce na společných iniciativách v rámci podnikatelských
svazů a také s dalšími sociálními partnery. Svaz vytváří
tradičně zázemí AZZP ČR, která je respektovaným reprezentantem ZZP na celostátní úrovni. Je garantem specifických forem podpory ze zákona o zaměstnanosti i dalších
(daňových, veřejných zakázek i projektových produktů v rámci programů ESF EU). V této roli je uznávaným partnerem
Výrobní družstevnictví
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třeby členských družstev, je naše vzájemná komunikace.
Na jejím základě může svaz cíleně prosazovat zájmy svých
členů a poskytovat jim širokou škálu požadovaných služeb.
Jak vyplývá z podrobné zprávy, která Vám byla v písemné
podobě předložena, představenstvo věnuje těmto otázkám
soustavnou pozornost. Vrcholnou příležitostí k zamyšlení
nad tím, jak lze potřeby družstev ještě těsněji promítnout
do praktické činnosti svazu, je také dnešní valné shromáždění. V této souvislosti očekávám vaše další podněty přednesené v rámci následující diskuse.
Děkuji Vám za pozornost.

s možností navýšení alespoň pro druhou polovinu letošního
roku. Podle nejnovějších informací MPSV ČR je požadavek
na navýšení rozpočtu pro zvýšení příspěvku součástí balíčku
pro OZP. Bude předložen k projednání vládě a pokud bude navýšení rozpočtu schváleno, připraví ministerstvo nový návrh
Nařízení vlády, ten však bude muset opět projít připomínkovým řízením. Ministerstvo slíbilo do návrhu zapracovat připomínky z mezirezortního řízení k předchozímu návrhu tak, aby
se co nejvíce zjednodušilo následné vypořádání připomínek.
Pokud všechno proběhne podle dohodnutých termínů, byla
by účinnost vládního nařízení platná od 1. října 2022 a družstva
by mohla žádat o zvýšený příspěvek od 3. čtvrtletí 2022, tj. od
1. července 2022.
Vážené dámy, vážení pánové, jak jsem zdůraznil, předpokladem toho, aby činnost svazu naplňovala převažující po-
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Výrobní družstvo roku 2021

Soutěž Výrobní družstvo roku je vyhlašována Svazem českých a moravských výrobních družstev pravidelně od roku
2012, jedinou přestávku si vynutila v roce 2020 pandemie
covid-19, kvůli které proběhlo 29. VS SČMVD pouze distanční formou. Cílem soutěže je vyhledávat výrobní družstva
s dobrými ekonomickými výsledky a ocenit jejich přínos
k rozvoji českého výrobního družstevnictví. Současně má
za cíl podpořit aktivitu a motivovat výrobní družstva v oblastech výroby, obchodu a poskytování služeb a přispět ke
zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

aktualita

P

řed zahájením jednání valného shromáždění proběhlo slavnostní předávání ocenění Výrobní družstvo
roku, které se v letošním roce uskutečnilo
již podesáté. V jubilejním ročníku soutěže
obsadilo za rok 2021 první místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými
výsledky Dřevozpracující družstvo Lukavec, v kategorii družstev zaměstnávajících
osoby se zdravotním postižením se na první pozici umístilo výrobní družstvo OTAVA
Písek. Ocenění předal zástupcům družstev
předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl.

V kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky se
za rok 2021 umístila VD:
1. místo – Dřevozpracující družstvo
2. místo – AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ
3. místo – KOVOBEL, výrobní družstvo

Zleva: Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD),
Ing. Pavel Kříž (předseda DŘEVOZPRACUJÍCÍ DRUŽSTVO Lukavec),
Ing. Pavel Beber (místopředseda KOVOBEL Domažlice)

V kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním
postižením se za rok 2021 umístila VD:
1. místo – OTAVA, výrobní družstvo
2. místo – OBZOR, výrobní družstvo Zlín
3. místo – ERGOTEP, družstvo invalidů

Výrobní družstva jsou v soutěži Výrobní družstvo roku rozdělena do dvou kategorií: družstva s nejlepšími ekonomickými
výsledky a družstva zaměstnávající osoby se zdravotním
postižením. Hodnotícími kritérii, podle nichž bylo určeno
pořadí družstev v obou vyhlašovaných kategoriích, byly stěžejní ekonomické ukazatele k 31. prosinci 2021.
Zástupcům družstev AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ a ERGOTEP budou ocenění předána v náhradním termínu.
Zleva: Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD),
Vladan Zejda (předseda OBZOR Zlín),
Milan Hanus (předseda OTAVA Písek)

Předání pamětních listů

Zleva: Stanislav Husník (bývalý předseda STYL
Praha), Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD)

Zleva: Ing. Emil Beber (předseda KOVOBEL Domažlice),
Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD)

Výrobní družstevnictví
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Sportovní odpoledne

