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Jan Zima
předseda  
Sněžka, výrobní družstvo Náchod 

Milé kolegyně a kolegové, vážené dámy, vážení pánové,

je mi velkou ctí, že mi byl dán prostor napsat pár slov  
do úvodníku. Věřím, že jméno našeho výrobního družstva 
Sněžka Náchod nemusím dále představovat. Trochu jinak 
je tomu u změn, které proběhly ve vedení družstva, a proto 
bych si dovolil pojmout tento úvodník více v osobní rovině, 
než bývá zvykem.

Já sám působím v družstvu 17 let a 8 let jsem členem sta-
tutárního orgánu. Zažil jsem tak roky kontinuálního růstu,  
akvizice společností s obdobným výrobním programem, ale  
i krizi v roce 2008 a útlum výroby v letech následujících. Druž-
stvo se postupně přeorientovalo zejména na výrobu pro au-
tomobilový průmysl, který za posledních 10 let činil více než 
95 procent obratu. Dnes se snažíme této závislosti zbavit. 
Automobilový průmysl byl dlouhé roky brán jako prémiový 
segment. Kdo byl schváleným dodavatelem pro automobilky 
nebo jejich přímé dodavatele, musel splňovat přísná kritéria 
a v konkurenčním boji uspěly jen firmy, které dodávaly lev-
ně, kvalitně a spolehlivě. Odměnou jim byly zakázky stabilní  
a velkoobjemové, často nasmlouvané na celou životnost  
výrobního programu.

S pandemií Covid -19 se změnilo mnohé. Automobilový prů-
mysl byl zasažen i nedostatkem polovodičů, které s proměn-
livým úspěchem řeší dodnes. Když už jsme začali všichni 
vidět světlo na konci tunelu, tak přišel válečný konflikt. Auto-
mobilový sektor se nachází v transformaci směrem k elekt-
romobilně a sektor se tak zmítá v nejistotě, jak si která au-
tomobilka s  transformací poradí. Zákazníci stěhují výrobu 
dále na východ a my se musíme s tímto trendem vypořádat. 
Snažíme se výrobní program nahradit zakázkami z  jiných 
odvětví. Částečně se nám to podařilo díky spolupráci  
na armádních zakázkách.

Všechny nás ovšem trápí vzrůstající náklady na straně 
vstupů. Extrémní ceny pohonných hmot, které se pomíta-
jí do všech nákladů, nárůst cen energií v  řádech násobků  
(v našem případě čtyřnásobek v porovnání roku 2020 a nově 
nabízených smluv na rok 2023), inflací v dvouciferných hod-
notách a úrokovými mírami, které si mohou dovolit jen pod-
niky s odpovídající marží.

Cítím se být založením optimista, ale mám obavy, že nás  
to nejtěžší teprve čeká. Situaci ustojí jen podniky, které mají  
dostatek hotovosti, vlastní výrobní program a dbají na 
udržitelnost. O to více je potřeba ocenit činnost vedení  
SČMVD, jak se snaží družstvům v  nelehké době pomoci. 
Výrobní družstevnictví má v České republice velkou tradici  
a sílu. Pojďme ji společně využít. Valného shromáždě-
ní v  Nymburce jsem se účastnil poprvé. Navnímal jsem  
atmosféru, kdy v tomto nelehkém období bylo slyšet mno-
ho odhodlání se situací vypořádat a těžké časy překonat. 
Propagací jednotlivých výrobních družstev, jejich výrobních 
programů a spolupráce mezi družstvy vidím jako pomoc 
všem. Jednání o nákupu elektrické energie a plynu jako  
jednu z cest, jak mírnit následky současného stavu na trhu.

Přeji všem hodně zdraví a sílu do následujících měsíců. Pře-
ji všem družstvům, aby tuto situaci ustála. A děkuji všem 
pracovníkům SČMVD za propagaci výrobního družstevnící  
a snahu o jeho další rozvoj. 

                                          
www.snezka-na.cz
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Setkání CEBRE s europoslanci
Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti

Text a foto: Jana Henychová

Diskuse v  rámci setkání poslanců  
Evropského parlamentu a zaklada-
telů CEBRE – Hospodářské komory 

ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Kon-
federace zaměstnavatelských a podnika-
telských svazu ČR, na téma „Náležitá péče 
podniků v  oblasti udržitelnosti“ se usku-
tečnila v pátek 17. června od 10.00 hodin. 
Akci uspořádala CEBRE společně se svými zakladate-
li v  Praze v  budově SČMVD, kde sídlí KZPS. Z  řad euro-
poslanců se zúčastnili Martina Dlabajová, Ondřej Ko-
vařík, Luděk Niedermayer a on-line Alexandr Vondra. 

Za Konferederaci zaměstnavatelských a podnikatel-
ských svazů (KZPS) se akce zúčastnili prezident KZPS ČR 
Jan Wiesner, viceprezident KZPS ČR a prezident ZSDNO  
Ing. Vladimír Budínský MBA, viceprezident KZPS ČR  
a předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl, generální ředitelka  
SČMVD Ing. Soňa van Deelenová a vedoucí tajemník KZPS ČR  
Dr. Jan Zikeš. Diskuse se dále účastnili za Svaz průmyslu  
a dopravy (SP ČR) generální ředitelka Dagmar Kuchtová, po-
radkyně prezidenta a generální ředitelky pro záležitosti EU 
a Mezinárodní organizace Vladimíra Drbalová a zástupce 
ředitele Sekce mezinárodních vztahů Mikuláš Nozar, for-
mou on-line se akce zúčastnil viceprezident Petr Jonák.  
Za Hospodářskou komoru ČR (HK ČR) se akce zúčastnil její 
prezident Vladimír Dlouhý, ředitel odboru legislativy, práva a 
analýz Ladislav Minčič a ze stejného odboru se zúčastnila 
též Lucie Bartůsková. On-line byli ve spojení viceprezident 
HK ČR Radek Jakubský a delegátka HK ČR v Eurochambres 
Alena Mastantuono. 

Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE) setká-
ní připravila ve spolupráci s KZPS. Diskuse byla věnována 
směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti, kte-
rá byla vydána 23. února letošního roku, a dále zejména 
vyjádření se zakladatelů CEBRE k  aktuálním problémům 
podnikatelského prostředí. Diskutovalo se o tématech, 
jako jsou ceny energií, Green Deal atd. Následně měl každý 
europoslanec možnost k  uvedeným tématům se vyjádřit. 
Po zahájení a úvodním slovu zakladatelů CEBRE následo-
valy příspěvky členů Evropského parlamentu a dále komen-
táře expertů. V souvislosti s přijatým návrhem zmiňované 
směrnice je potřeba připomenout, že podle Komise nelze 

dosáhnout zlepšení ve větším rozsahu pomocí dobrovol-
ných opatření a zavádí tak povinnost podnikům v  oblas-
ti udržitelnosti s  cílem řešit především negativní dopady  
na lidská práva a životní prostředí. 

Zástupci podnikatelských subjektů se shodli na skuteč-
nosti, že návrh této směrnice je pro naše podniky proble-
matický a je třeba, aby europoslanci obdrželi od firem  
prostřednictvím asociace a svazů dostatek argumentů, 
proč s  návrhem nesouhlasí.Již dříve byl problém u  jiné 
směrnice, která se týkala vysílání pracovníků do zahraničí 
a nyní musíme být opět připraveni argumentovat a případ-
ně vytvářet kompromisy, které naše podniky ochrání před 
možnými negativními dopady související s  implemen-
tací dané směrnice. Zástupci podnikatelů vidí problém 
především v  rozdílných pravidlech v  občansko-právní 
odpovědnosti z hlediska sankcí a dopadů. Vadí jim také 
příliš obecné a nejasné definice a další problém spatřují  
v administrativní zátěži a veřejné podpoře. Dle zástupců 
podnikatelských organizací by se měl zavést rozumný, 
proveditelný a harmonizovaný systém úprav daného ná-
vrhu. Dále se řešila také taxonomie a s ní související cena 
energií, která má dopad na naši ekonomiku. Podnikatel-
ské organizace vidí také problém s nárůstem cen materi-
álů, které ovlivňují činnosti firem.

Europoslanci reagovali na oblast taxonomie se slovy, že „to 
nesmíme podceňovat a musíme zdůrazňovat naše zájmy“. 
Oblast taxonomie je pro investory klíčová, obzvláště v sou-
časné době, kdy Evropa řeší alternativy k  ruskému plynu. 
Europoslanci nesouhlasí s projednávanou směrnicí a jsou 
jednoznačně pro svobodu podnikání. Obávají se, že tato 
směrnice naprosto podlomí konkurenceschopnost Evropy, 
především ve vztahu k Asii. Důležité je proto mít argumen-
ty, na základě kterých, se dají prosadit kompromisy, který-
mi by byly eliminovány negativní dopady na české podni-
ky. Zároveň HK ČR upozorňuje, že je důležité, aby podniky 
stále vykazovaly ohleduplnost a respektovaly lidská práva, 
environmentální závazky a další. Je důležité, co nejlépe 
vydefinovat potřeby, aby směrnice chránila, a naopak ne-
zlikvidovala, české podniky. Europoslanci vnímají potřebu  
hlubší spolupráce s podnikatelskými organizacemi s cílem 
získat co nejvíce relevantních informací, které pomohou 
českým zástupcům v Evropském parlamentu hlasovat plně 
v souladu s co největší podporou pro české podnikatele.

www.kzps.cz     www.spcr.cz     www.komora.cz
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aktualita

Mezinárodní družstevní den 2022
 

Družstva budují lepší svět

Mgr. Rodan Svoboda

 

Obdobně jako v předchozích letech 
oslavilo první červencovou sobotu 
světové družstevní hnutí Meziná-

rodní družstevní den. V letošním roce se 
jednalo již o jubilejní 100., který byl ten-
tokrát spojen s heslem „Družstva budují 
lepší svět“.

Zvolené heslo odkazuje na téma Mezinárodního roku 
družstev, který se uskutečnil v roce 2012. „Dnes, deset let  
po tomto milníku, vracíme toto heslo a potvrzujeme náš 
návrh na překonání rostoucích sociálních, ekonomických 
a ekologických výzev, kterým jako lidstvo čelíme. Družstva 
ukazují, že je možný jiný svět – se sociální spravedlností,  
v souladu s přírodou a v míru,“ uvedl Ariel Guarco, prezident 
Mezinárodního družstevního svazu (ICA).

Mezinárodní družstevní svaz v této souvislosti vyzývá všech-
ny družstevníky, aby šířili informace o tom, jak družstevní 

model podnikání, který je orientovaný na člověka, inspirova-
ný hodnotami svépomoci, osobní odpovědnosti, demokra-
cie, rovnosti, spravedlnosti, solidarity a etickými hodnotami 
čestnosti, otevřenosti, sociální odpovědnosti a péče o druhé, 
buduje lepší svět.

Mezinárodní družstevní den se koná pravidelně od roku 
1923, souběžně s ním pak od roku 1995 probíhá Meziná-
rodní den družstev, jenž je vyhlašován Organizací spojených 
národů. 

Oslavy Mezinárodního družstevního dne, které v různých for-
mách probíhají po celém světě, jsou každoročně mimořád-
nou příležitostí, jak zlepšit povědomí veřejnosti o družstvech, 
zdůraznit jejich význam, představit úspěchy družstevního 
hnutí a jeho ekonomickou efektivitu, ideály mezinárodní soli-
darity, rovnosti i myšlenku světového míru. Stávají se rovněž 
platformou pro posílení a rozšíření spolupráce družstevního 
hnutí s vládami a samosprávami v globálním měřítku i v jed-
notlivých zemích.

Družstva zaujímají ve světovém hospodářství důležitou roli, 
v současnosti je podle statistik Mezinárodního družstevní-
ho svazu na celém světě přibližně tři miliony družstev, která  
zaměstnávají nebo jsou hlavním zdrojem příjmu pro 280 
milionů lidí, což je 10 procent práceschopné populace. Vy-
tvářejí příležitosti pro důstojnou práci a posilují sociální  
a hospodářské postavení místních komunit. Jako podniky 
se sociálními cíli a zaměřené na lidi také přispívají k rozvoji 
sociální spravedlnosti a rovnosti.

 
www.coopsday.coop              www.ica.coop
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Otava oslavila 70. narozeniny

Text: Milan Hanus

Foto: archiv družstva Otava

Dne 22. června oslavila Otava v.d. Písek 
70 let od svého založení. Oslava se 
konala v prostorách Píseckého ob-

jektu. Na úvod přivítal předseda družstva 
Milan Hanus přítomné, zejména odběratele  
a obchodní partnery, zástupce města, 
hospodářské komory a dalších organiza-
cí jihočeského kraje. Dále zástupce AZZP  
a projevil radost, že se účastní i kolegové  
z jiných družstev spolu s předsedou SČMVD  
Ing. Leo Dosedělem.