K

onání 31. valného shromáždění předcházel sportovní den. Dopoledne
začal golfový turnaj, který se uskutečnil na golfovém hřišti v Benátkách nad
Jizerou. Odpoledne se soutěžilo ve Sportovním centru Nymburk. Letos se soutěžící utkali v kategoriích badminton, tenis,
minigolf, pétanque a plavání. Soutěžilo se
tradičně také v chytání ryb - rybolov se konal v pískovně Ostrá. Komu se nechtělo
soutěžit, mohl si vypůjčit kolo nebo segway a projet se po okolí.
Soutěžící soupeřili o medaile a zajímavé ceny, které do soutěže věnovala Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance
Group Ceny pro rybolov věnovalo družstvo Sona Žďár nad
Sázavou. Ocenění soutěžící získali diplom a medaile.
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BADMINTON
1. místo
2. místo
3. místo

GOLF

1. místo
2. místo
3. místo

MINIGOLF
1. místo
2. místo
3. místo

PÉTANQUE

1. místo
2. místo
3. místo

PLAVÁNÍ
1. místo
2. místo
3. místo

RYBOLOV
1. místo
2. místo
3. místo

TENIS

1. místo
2. místo
3. místo

Leoš Jiřele
Jaroslav Veverka		
Petra Paterová
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Vyhlášení výsledků
sportovních soutěží

Jindřich Zdráhal
Martin Špryňar
Rostislav Dvořák

René Skrášek
Milan Hanus
Tomáš Šťovíček

Pavel David
Libor Forman
Josef Merta

Milan Kubiš
-

Pavel Tvrzník
Radek Chládek
Pavel Zrůbecký

Stanislav Mikeš
Miloslav Janíček
Boris Rýdl

V rámci společenského večera převzali vítězové ocenění z rukou předsedy SČMVD Ing. Leo Doseděla
za účasti generální ředitelky SČMVD Soni Van Deelenové
a zástupce společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group Jiřího Sýkory, obchodního ředitele a člena
představenstva.

Výrobní družstevnictví

13

aktualita

Společenský večer

Po sportovním odpoledni následoval společenský večer, po jehož zahájení byly vyhlášeny výsledky
soutěží DESIGN & INOVACE VD 2022. Ocenění vítězům předal předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl.

Text: Mgr. Rodan Svoboda, Jana Henychová
Foto: Jana Henychová, Ing. Leo Doseděl,
Jana Petrovová, Mgr. Rodan Svoboda,
Mgr. Luděk Mazuch, Jan Červený

Ing. Martin Beran
(předseda Dřevotvar družstvo
Jablonné nad Orlicí)

Ing. Pavel Tvrzník
(předseda GRANÁT
Turnov)

Ing. Blahoslav Dobeš (ředitel obchodu
MORAVSKÁ ÚSTŘEDNA Brno)

Ing. Ivana Vojtěchová
(předsedkyně DETECHA
Nové Město nad Metují)

Jaroslav Procházka
(předseda ORLÍK-KOMPRESORY
Česká Třebová)

Petr Horký (předseda
MYJÓMI Brno)

K tanci a poslechu zahrála skupina
NINA BAND.

Ing. Jindřich Zdráhal
(předseda MECHANIKA Prostějov)
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Text: Mgr. Rodan Svoboda, Jana Henychová
Foto: Jana Henychová, Ing. Leo Doseděl,
Jana Petrovová, Mgr. Luděk Mazuch,
Mgr. Rodan Svoboda, Jan Červený

DESIGN & INOVACE VD 2022

Dámská zimní péřová bunda
výrobce: MODĚVA, oděvní družstvo Konice

Ing. Věra Řeháčková
Foto: archiv družstev

S

Bunda v elegantní kombinaci bílošedé evokuje pocit přívětivosti. Svým dokonalým řemeslným zpracováním a soudobým vzhledem představuje moderní a uživatelsky příjemný
funkční výrobek.

aktualita

autorky: Bc. Lenka Pajchlová, Ing. Iveta Prokopová

lavnostní vyhlášení výsledků soutěží
DESIGN VD & INOVACE VD je již tradiční součástí společenského večera, který předchází valnému shromáždění SČMVD. I vy se nyní můžete seznámit
s výrobky, které v letošním ročníku obou
soutěží získaly ocenění.

OCENĚNÍ V KATEGORII DESIGN VD 2022
Odkládací stolek „Triangle“
výrobce: Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí
autorka: Kateřina Dohnalová

Odkládací stolek Triangle z dubového masivu je novým,
designérsky svébytným produktem družstva Dřevotvar.
Autorka Kateřina Dohnalová navázala na tradici ušlechtilého
designu blízkého skandinávské vlně 20. století. Prostorově
úsporný stolek, který lze lehce zasunout pod nábytek, plní
funkci odkládacího i pracovního stolku.

Granátová souprava „PAVUČINA“
výrobce: Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov

autorky: Hana Stehlíková, Martina Cymbálová

Granátová souprava „PAVUČINA“ oslovuje příznivce moderního designu dávnou magickou přitažlivostí českého
granátu. Výrazná geometrie se tak snoubí s poetikou.