Po přípitku na další léta Otavy byli hosté seznámeni  
Josefem Habartem, vedoucím obchodního útvaru o historii  
a současnosti družstva. 

Výrobní družstvo vzniklo v roce 1952 ve velmi skromných 
podmínkách a mělo tehdy kolem 30 zaměstnanců. Vyráběly 
se tu kartáče, kartáčnická dřívka a štětky. První název byl 
družstvo Jihočeská Drutěva. Družstvo si vybudovalo 6 pobo-
ček a zaměstnává přes 500 zaměstnanců. 

Následně pronesla starostka města Písku  Mgr. Eva Van-
žurová pozdrav, ve kterém vyzdvihla, jak je existence vý-
robního družstva pro město důležitá, a to nejen kvůli tomu,  
že dává práci zdravotně postiženým. „Každý podnik s tak 
dlouhou tradicí patří k rodinnému stříbru města a je skvělé, 
že se výrobnímu družstvu daří a má budoucnost,“ uvedla.
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Jako další mile promluvil za Jihočeskou Hospodářskou ko-
moru Ing. Vladimír Homola. Konstatoval, že si váží záslužné 
práce a popřál družstvu úspěšnou budoucnost. Příjemnou 
tečkou za projevy byla řeč Ing. Leo Doseděla za SČMVD,  
při které vyzdvihl výrobní družstevnictví a s tím spojené i za-
městnávání zdravotně postižených. Poté předal výrobnímu 
družstvu Otava Pamětní list za významnou podporu výrob-
ního družstevnictví. 

V závěru se ujal slova předseda družstva Milan Hanus  
a zhodnotil, jaké je to zaměstnávat zdravotně postižené. 
Uvedl spojení zaměstnávání OZP a životních příběhů, které 
slýchá od zaměstnanců. Zároveň řekl: „S velkou pokorou ne-
přestávám obdivovat vervu, s jakou se naši zaměstnanci pe-
rou s nepříznivým osudem, a jsem moc rád, že mi za Vašeho 
přispění děláme vše proto, aby měli co nejkvalitnější život.“

Následovaly prohlídky výrobních prostorů a přátelské popo-
vídání u pohoštění. Zleva: Daniel Pecka (technolog Otava Písek),  

Ing. Jana Vlková (Kontrolní komise SČMVD), Ing. Kateřina 
Augustová (ředitelka odboru zaměstnanosti OZP SČMVD), 

Alena Dušková (předsedkyně Dita Tábor),  
Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD)

Zleva: Ing. Vladimír Homola (JČHK), Josef Habart (vedoucí obchodního útvaru Otava Písek),  
Milan Hanus (předseda Otava Písek),  Mgr. Eva Vanžurová (starostka města Písku), Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD)

Prohlídka výrobních prostor Otava Písek
www.vdiotava.cz

reportáž 
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Integra, výrobní družstvo, Zlín

Ing. Leo Doseděl, Jana Henychová

Foto: Ing. Leo Doseděl

Integra, výrobní družstvo, Zlín, sídlí 
v srdci města „otce podnikání“ Tomáše 
Bati. Pojďme se seznámit tím, čím se 

toto družstvo již po dlouhou řadu let zabý-
vá v oblasti služeb a výroby. Do družstva  
Integra v rámci svého programu návštěv za-
vítal 23. května předseda SČMVD Ing. Leo 
Doseděl, který přijal pozvání předsedkyně 
družstva Hany Horákové, která ho spolu 
se svým kolegou Ivanem Pšenčíkem, mís-
topředsedou družstva a vedoucím mon-
táží kabeláže provedla výrobními provozy  
a seznámila s výrobní činností družstva.
Družstvo Integra bylo založeno v roce 1956, v roce 1992 
bylo transformováno na družstvo vlastníků. Je zaměřeno  
na poskytování širokého spektra služeb pro podnikatele i ob-
čany a na výrobní programy vhodné pro zdravotně postižené 
zaměstnance. Poskytování těchto činností má ve zlínském 
regionu dlouhodobou tradici. Zavedením moderních tech-
nologií a neustálým zvyšováním kvality nabízených služeb 
postupně rozšiřuje působnost na území celé ČR.

 

Posláním družstva je především vytvářet pracovní podmínky  
a pracovní místa pro zaměstnance se zdravotním postiže-
ním. Jeho činnost je proto zaměřena na službové činnosti, 
především pak v oblasti ostrahy majetku, a to jak fyzického 
střežení, tak i prostřednictvím pultu centrální ochrany s vý-
jezdem zásahové jednotky k objektům, které vysílají signál  
o vzniklých problémech nebo narušení. Mezi další služby 
družstva patří zajištění činností spojených se správou budov.

Zaměstnankyně při montáží kabelových svazků

Zaměstnankyně na PCO
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Mezi hlavní výrobní činnosti družstva Integra patří výroba razí-
tek, vizitek, odznaků, reklamních potisků a potisku hokejových 
puků, výroba tabulí informačních a orientačních systémů nebo 
dřevěných rámečků do úlů včelařů. Družstvo dále provádí leh-
ké montážní práce včetně montáží kabelových svazků.

Družstvo ukončilo vlastní konfekční výrobu a prodej-
nu textilu v  budově základního závodu na Bartošově 
ulici pronajímá. Prodejna nábytku pokračuje i nadále.  
 
Výčet všech činností uzavírá rehabilitační středisko Kaská-
da, které poskytuje zaměstnancům i občanům Zlína fyzio-
terapeutické služby. V budově se dále nachází PCO a výjez-
dová jednotka. Ostatní prostory jsou pronajímány, sídlí zde 
gynekologická ambulance, ordinace zubních lékařů, masáže 
apod. 