Výrobní družstevnictví
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ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ
V KATEGORII DESIGN VD 2022
Spirálky „Čtvero ročních období“
výrobce: MYJÓMI družstvo invalidů

autoři: Martin Schrimpel, Bc. Petra Blachová
Spirálky „ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ“ představují užitečný
textilní doplněk k sezónní ochraně hlavy a obličeje před nepřízní počasí. Tento multifunkční výrobek může sloužit především astmatikům a alergikům.

Sada módních kabelek „Městská kolekce“
výrobce: Sněžka, výrobní družstvo Náchod

autoři: Kolektiv vývojového střediska Sněžka, v.d. Náchod,
Třebechovice pod Orebem
Sada módních kabelek „Městská kolekce“ se vyznačuje
lapidárním tvarem jednoduchého střihu. Na decentní matné
tmavěmodré barvě použité usně dobře vynikají světlé kontury šití.

Komplet „Pletený kardigan a šaty“
výrobce: Drutěva, výrobní družstvo

OCENĚNÍ V KATEGORII INOVACE VD 2022

Červenočerné šaty graficky výrazným zpracováním vzdáleně
evokují vzpomínku na styl Courrege. Spolu s červeným kardiganem působí elegantně, moderně i odvážně.

Sada logopedických pomůcek
výrobce: Moravská ústředna Brno, družstvo
umělecké výroby

autorka: Eva Urbanová

autorky: Erika Bertóková, Romana Dlapalová

Sada logopedických pomůcek novým optimistickým a výrazně emotivně srozumitelným vzhledem pomáhá logopedovi
při práci a usnadňuje přístup k terapeutické skupině. Působí
příznivě a vstřícně, odstraňuje zábrany, proto si zaslouží ocenění a obdiv.
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Hotel „STAGES – v záři reflektorů“
výrobce: Mechanika Prostějov, výrobní družstvo
Zavěšená fasáda hotelu „STAGES“ zaujme dynamizujícím
konceptem válcového tvaru, sestaveného z identických segmentů – zasklených ocelových rámů. Konstrukční řešení
se vyrovnalo s výjimečným komplexem mechanických,
teplotně-dilatačních a izolačních problémů a zachovalo jasný architektonický záměr.

Placenta „Rty a ruce“
výrobce: Detecha, chemické výrobní družstvo

autorky: Lucie Peterová, Eva Benešová

aktualita

autor: Luděk Hrubý

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ
V KATEGORII INOVACE VD 2022

Univerzální pomáda na ošetření rtů a rukou přináší novou
přidanou hodnotu aplikací unikátní receptury s vysoce účinným komplexem látek. Nová grafika vhodně doplňuje zacílení na jednotlivé cílové skupiny uživatelů.

Automatická montážní linka dílu základny
(BASE) požárního hlásiče
výrobce: ELAP výrobní družstvo
autor: Ing. Josef Klíma & kolektiv

Projekt se zabývá realizací automatického pracoviště
pro montáž dvou typů konektorů do dvou typů základových
dílů požárního hlásiče (tzv. BASE). Představuje významnou úsporu pracovních sil a přispívá k celkovému zvýšení
produktivity.

Zasněžovací tyče
výrobce: ORLÍK – KOMPRESORY výrobní družstvo
autor: Ing. Ján Bekeš

Zasněžovací tyče konstrukčně vycházejí z osvědčených tyčí
řady GORAL. Tříokruhové zasněžovací tyče s regulovatelným výkonem se vyznačují stabilní, ale lehkou konstrukcí,
intuitivním ovládáním a nízkými nároky na letní skladování.

Výrobní družstevnictví
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Merkurovy medaile 2022

Ing. Věra Řeháčková
Foto: Ing. Leo Doseděl

V

pořadí již 34. sněm Hospodářské
komory ČR se uskutečnil 25. května v prostorách Clarion Congress
Hotelu Olomouc. V rámci sněmu byly
slavnostně uděleny Merkurovy medaile významným osobnostem za jejich
dlouhodobý nebo mimořádný přínos
v rámci podnikatelského prostředí či
za jejich výjimečnou spolupráci s HK
ČR. Akce se konala za účasti premiéra České republiky Petra Fialy a dalších
významných manažerských a politických osobností, zúčastnil se jí i předseda
SČMVD Ing. Leo Doseděl.
Jménem Svazu českých a moravských výrobních družstev
byli nominováni a následně oceněni tři níže uvedení kandidáti z řad našich členských výrobních družstev:

Ing. Zdeněk Blažek

předseda Dřevojas, výrobní družstvo
nominace a ocenění zlatou medailí

Vladimír Najman

předseda L i d o k o v, výrobní družstvo
nominace a ocenění stříbrnou medailí

Ing. Jaroslav Dočkal

předseda DIOL družstvo
nominace a ocenění bronzovou medailí
Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci výrobního družstevnictví!
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Vladimír Najman je předsedou výrobního družstva
L i d o k o v, které bylo založeno v roce 1957. Výrobním
programem družstva je výroba rozvaděčových zámků,
závěsů a klíčů pro použití zejména v energetice do rozvodových skříní, ale i v jiných odvětvích. Doplňkovým sortimentem jsou svítidla určená hlavně pro společné bytové
prostory (chodby, schodiště aj.), transformátorové páječky
a upínací kleště. Ve výrobě se využívají technologie tváření
a obrábění kovů (lisování, třískové obrábění na klasických
a CNC strojích), povrchové úpravy (broušení, lakování práškovými laky, galvanické pokovení - zinek) a montážní práce. Pod vedením Vladimíra Najmana se výrobní družstvo
L i d o k o v stalo spolehlivým a osvědčeným obchodním
partnerem s dobrými cenami, kvalitou a vstřícností vyhovět
zákazníkovi v jeho náročných požadavcích.

aktualita

Ing. Zdeněk Blažek je předsedou výrobního družstva
Dřevojas, které je významným českým výrobcem a dodavatelem koupelnového a hotelového nábytku a nábytku
na zakázku v mimořádně vysoké kvalitě pro český a evropský trh. Jedná se o ryze českou společnost s dlouholetou tradicí. Rychlé a spolehlivé dodávky, ověřená kvalita,
vysoká flexibilita, individuální přístup ke každému zákazníkovi patří k hlavním přednostem družstva, kterému se
i ve vysoce konkurenčním prostředí pod prozíravým vedením
Ing. Zdeňka Blažka daří prosadit se svými výrobky
na trhu a dosahovat velmi dobrých hospodářských výsledků
a významného podílu exportu z celkových tržeb.

Vladimír Najman
(předseda VD L i d o k o v Boskovice, druhý zprava)

Ing. Zdeněk Blažek, předseda VD Dřevojas,
obdržel ocenění z rukou prezidenta HK ČR ČR
Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc.

Ing. Zdeněk Blažek
(předseda VD Dřevojas, třetí zleva)

Ing. Jaroslav Dočkal je předsedou družstva DIOL Olomouc,
které je jednou z nejstarších bezpečnostních agentur u nás
s tradicí již od roku 1956. Zároveň je také nejvýznamnějším
sociálním podnikem v regionu, který od svého založení nabízí plnohodnotné pracovní uplatnění již čtvrté generaci zaměstnanců se zdravotním postižením. Družstvo se postupně vyprofilovalo v moderní hlídací službu, která nabízí férové
podmínky svým zaměstnancům i obchodním partnerům,
a zákazníkům poskytuje spolehlivé služby fyzické ostrahy
majetku s výborným poměrem kvalita/cena a jako bonus
možnost úspory nákladů využitím náhradního plnění.

Ing. Jaroslav Dočkal
(předseda VD DIOL Olomouc, vlevo)

www.komora.cz www.drevojas.cz www.lidokov.cz www.diol.cz
Výrobní družstevnictví
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OBZOR, výrobní družstvo Zlín

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

O

BZOR, výrobní družstvo Zlín, patří
dlouhodobě k největším zaměstnavatelům zdravotně postižených osob
v rámci celé ČR. Firma se zaměřuje převážně
na výrobu a distribuci drobných elektromechanických výrobků, dílů pro automobilový
průmysl, kovových dílů, vstřikování plastů
a výsek těsnění. Dne 22. dubna navštívil
družstvo předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl. Společně s předsedou družstva OBZOR
Vladanem Zejdou prošli výrobní prostory
a předseda svazu měl možnost seznámit se
s podrobnostmi týkajícími se chodu družstva.
Zlínský OBZOR pravidelně vystavuje na veletrzích v rámci družstevních expozic pořádaných SČMVD. Na veletrhu
AMPER mají jeho stánky s elegantními spínači a dalšími
komponenty vždy velmi dobrou návštěvnost. Návštěvníci
oceňují prezentaci jednotlivých řad domovních vypínačů
a vačkových spínačů, kde je možné vybrat si ze široké nabídky barev, tvarů a mnoha technických parametrů.

OBZOR zaujímá svou extravagantní přehlídkou designu – je
až neuvěřitelné, jak může být designově věc denní potřeby
pojata – s vkusem, elegancí a dokonalostí. Kromě aktuálních trendů a častých novinek zaujal mimo jiné i svou kolekcí vypínačů a zásuvek RETRO, představující nadčasový design inspirovaný prvky minimalismu, původního baťovského
stylu a estetiky 30. let. Ke spínání jsou využity velmi kvalitní
strojky vačkových spínačů, které družstvo samo vyrábí. Tato
produktová řada reaguje na současné trendy a na požadavky zejména zahraničních zákazníků. Vzhled jednotlivých výrobků vznikal ve spolupráci s designéry.
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reportáž
Po společném jednání předseda družstva Vladan Zejda provedl předsedu SČMVD Ing. Leo Doseděla provozem vstřikovacích lisů a seznámil ho s výrobním programem této provozovny. Na obou budovách družstva ve Zlíně jsou znát velké
investiční náklady, to stejné platí o moderním technologickém
vybavení. Část upravených prostor družstvo využívá také formou komerčního pronájmu.