Hlavní budova, kde sídlí ústředí družstva, se nachází  
na Bartošově ulici. Po ukončení konfekční výroby byla zru-
šena prodejna textilu, prodejna nábytku pokračuje i nadále. 
Dále se v  budově nachází dílna – kde probíhají montážní 
práce kabelových svazků. Sídlí zde také středisko služeb - 
výroba razítek, vizitek, odznaků, reklamních potisků apod. 
Ostatní prostory jsou pronajímány.

Družstvo zaměstnává kolem 150 zaměstnanců, z  nichž 
přibližně 80 procent osob se zdravotním postižením, čímž 
splňuje podmínku uvedenou v § 81 odst. 2, písm.b) zákona 
o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (je poskytovatelem tzv. 
náhradní plnění). Odebíráním výrobků a služeb družstva In-
tegra VD Zlín si odběratelé plní povinnost zaměstnávat oso-
by se zdravotním postižením.

 
 

www.integrazlin.cz

 Ivan Pšenčík (místopředseda družstva, 
vedoucí provozovny – montáž kabeláže)

Petr Forch 
(vedoucí prodejny nábytku)

Luboš Vojtěch (zaměstnanec  ve středisku služeb, 
gravírování, laserové potisky, výroba razítek apod.)

Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD),  
Hana Horáková (předsedkyně Integra Zlín)
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IRISA, výrobní družstvo, Vsetín

Text: Ing. Leo Doseděl, Jana Henychová

Foto: Ing. Leo Doseděl

V nabídce družstva IRISA naleznete 
rozsáhlý sortiment vánočních 
ozdob. Při jejich zdobení jsou 

použity různé metody a techniky, které 
umožňují splnit rozmanité představy  
a přání zákazníka. Použitými techno-
logiemi, například technikou vakuového 
pokovování, mají výrobky družstva IRISA 
výjimečný a luxusní vzhled, čímž se 
odlišují od konkurenčních výrobků.

Sice není právě nejvhodnější období pro vánoční ozdoby, 
v družstvu IRISA však mají Vánoce po celý rok. Průběžně 
se totiž vyrábějí návrhy nových kolekcí v  souladu s  tradicí  
i aktuálními trendy.  Několik měsíců před Vánocemi se pak 
ozdoby vyrábějí, aby mohly být s dostatečným předstihem 
nabídnuty zákazníkům. 

V provozovně družstva jsou vidět všechny etapy výroby 
skleněných ozdob – při návštěvě provozu bylo možné být 
svědkem toho, jak se z pouhého kusu skla stává postupně 
originální umělecké dílo. Ačkoliv ozdoby vypadají například 
v sériích stejně, každá je svým způsobem originál, neboť 
ozdoby jsou malovány ručně. Přesvědčit se o tom mohl 
osobně i předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl, který  
23. května navštívil výrobní provoz, po němž ho provedli 
ekonomický náměstek Ing. Jaroslav Sehnálek a Vlastimil 
Juřička, mající na starosti marketing a e-shop. Pojďme si  
o výrobě vánočních ozdob povědět trochu více…

Pracovnice malírny

re
po

rt
áž
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Přicházíme do prostor, kde pracovnice vyfukují skleněné 
ozdoby. Kdo by si snad myslel, že tyto věci dělá stroj – 
ani nápad. Vše je dílem zručných pracovnic družstva 
IRISA, které pracují s otevřeným ohněm, nahřívají baňky  
na příslušnou teplotu a vyfukují vánoční ozdoby. Vyfouknout 
ozdobu není vůbec lehké – jak nám sdělil pan Juřička, naučit 
se správně fouknout trvá řadu měsíců a dalších několik let 
pak představuje období, kdy se pracovnice naučí vyfouknout 
příslušné množství těchto ozdob. 

Zvláštní druhy figurek se vyfukují do forem, sestávajících 
se ze dvou částí, připomínající formičky na vánoční 
pracny. Mezi ně je vložena nahřátá baňka a dále je ozdoba 
vyfouknuta do požadovaného tvaru. Tento styl foukání  
je asi nejtěžší – pracovnice musí zvládnout odhad, jak více 

Zleva: Vlastimil Juřička (marketing, e-shop), Ing. Jaroslav Sehnálek (finanční ředitel)

reportáž 

Pracovnice malírny oblékají vánoční ozdoby 
do nádherných dekorů

Smáčírna, kde vánoční ozdoby 
získávají základní barvu
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či méně fouknout, aby dosáhla požadovaného tvaru figurky. 
Pokud foukne málo, figurce bude chybět některá součást,  
a pokud naopak foukne moc, hrozí že figurka „vyleze“ z formy 
ven. Dámy z Irisy ale tuto práci zvládají velmi excelentně. 
Tipněte si schválně, kolik ozdob vyfoukne za osmihodinovou 
pracovní směnu. Nevíte? Prozradíme vám, že ty nejlepší 
pracovnice vyfouknou kolem 420 ozdob.

V další fázi probíhá zdobení směsí stříbra, kdy je koule 
speciálním čerpadýlkem napuštěna stříbrnou tekutinou.  
Potřesem tak dojde uvnitř baňky k rovnoměrnému 
postříbření ozdoby. Z venkovní strany se následně koule 
barví na požadovanou barvu za použití lesklých či matných 
barev, případně se ponechá ve stříbrné verzi. Pokud je záměr 
vyrobit například ozdobu zlatou, pak se jedná o žlutou barvu 
na stříbrném podkladu. Barva se ale může nanést i na povrch 
ozdoby -  například pokud má být ozdoba matná, použije se 
matná barva, takže se ozdoba neleskne a neodráží v okolí, 
jako se děje, pokud je na povrchu ozdoby sklo a barva uvnitř.

Po zaschnutí barvy putují ozdoby do provozu, kde dochází 
k jejich zdobení. Zde vzniká všechna ta krása, kdy zručné 
pracovnice pomocí jednoduchého nástroje připomínajícího 
dutou tužku, naplněného speciálním lepidlem, malují  
na ozdoby nejrůznější dekorativní variace. Poté jsou ozdoby 
zasypání třpytivou směsí. Mimochodem, kdo by myslel,  
že pracovnice drží ozdobu a „kreslí“ po ní lepidlem, velmi 
by se mýlil – je to totiž přesně naopak, pracovnice otáčí 
ozdobou. 