Dle vyjádření předsedy SČMVD byla návštěva tohoto členského družstva plánována již dříve v souvislosti s velmi dobrými přátelskými vztahy s předsedou družstva Vladanem
Zejdou a významným postavením družstva v rámci členské základny svazu. Předseda svazu ho informoval
o aktuálním dění v energetické oblasti, hledání možností nákupu na příští období, upozornil na rizika stávajících dodávek i neúměrné navyšování cen ovlivněné především válkou
na Ukrajině. Společně prodiskutovali oblast zaměstnávání
osob se zdravotním postižením, zakázkovou náplň, hospodaření družstva, problémy s dodávkami vstupních materiálů
i vazby na automotive.

OBZOR, výrobní družstvo bylo založeno ve Zlíně v červnu
1965. Posláním družstva bylo pomáhat státu v uplatňování
sociální politiky vůči občanům s těžším zdravotním postižením. Ve výrobních závodech pracuje asi 240 pracovníků. Družstvo nabízí také služby v oblasti archivace a spisové služby
v komerční spisovně. Od počátku existence Českého svazu
výrobních družstev, později Svazu českých a moravských výrobních družstev, je OBZOR jeho členem a patří i k zakladatelům Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR.
Družstvo OBZOR má oprávnění poskytovat svým odběratelům náhradní plnění dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

www.obzor.cz

Výrobní družstevnictví
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ARTEP, výrobní družstvo
Jablonec nad Nisou

D

ružstvo ARTEP je výrobcem ochranného pracovního oblečení. Sortimentem pánského a dámského
oblečení, včetně doplňkových výrobků,
je schopno uspokojit široký okruh zákazníků v mnoha profesích. Družstvo
28. dubna navštívil předseda SČMVD
Ing. Leo Doseděl, kterého s výrobním provozem seznámila předsedkyně družstva
Pavlína Dočekalová.

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

Předseda SČMVD měl možnost si prohlédnout výrobní prostory i nově zrekonstruovanou prodejnu. Ocenil investice
do nového strojního vybavení i snahu o postupnou realizaci
úprav ostatních prostor.
Při rozhovoru o současných problémech předsedkyně družstva uvedla, že začátek letošního roku je zakázkově slabší,
oproti loňskému roku poklesly prodeje prostřednictvím zřízeného e-shopu a jsou i slabší návštěvy v podnikové prodejně.
Předseda SČMVD nabídl možnost prezentace volných výrobních kapacit družstva na novém webu svazu, popř. sdílení těchto informací při osobních jednáních s jinými představiteli textilních a oděvních družstev.
V přátelském a neformálním rozhovoru byla předsedkyně
družstva informována o současném dění na svazu, o možnostech využívání všech nabízených služeb a rámcových
smluv a o připravovaném valném shromáždění.
Byla projednána i možnost připojení se do společného nákupu energií, pokud tato akce bude v letošním roce za svaz
realizována.
Družstvo ARTEP vyrábí profesní oděvy pro lékaře a další
zdravotníky, pro kuchaře, potravinářství, strojírenství a mnoho dalších oblastí. Standardní výrobky jsou vyráběny v určitém množství a v základních velikostech, tedy jsou ihned
skladem.
Objednávky na větší množství kusů a zakázkovou výrobu se specifickými požadavky na provedení družstvo
zajišťuje do čtyř týdnů. V případě požadavku na specifický
materiál, například složení či barevnost, je termín dodání
i cena stanovena dohodou.
Výrobky je možné nechat vyrobit i s firemním logem. Tyto
specifické požadavky zákazníků jsou zajišťovány dodavatelsky a cena se odvíjí podle aktuální nabídky subdodavatele,
podle počtu kusů, barevnosti loga, formy jeho zpracování
atd. Logo lze umístit na rozpracované výrobky nebo formou
nášivky na hotový výrobek.
Družstvo ARTEP je zařazeno do kategorie zaměstnavatelů převážně zaměstnávající zdravotně postižené občany
a je oprávněno poskytovat náhradní plnění – (Zákon o zaměstnanosti č.435/2004 Sb., paragraf 81 odst. b).
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O této problematice i problematice požadavku na zvýšení příspěvku pro zaměstnavatele OZP byla předsedkyně
družstva informována v souvislosti s narůstajícími mzdovými náklady a zvyšujícími se cenami vstupních materiálů.
ARTEP provozuje e-shop na adrese www.artepjbc.cz/e-shop,
kde lze najít kompletní sortiment. V sídle družstva je také
podnikové prodejna, kde si zájemci mohou vyzkoušet a zakoupit oblečení osobně.

www.artepjbc.cz
Výrobní družstevnictví
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právní okénko

Účast člena na výsledku
hospodaření družstva
JUDr. Miroslav Machala

Č

lenství v družstvu je vždy
spojeno s majetkovou
účastí spočívají v právech
a povinnostech z členství nabytých členem při převzetí a při splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. Členský vklad
vyjadřuje hodnotu peněz anebo
jiné penězi ocenitelné věci, kterou se člen zavázal za účelem
nabytí těchto práv a povinností vložit do základního kapitálu
družstva.