Po zaschnutí hotová ozdoba, stále ještě obsahující 
pomocnou trubičku, která slouží pro manipulaci, je zbavena 
této trubičky cca jeden centimetr od průměru ozdoby. 
Na odříznuté místo se nasadí kovový věšáček, odborně 
nazývaný záponka. Na tu pak doma navlékáme háčky a pak  
už zbývá ozdoby zavěsit jen na vánoční stromeček a těšit 
se, co nám Ježíšek přinese. My si ale na letošní Vánoce 
ještě pár měsíců počkáme a zatím se tedy potěšte alespoň 
prostřednictvím fotografií, které vyfotil při svojí návštěvě  
předseda SČMVD Ing. Doseděl. Na závěr prohlídky celého 
výrobního procesu vyjádřil velký obdiv nad šikovností  

a uměním všech pracovníků a pracovnic při rukodělné tvorbě 
krásných vánočních ozdob. 

Vánoční ozdoby ale nejsou jediným, co IRISA vyrábí. Kromě 
toho družstvo nabízí širokou škálu výrobků i služeb. Nosným 
výrobním programem družstva je lisování a montáž výrobků 
z termoplastů, kartonáž a plastové díly pro automobilový 
průmysl, na jejichž výrobě spolupracuje s řadou významných 
mezinárodních firem. Je schopno také zajistit různé 
kooperační a kompletační činnosti. 

Výrobní družstvo IRISA patří k největším zaměstnavatelům 
zdravotně postižených spoluobčanů a je poskytovatelem 
náhradního plnění. I o této smysluplné práci a o všech 
ostatních činnostech družstva a jejich problémech 
v  současné složité době pohovořil předseda SČMVD 
s předsedou družstva Ivanem Abdulem. Společně projednali 
možnosti využití rámcových smluv SČMVD v  úsporách 
nákladů družstva, zabývali se energetickou problematikou  
i vlivy inflace na hospodaření družstva.   

NÁŠ TIP
Chcete udělat svým obchodním partnerům či svým 
zaměstnancům radost? Věnujte mu na Vánoce dárek  
v podobě skleněné ozdoby. IRISA vám je může poskytnout 
i balené kusově, díky svému vlastnímu provozu kartonáže. 
Potěšte je a potěšte i sebe – pořídit si můžete nové skleněné 
ozdoby buď osobně v jejich vsetínské podnikové prodejně, 
nebo prostřednictvím e-shopu na odkazu 

www.irisa.cz 
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ASV výrobní družstvo, Solnice

Ing. Leo Doseděl, Jana Henychová

Foto: Ing. Leo Doseděl, archiv družstva ASV

Družstvo ASV Solnice se zabý-
vá kovovýrobou se zaměřením  
na drátěný program, tváření plechů 

a  trubek, soustružení a práškové lako-
vání, zejména pro automobilový průmy-
sl. Družstvo klade velký důraz na kvali-
tu výrobků, používá moderní technologie  
a neustále rozvíjí své know-how. Cílem 
ASV Solnice je vysoká kvalita výrobků 
družstva spolu s vysokým standardem 
ochrany životního prostředí. Pojďme se 
s družstvem více seznámit prostřednictvím 
návštěvy předsedy Ing. Leo Doseděla, kte-
rý 18. května přijal pozvání předsedy druž-
stva ASV Romana Kováře, aby se seznámil 
s  aktuálním děním v družstvu. Návštěvy 
se zúčastnila rovněž generální ředitelka  
SČMVD Ing. Soňa van Deelenová.

Družstvo ASV Solnice je na velmi vysoké technologické 
úrovni – jedná se o moderní perspektivní družstvo s dobrou 
technickou vybaveností a systémy včetně robotizace výroby. 
Ta je zaměřena cca ze 70 procent především na automotive. 
Velmi zřetelné jsou rozsáhlé investice do rekonstrukce bu-
dov a hlavně strojního vybavení. V době návštěvy předsedy 
SČMVD v  družstvu byla prezentována též optimalizace 
nákladů paní Simonou Duškovou z  firmy SBCC s.r.o., kdy 
díky těmto procesům družstvo dokáže ušetřit až 300 tisíc 
korun ročně. 

Při jednání obou předsedů a generální ředitelky SČMVD 
byly mj. projednány možnosti bezplatného poradenství  
pro družstva ze strany SČMVD, zmíněna byla například  
i otázka řešení nákupu energií na rok 2023 a zapojení se  
do rámcových smluv zajištěných svazem.

Zleva: Roman Kovář (předseda ASV Solnice),  
Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD)



                 
          14   Výrobní družstevnictví               

ak
tu

al
ita

   
   

  

 

 
ASV výrobní družstvo, Solnice vzniklo v  roce 1992 trans-
formací družstva VELOREX Hradec Králové. V původních  
prostorách firmy byla na počátku minulého století truhlářská 
dílna, která se po znárodnění, v roce 1950, přeorientovala na 
kovovýrobu v rámci výrobního družstva VELOREX Hradec 
Králové. Vyráběla se zde hlavně tříkolová vozidla VELOREX 
s motocyklovým motorem až do roku 1968. Pak se výroba 
vozidel přesunula na krátkou dobu do závodu v Rychnově 
nad Kněžnou, který je v současné době také součástí ASV. 

V závodě v Solnici došlo postupně k útlumu výroby až  
do transformace v roce 1992, kdy zde zůstaly jen sklady  
a malý autoservis pro Trabanty a Velorexy. V tomto roce 
došlo k osamostatnění a přejmenování závodu v Solnici  
na ASV výrobní družstvo. Dva roky trvalo nalezení cesty dal-
šího rozvoje, na kterou navazuje současná výroba. Ale po-
dařilo se a již v roce 1996 družstvo dodávalo 100 procent 
dveřních táhel do ŠKODY AUTO a. s.. 

V současné době se družstvo zabývá především kovovýro-
bou se zaměřením na drátěný program, zpracování plechů 
a trubek, sváření kovů, obrábění, práškové a fluidní lakování. 
Disponuje vlastní nástrojárnou, metrologií a vývojem. Nově 
bylo uvedeno do provozu laserové řezání profilů, laserové 
sváření a značení. Větší část výrobků je určena pro automo-
bilový průmysl, např. rámy sedadel, dveřní táhla, komponen-
ty zámků, zavazadlového prostoru a mnoho dalších. 