Po dobu trvání svého členství je člen oprávněn se na činnosti
družstva osobně účastnit, a to zejména při rozhodování o záležitostech družstva na členské schůzi, popřípadě i při rozhodování jiného orgánu družstva, je-li do něj členskou schůzi zvolen.
V závislosti na právech člena podle stanov a výsledku hospodaření družstva členu plynou vzhledem k jeho majetkové účasti
v družstvu z členství výhody, současně je však nucen snášet
také riziko, že v případě nepříznivého výsledku hospodaření
bude ze strany družstva možnost uspokojovat jeho členská
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práva, jedná-li se o zmíněné výhody, buď omezena anebo zcela
vyloučena.
Práva a povinnosti člena plynoucí z jeho členství v družstvu
musí obsahovat vždy stanovy. Určení těchto práv a povinností
je podle zákona o obchodních korporacích nezbytnou obsahovou náležitostí každých stanov. Účelem, k němuž se družstvo zakládá, je podle uvedeného zákona vzájemná podpora
jeho členů nebo třetích osob, popřípadě podnikáni. Je zřejmé,
že práva a povinnosti z členství včetně práv a povinností spojených s majetkovou účastí člena, se v jednotlivých družstvech
liší především podle rozdílu v účelu, k němuž byla založena.
V případě družstev založených za účelem vzájemné
podpory jejich členů nebo třetích osob stanovy umožňují rozdělovat zisk anebo jiné vlastní zdroje družstva
mezi jejich členy zpravidla jen v omezeném rozsahu,
anebo to nepřipouští vůbec. Zisk je v těchto družstvech
využíván především k naplňování účelu, pro který byla
založena a k dosahovaní cílů jejich činnosti, které tomuto účelu odpovídají. V družstvech, jejichž účelem
je podnikat, patří naopak pravidelně k právům člena podle stanov i právo člena na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích
družstva určených členskou schůzí k rozdělení mezi členy.
Obdobně je tomu, jde-li o právo na vypořádání majetkové účasti
člena v družstvu, jestliže jeho členství za trvání družstva zaniká bez právního nástupce, tedy když družstevní podíl tohoto
člena při zániku jeho členství v družstvu nenabývá převodem
či přechodem někdo jiný a je proto třeba tomuto členu
určit jeho vypořádací podíl. Způsob, jakým se tento podíl určí,
a tedy i rozsah, v jakém lze vlastní zdroje družstva k tomuto
vypořádání využít, je opět závislý na tom, k jakému účelu
bylo družstvo založeno.
Výsledek hospodaření družstva se zjišťuje vždy z účetní závěrky sestavené za účetní období. O schválení řádné, mimořádné
nebo konsolidované účetní závěrky, a v případech stanovených
zákonem i mezitímní účetní závěrky, je oprávněna podle zákona o obchodních korporacích rozhodnout jen členská schůze.
Pouze členské schůzi je tímto zákonem rovněž svěřeno určit,
jak bude rozdělen zisk nebo uhrazena ztráta zjištěná účetní
závěrkou. Tím je umožněno, aby se za podmínek podle zákona
a stanov rozhodování o těchto otázkách zúčastnil každý člen
družstva. Členská schůze musí při svém rozhodování dodržovat stanovy, neboť její rozhodnutí nesmí stanovám odporovat.
Vzhledem k obsahu stanov je proto v mezích jejich úpravy rozhodnutí členské schůze o rozdělení zisku či jiných vlastních
zdrojů družstva, anebo o způsobu úhrady ztráty, pro člena předvídatelné.
Zákon o obchodních korporacích předpokládá, že družstvo
zřídí stanovami jeden či více fondů tvořených ze zisku, a že
v nich současně určí i pravidla pro tvorbu a použití těchto fondů, avšak žádnou povinnost v tomto směru stejně jako ani
jiný právní předpis družstvu neukládá. V jeho ustanoveních je
uvažováno především se zřízením rezervního fondu sloužícího
k úhradě ztráty a také s tím, že stanovy určí, zda, a případně
i v jakém rozsahu, lze tento fond použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. Pro případ, že družstvo tento fond má, zákon
zároveň svěřuje rozhodování o jeho použití pouze do působnosti členské schůze. Pokud se jedná o jiné fondy tvořené ze
zisku družstva, zákon o obchodních korporacích ani jiný právní
předpis žádná pravidla pro jejich tvorbu a použití nestanoví.
Určuje však, že k rozdělení mezi členy nelze použít fondy, je-