Mimo oblast automotive družstvo ASV se zabývá zakáz-
kovou výrobou, dodává výrobky pro nábytkářský průmysl  
a hlavně vyrábí elektrické radiátory, které jsou kombinací 
přímotopného a akumulačního topení. Tento systém topení 
je stálicí na trhu v celé Evropě, nyní družstvo ASV očekává  
i nárůst výroby. Jedná se o levné a plně regulovatelné topení 
určené pro nové stavby i rekonstrukce. 

V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost, potenciál, bylo vytvořeno moderní 
Výzkumně-technologické centrum konstrukce interiéro-
vých dílů pro automobilový průmysl, spočívající ve výzkumu  
a aplikacích nových materiálů a technologických postupů. 
Výzkumně-technologické centrum je vybaveno 3D měřícím 
zařízením, drátovou řezačkou, ohýbačkou drátu, ohýbačkou 
trubek, zařízením pro metalografické zkoušky, robotickým 
pracovištěm a trhacím zařízení pro testování pevnosti mate-
riálů. Toto pracoviště bude sloužit nejen firemní konstrukci  
a technologii, ale v případě volné kapacity družstvo svým 
partnerům a jiným subjektům nabízí možnost využití vol-
ných kapacit za tržních podmínek.

Marie Kovach (dělnice ve výrobě)

Lakovna
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Připomeňme si také nedávné ocenění družstva ASV. V roce 
2021 obdrželo ocenění Merkurovy medaile, které každo-
ročně uděluje Hospodářská komora České republiky. Stalo  
se tak v předvečer konání 33. sněmu HK ČR, kde ocenění 
převzal předseda družstva Roman Kovář společně s před-
sedou družstva DDL Lukavec Ing. Pavlem Křížem a před-
sedou družstva OTAVA Písek Milanem Hanusem z  rukou 
prezidenta HK ČR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. Merkurovy 
medaile jsou určeny pro významné podnikatele, řemeslníky, 
pedagogy, představitele firem i přední zaměstnance napříč 
obory, jež se zasloužili o rozvoj podnikání v ČR a o dobré 
jméno HK ČR. Mezi dalšími oceněními připomeňme alespoň 
skvělé umístění v prestižní soutěží Českých 100 nejlepších 
v roce 2016 a 2018, kde družstvo ASV získalo ocenění v 
kategorii Zaměstnanost & družstevnictví.

www.asv-solnice.cz

Zleva: Iva Hrubá, Renata Vaterová  
(operátorky výroby – balení vzpěr kapot)

Roman Kovář (předseda ASV Solnice)

Svařovací box
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Integra Progress 
výrobní družstvo, Praha

 
Ing. Leo Doseděl, Jana Henychová

Foto: Ing. Leo Doseděl

Družstvo Integra Progress je čle-
nem skupiny UNIKONT GROUP. 
Tato společnost se zabývá pře-

devším venkovní a vnitřní úklido-
vou technikou. Předseda SČMVD   
Ing. Leo Doseděl zavítal do družstva  
dne 31. května. Po areálu ho provedl před-
seda družstva a generální ředitel společ-
nosti UNIKONT GROUP Radek Bukovský.
 
Integra Progress, tradiční výrobní družstvo se 70letou his-
torií se původně  zabývalo výrobou nábytku a dveří, což se 
zhruba před 20 lety ukázalo v Praze jako neefektivní. Integře 
Progress se podařilo přibližně před sedmi lety koupit budo-
vu sousedního družstva – Výtvarná řemesla. Následně tuto 
budovu, společně s vlastními budovami, přestavěla na vyso-
ce moderní a sofistikované prostory pro vývoj autonomních  
automobilů a umělé inteligence. V těchto prostorách již pá-
tým rokem provozuje tuto činnost společnost Valeo. Jedná 
se tak o jeden z nejvýznamnějších projektů v České republice.

V  rozsáhlém areálu má společnost dostatečný prostor  
pro svoji činnost v oboru, který vyžaduje větší skladovací pro-
story. Firma zastupuje řadu firem, více informací lze nalézt  
na stránkách společnosti. Provozuje vlastní servis, lze zde 
nalézt i předváděcí showroom.  Klienti si mohou vybrat ze ši-
rokého portfolia úklidové techniky od předních světových vý-
robců jako je HAKO, MULTICAR, WIELAND, RIBO nebo GHIBLI. 
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Vysoká kvalita společně s jednoduchou obsluhou a údržbou 
těchto strojů je řadí mezi nejefektivnější a nejvíce žádané.

Při prohlídce provozů měl předseda SČMVD Ing. Leo Dose-
děl možnost seznámit se s uživatelsky příjemnými prostory 
pro zákazníky, kde byly v uplynulém období provedeny roz-
sáhlé investice do rekonstrukce a modernizace provozních 
hal i do modernizace. Firma mimo jiné disponuje vlastní  
nástrojárnou.

Vedle zmiňovaného předmětu činnosti firma též pronajímá 
část areálu televizní společnosti i dalším nájemníkům. 

 
 

www.unikont.cz
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Vypořádání majetkové účasti 
člena za trvání družstva  
při zániku jeho členství  
bez právního nástupce

JUDr. Miroslav Machala

Družstevní podíl, který představuje práva 
a povinnosti člena plynoucí z členství,  
je vždy spojen s jeho majetkovou účastí  

v družstvu. Jestliže za trvání družstva čle-
nu zaniká členství a jeho družstevní podíl 
nenabývá jako právní nástupce jiná osoba, 
vzniká podle zákona o obchodních korpora-
cích právo na vypořádání, označované tímto 
zákonem jako právo na vypořádací podíl.

Majetková účast v družstvu se nabývá především při vzni-
ku členství v družstvu každého z jeho zakladatelů, k němuž 
dochází dnem zápisu družstva do obchodního rejstříku, ane-
bo při pozdějším vzniku členství přijetím za člena družstva,  
a to vždy po předchozím převzetí vkladové povinnosti k zá-
kladnímu členského vkladu a jejím splnění v rozsahu vyplý-
vajícím ze stanov družstva. Majetkovou účast v družstvu je 
možné nabýt i převodem či přechodem družstevního podílu  
od dosavadního člena družstva, představujícího práva  
a povinnosti z členství, které jsou spojeny s již dříve převza-
tou a v rozsahu podle stanov družstva splněnou vkladovou 
povinností k členskému vkladu rovnajícímu se základnímu 
členskému vkladu, anebo k členskému vkladu, který je tvo-
řen součtem základního členského vkladu a jednoho či více 
dalších členských vkladů, jedná-li se o nabytí družstevního 
podílu v družstvu, jehož stanovy tyto další členské vklady 
umožňují.