Vzhledem k uvedenému družstvo může svůj zisk využít ve shodě se svými stanovami především k úhradě případné předchozí ztráty, která nebyla dosud uhrazena z jiných zdrojů, a k tvorbě
a k doplnění fondů tvořených ze zisku, jsou-li v družstvu zřízeny, anebo ke zvýšení jiných vlastních zdrojů v zájmu zachování
a rozvíjení své činnosti, a to včetně možnosti poskytovat členům všechny výhody, které plynou z jejich členství v družstvu.
Mají-li členové na základě stanov právo na podíl na zisku
anebo na jiných vlastních zdrojích družstva, může členská
schůze za podmínek podle zákona o obchodních korporacích
a stanov po schválení příslušné účetní závěrky určit, v jakém
rozsahu se zisk anebo jiné vlastní zdroje družstva, které k tomu
lze použít, rozdělí mezi jeho členy. Podíl člena na částce, která
má být rozdělena, se pak určí způsobem podle stanov, a pokud
ve stanovách není uveden, způsobem podle zákona o obchodních korporacích. Podíly na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích družstva lze podle uvedeného zákona členům vyplatit, jen
pokud si tím družstvo nepřivodí úpadek.
Zisk anebo jiné vlastní zdroje lze použít také ke zvýšení základního kapitálu družstva zvýšením základních členských vkladů
všech jeho členů. Základní kapitál družstva je souhrn všech
členských vkladů. Členský vklad se rovná základnímu členskému vkladu člena, anebo součtu jeho základního členského
vkladu a všech dalších členských vkladů, jestliže se člen podílí
na základním kapitálu rovněž jedním či více dalšími členskými
vklady. Zvýší-li se členům jejich základní členský vklad, zvýší
se tím současně o souhrn částek odpovídajících rozdílu mezi
novou a dosavadní výší základního členského vkladu každého
z členů i základní kapitál družstva. Vzhledem k tomu, že výše
základního členského vkladu každého člena určená stanovami družstva musí být podle zákona o obchodních korporacích
stejná, musí být stejná i výše částky, o kterou se základní členský vklad ze zisku družstva anebo z jeho jiných vlastních zdrojů
všem členům zvyšuje. Základní členský vklad lze při splnění
podmínek stanovených tímto zákonem rozhodnutím členské
schůze zvýšit i když stanovy družstva tento způsob zvýšení
základního členského vkladu neupravují. Dojde-li ke zvýšení
základního členského vkladu tímto způsobem, celková výše
vlastních zdrojů družstva se nezmění. Význam zvýšení základního členského vkladu spočívá především v tom, že osoba, která se uchází o přijetí za člena družstva poté, kdy k němu došlo,
se musí zavázat ke splnění vkladové povinnosti k základnímu
členskému vkladu v jeho nové výši. Zvýšení základního členského má vliv rovněž na cenu družstevního podílu při jeho převodu a v některých případech také na výši vypořádacího podílu,

a to v závislosti na způsobu, jímž se v družstvu vypořádací podíl určuje. Zvýšit členům ze zisku nebo z jiných vlastních zdrojů
družstva jejich případné další členské vklady rozhodnutím členské schůze zákon o obchodních korporacích neumožňuje.
Za splnění závazků družstva člen z důvodu svého členství
v družstvu jiným osobám neručí. Jeho členství nezakládá
povinnost, aby něco hradil ani při zjištění ztráty v hospodaření družstva, pokud stanovy neurčují, že členská schůze může
členům uložit, aby na úhradu ztráty přispěli. Ztráta se v družstvu hradí především z jeho vlastních zdrojů. I když stanovy
umožňují členské schůzi, aby členům uložila povinnost přispět
na úhradu ztráty družstva, může podle zákona o obchodních
korporacích k uložení této uhrazovací povinnosti dojít, jen pokud byl k úhradě ztráty již užit nerozdělený zisk z minulých let
a rezervní fond i jiné fondy, které k tomu podle stanov lze použít, jsou-li v družstvu zřízeny.

právní okénko

jichž vznik, změnu nebo zánik upravují stanovy družstva způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští. Obdobně zákon vylučuje možnost použít fondy, které jsou vytvořeny k jiným účelům
než ke zvýšení základního členského vkladu, jako zdroj, z něhož
se členům zvýší jejich základní členské vklady, rozhodne-li členská schůze, že se základní členský vklad všem členům poměrně zvýší z vlastních zdrojů družstva. Je tedy patrné, že s uvedenými výjimkami je jak samo zřízení fondu tvořeného ze zisku,
tak i jeho tvorba a použití, výlučně věcí úpravy ve stanovách,
a že výše zisku, který družstvo do tohoto fondu přiděluje, stejně tak jako i účel použití tohoto fondu a stanovami vymezený
rozsah, v jakém nelze za trvání družstva použít fond k rozdělení
mezi členy, omezuje možnost určit a vyplatit členům podíly na
zisku nebo jiných vlastních zdrojích družstva ve prospěch využití těchto zdrojů v jeho činnosti v souladu s účelem, k němuž
bylo založeno.