Výše majetkové účasti člena v družstvu je určena výší jeho 
členského vkladu, kterým se podílí na základním kapitálu 

družstva. Členský vklad vyjadřuje v penězích hodnotu toho, 
co je třeba za účelem nabytí družstevního podílu, který je  
s tímto členským vkladem spojen, jako předmět členského 
vkladu do družstva vložit, nejde-li o nabytí družstevního po-
dílu jeho převodem anebo přechodem od dosavadního člena 
družstva. Souhrn všech členských vkladů členů tvoří základ-
ní kapitál družstva.

Svou majetkovou účast v družstvu může člen zvýšit, pokud 
to stanovy připouštějí, převzetím závazku k dalšímu člen-
skému vkladu, a také při nabytí družstevního podílu převo-
dem anebo přechodem od jiného člena a při splynutí takto 
nabytého družstevního podílu s jeho dosavadním družstev-
ním podílem, kdy se členu jeho dosavadní majetková účast 
zvyšuje o členský vklad, s nímž jsou spojena práva a povin-
nosti, představované družstevním podílem, který převodem  
či přechodem nabývá. Majetkovou účast nabytou dalším 
členským vkladem však může člen za trvání členství v druž-
stvu snížit při vypořádání dalšího členského vkladu nebo 
jeho části pouze tehdy, je-li tato možnost včetně způsobu vy-
pořádání dohodnuta ve smlouvě o dalším členském vkladu, 
kterou došlo k převzetí vkladové povinnosti k danému další-
mu členskému vkladu. Snížení své majetkové účasti v druž-
stvu nabyté dalším členským vkladem může člen za trvání 
členství popřípadě dosáhnout také rozdělením svého druž-
stevního podílu při současném převodu družstevního podílu 
vzniklého tímto rozdělením na jiného člena nebo na osobu, 
která členem družstva dosud není, a to za předpokladu, že to 
stanovy dovolují, a je splněna podmínka souhlasu ze strany 
představenstva anebo předsedy družstva, jedná-li se o druž-
stvo, v němž se představenstvo nezřizuje, a bude rovněž  
splněna podmínka, že v důsledku rozdělení družstevního po-
dílu majetková účast tohoto člena ani nabyvatele družstev-
ního podílu vzniklého rozdělením neklesne pod stanovami 
určený základní členský vklad.

Ke zvýšení nebo snížení majetkové účasti člena v družstvu 
může dojít také při zvýšení anebo snížení základního člen-
ského vkladu za podmínek podle zákona o obchodních kor-
poracích. Jestliže však nedošlo ke snížení základního člen-
ského vkladu, nelze za trvání členství ani zčásti majetkovou 
účast nabytou tímto vkladem vypořádat. K jejímu vypořádá-
ní, stejně jako i k vypořádání majetkové účasti vyplývající  
z převzatého závazku k dalšímu členskému vkladu, nebyla-li 
možnost ji vypořádat ujednána ve smlouvě o tomto vkladu, 
může ze strany družstva za jeho trvání dojít pouze určením 
a vyplacením vypořádacího podílu, a teprve poté, kdy členu 
zaniklo v družstvu členství způsobem, při němž nenabyl jeho 
družstevní podíl někdo jiný.

Vypořádací podíl se podle zákona o obchodních korporacích 
stanoví z účetní hodnoty majetku družstva zjištěné účetní závěr-
kou. Tato účetní hodnota je dána výší vlastních zdrojů družstva 
tvořících jeho vlastní kapitál, k nimž patří vedle základního ka-
pitálu výsledky hospodaření a fondy, a to především fondy tvo-
řené ze zisku. Ustanovení zákona o určení vypořádacího podílu 
z vlastního kapitálu družstva se neuplatní, liší-li se podstatně 
reálná hodnota majetku družstva od jeho ocenění v účetnictví. 
V takovém případě zákon ukládá vycházet z reálné hodnoty ma-
jetku družstva snížené o výši dluhů vykázaných v účetní závěrce 
sestavené k poslednímu dni účetního období, za které se hodno-
ta majetku družstva pro stanovení vypořádacího podílu zjišťuje.
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Pro výpočet vypořádacího podílu prováděný způsobem 
podle zákona o obchodních korporacích je rozhodující výše 
vlastního kapitálu družstva zjištěná z účetní závěrky sesta-
vené k poslednímu dni účetního období, v němž členství 
zaniklo. Současně však podle něj platí, že pokud členství 
zaniklo do 30. června daného účetního období, určí se vypo-
řádací podíl z vlastního kapitálu družstva k poslednímu dni 
předcházejícího účetního období, je-li takto vypočtený vypo-
řádací podíl vyšší.

Zákon vychází z předpokladu, že v družstvu může být zřízen 
rezervní fond, a že stanovy družstva mohou určovat, v jakém 
rozsahu nelze tento fond rozdělit za trvání družstva mezi 
jeho členy. Rezervní fond je podle zákona v družstvu možné 
zřídit jeho stanovami s tím, že je tvořen ze zisku družstva  
a slouží k úhradě ztráty, přičemž rozhodování o jeho použití 
je zákonem svěřeno výlučně do působnosti členské schůze, 
a to stejně jako rozhodování o způsobu úhrady ztráty. Právní 
předpisy v současnosti družstvu neukládají mít tento fond 
zřízen. Jestliže družstvo má rezervní fond, je součástí jeho 
vlastního kapitálu. Pokud stanovy zároveň určují rozsah,  
v jakém tento fond nelze rozdělit mezi členy, fond se v tomto 
rozsahu při výpočtu vypořádacího podílu, který je prováděn 
způsobem podle zákona, od výše vlastního kapitálu druž-
stva odečítá.

Vedle výše vlastního kapitálu družstva má při výpočtu vy-
pořádacího podílu prováděném způsobem podle zákona  
o obchodních korporacích zásadní význam rovněž poměr 
splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu člena, je-
hož vypořádacího podílu se výpočet týká, vůči souhrnu spl-
něných vkladových povinností k členským vkladům všech 
členů, zjištěný podle stavu k poslednímu dni účetního ob-
dobí, ve kterém tomuto členu zaniklo členství. Vypořádací 
podíl se vypočte tak, že se výše vlastního kapitálu družstva  
po předchozím případném snížení o rezervní fond anebo 
jeho část vynásobí tímto poměrem. Při výpočtu se tedy vy-
chází jen z toho, v jaké výši byly vkladové povinnosti členů  
k jejich členským vkladům splněny, samotná výše těchto 
členských vkladů není rozhodující.