Určují-li stanovy, že členská schůze může členům uvedenou
uhrazovací povinnost uložit, musí být ve stanovách určena
i výše této povinnosti, která musí být pro všechny členy družstva stejná, nejde-li současně o členy představenstva nebo
kontrolní komise. Zákon o obchodních korporacích nedovoluje,
aby uhrazovací povinnost člena byla stanovami určena vyšší,
než kolik představuje trojnásobek základního členského vkladu. Jedná-li se však o členy představenstva anebo kontrolní
komise, lze buď všem, nebo některým z nich, určit podle tohoto zákona ve stanovách vyšší uhrazovací povinnost, a to až
do výše desetinásobku základního členského vkladu. Uhrazovací povinnost může být členu uložena členskou schůzí opakovaně, ale její celková výše nesmí za dobu trvání jeho členství
překročit výši uhrazovací povinnosti, která je uvedena ve stanovách.
Členská schůze může také rozhodnout, že se za účelem úhrady
ztráty sníží v družstvu základní členský vklad. Základní členský
vklad se v důsledku toho všem členům sníží o stejnou částku
určenou v tomto rozhodnutí. Ztráta se pak uhradí ze souhrnu
částek, o něž byl snížen všem členům družstva jejich základní
členský vklad a tím i základní kapitál družstva. Postup při snížení základního členského vkladu se řídí zákonem o obchodních korporacích. Ke snížení základního členského vkladu za
účelem úhrady ztráty může na základě uvedeného zákona
v družstvu dojít, i když jeho stanovy tuto možnost neupravují.
Snížením základního členského vkladu za účelem úhrady ztráty není členská schůze nijak omezena v budoucnu rozhodnout,
že se základní členský vklad, bude-li mít k tomu družstvo dostatečné zdroje, z jeho vlastních zdrojů zvýší. Celková výše
vlastních zdrojů družstva se při snížení základního členského
vkladu za účelem úhrady ztráty nemění. Skutečnost, že v družstvu došlo ke snížení základního členského vkladu, ovlivňuje
podle způsobu, jakým se v družstvu vzhledem k jeho stanovám určuje vypořádací podíl, výši tohoto podílu a obdobně také
cenu družstevního podílu člena při jeho
případném převodu. Důsledkem snížení
základního členského vkladu je také to,
že ke vzniku členství v družstvu přijetím
za člena je nadále vyžadováno převzetí
vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu v nižší výši, než tomu bylo
dosud.
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Adéla je praktická souprava vhodná pro základní vybavení
kuchyně doma nebo na chalupě. Obsahuje tři nejpoužívanější nože z řady Optima line, vývrtku, kuchyňskou vidlici a
navíc 10 jehel na závitky. Nože mají čepel z kvalitní nerezové
oceli a rukojeti z odolného, zdravotně nezávadného plastu.

Tábornický nůž (1291)
Pokud trávíte volný čas aktivně, pod širým nebem, jedná
se o ideálního pomocníka pro Vás. Tábornický nůž vydrží
díky robustnímu provedení čepele z nerezové oceli a odolné
plastové střence opravdu hodně. V horní straně čepele je navíc vybaven pilkou a otvíračem. Rozsah využití tohoto nože
je velmi široký a při jeho nošení určitě oceníte i praktické
kožené pouzdro na opasek.

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

družstevní výrobky

Souprava Adéla (2711)

KDS Sedlčany
Sedlecká 570
264 01 Sedlčany
Tel: 318 841 911
E-mail: obchod@kds.cz
www.kds.cz
Kabela s řeznickými noži Frosthard (2670)
Souprava určená pro kuchaře, řezníky i všechny ostatní, jež
častěji zpracovávají při vaření maso. Obsahuje pět špičkových řeznických nožů Frosthard a kvalitní ocílku. Nože jsou
uloženy v praktické kabele, která umožňuje bezpečné skladování a snadné přenášení. Nože Frosthard mají díky technologii podchlazování v tekutém dusíku zvýšenou tvrdost
a drží dlouho ostří.

Kuchyňská vidlice Trend (1010)
Kvalitní vidlice je nenahraditelný pomocník, nejen při venkovním grilování, ale i při vaření, stolování a servírování pokrmů. Vidlice Trend je vyrobena z velmi kvalitní nerezové oceli
a je 26 cm dlouhá. Pokud vidlice pravidelně nepoužíváte,
zkuste to a možná budete příjemně překvapeni.
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Cenové
zvýhodnění

Benefitní program
pro zaměstnance

Individuální nabídka
financování

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA SUPERB
a SUPERB COMBI: 1,0–8,7 l/100 km, 22,3–197,6 g/km

Pořiďte si alespoň 2 vozy během 12 měsíců
a staňte se naším velkoodběratelem.
Spolehněte se na vozy s nejvyšším hodnocením bezpečnosti od nezávislé organizace Euro NCAP a získejte
zvýhodněné podmínky jejich nákupu, nabídku financování šitou na míru nebo třeba benefitní program pro
své zaměstnance. Vybírat můžete ze široké nabídky vozů, včetně ekonomicky výhodných derivátů G-TEC.
Více informací o nabídce naleznete na webových stránkách našeho dealerství nebo na skoda-auto.cz.
S výběrem vozů vám rádi poradíme online či telefonicky.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