Způsob výpočtu vypořádacího podílu podle zákona o ob-
chodních korporacích se v družstvu uplatní, jen pokud jeho 
stanovy neurčují, že se vypořádací podíl vypočítá jinak. Druž-
stvo má proto možnost si zvolit ve stanovách úpravu, pod-
le níž se vymezí odchylně od zákona jak hodnota majetku 
družstva, ze které se vypořádací podíl určuje, tak i poměr,  
v jakém se člen svým vypořádacím podílem na takto vy-
mezené hodnotě majetku družstva podílí. Při stanovení vy-
pořádacího podílu může družstvo vzhledem k této úpravě  
v zákoně vycházet nejen z toho, jak se člen podílí svou spl-
něnou vkladovou povinností k členskému vkladu na souhrnu 
splněných vkladových povinností k členským vkladům všech 
členů, ale i z jiných skutečností, k jakým patří například dél-
ka členství v družstvu. V této souvislosti je třeba zdůraznit, 
že zákon o obchodních korporacích předpokládá, že některá 
práva člena budou na základě stanov určována podle dél-
ky jeho členství. V takovém případě podle něj platí, že dél-
ka členství každého člena se počítá od vzniku členství toho  
z jeho právních předchůdců, jehož členství vzniklo nejdříve, 
což má význam pro ty členy družstva, kteří své družstevní 
podíly nabyli převodem anebo přechodem od členů, jimž 
vzniklo členství v družstvu dříve.

Na bytová družstva a sociální družstva se vztahují zvlášt-
ní ustanovení zákona o obchodních korporacích o způsobu  
určení vypořádacího podílu. Zákon předpokládá, že v byto-
vém družstvu určí způsob výpočtu vypořádacího podílu sta-
novy a současně zakazuje, aby byl podle nich vypořádací 
podíl nižší, než kolik činí výše členem splněné vkladové povin-
nosti k členskému vkladu. Neurčí-li stanovy bytového druž-
stva způsob výpočtu vypořádacího podílu, výše vypořádací 
podílu se podle zákona v tomto družstvu rovná výši členem 
splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. V sociál-
ním družstvu se vypořádací podíl rovná ze zákona výši čle-
nem splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu s tím,  
že pokud výše vlastního kapitálu tohoto družstva nedosáhne 
jeho základního kapitálu, vypořádací podíl se poměrně sní-
ží. K tomuto poměrnému snížení vypořádacího podílu tedy 
dochází, pokud je v důsledku ztráty účetní hodnota majetku 
sociálního družstva vyjádřená výší jeho vlastního kapitálu 
nižší, než kolik činí souhrn všech členských vkladů členů, 
který tvoří jeho základní kapitál.

Vypořádací podíl je podle zákona o obchodních korporacích 
splatný uplynutím tří měsíců ode dne, kdy byla nebo mohla 
být výpočtem prováděným způsobem podle tohoto zákona 
zjištěna jeho výše, nejedná-li se o vypořádací podíl člena,  
jehož členství v družstvu zaniklo vyloučením. Vypořádací  
podíl vyloučeného člena je podle zákona splatný ve lhůtě jed-
noho roku poté, kdy byla nebo mohla být uvedeným způsobem  
určena jeho výše, nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí 
soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhod-
nutí o vyloučení člena skončeno a zánik členství v družstvu, 
ohledně něhož probíhalo soudní řízení, se tak stal nesporným.

Stanovy mohou určit na základě platné právní úpravy v zá-
koně o obchodních korporacích jinou lhůtu, v níž je vypořá-
dací podíl splatný, a to nezávisle na tom, zda se v družstvu 
uplatňuje způsob jeho výpočtu podle zákona, anebo stanov,  
popřípadě zda se jedná o vypořádací podíl vyloučeného čle-
na. Stanovami určená lhůta však nesmí být delší než dva 
roky ode dne zániku členství. Pro bytová družstva a sociál-
ní družstva platí vzhledem k účelu, k němuž jsou založena, 
zvláštní právní úprava, kterou jsou otázky spojené se splat-
ností vypořádacího podílu řešeny jinak.
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 SDZP družstvo
ROZHOVOR: 

 Ing. Martin Penc, MBA

Bc. Pavlína Vilimovská

Foto: archiv družstva SDZP

Kvalitní sociální podnikání nelze rea-
lizovat, pokud zde není silná touha 
pomáhat a také zvládat veškeré ná-

strahy. Jaká je v současnosti pozice soci-
álních podniků a co je konkurenční výhoda 
SDZP? O tom jsme si povídali s provozním 
ředitelem družstva Ing. Martinem Pen-
cem, MBA.

Martine, jak jste se dostal do SDZP, jaké je vaše původní 
profesní zaměření?

Byla to souhra náhod a životních okolností.  Vystudoval jsem 
obor Aplikovaná informatika a řadu let jsem se i v tomto obo-
ru pohyboval. Rád pracovně cestuji, komunikuji a jednám  
s lidmi, což se mi u původní profese nedařilo. Moji každo-
denní rutinou byla práce od stolu a určitá monotónnost, kte-
rá mě, pochopitelně, nenaplňovala. Ve chvíli, kdy jsem pak 
poznal svoji současnou manželku, dceru našeho předsedy 
družstva, nastal u mě zvrat, a to nejen v osobní životě, ale 
i profesním. Vize a poslání SDZP družstva mě natolik nad-
chla, že jsem se rozhodl své nabyté znalosti a zkušenosti 
zúročit právě při vytváření pracovních příležitostí pro handi-
capované a stal jsem se součástí týmu.

Empatie je v sociálním podnikání zásadní, jak vnímáte han-
dicapované?

V dětství jsem měl komplikovaný úraz, kvůli kterému mám 
deformovaný loket s minimální hybností a tím i výrazně 
ochablou levou paži. V porovnání s tím, co denně vidím  
u svých kolegů, se to sice nedá vůbec srovnávat, mám ale 
takto alespoň malé tušení, jak bolest, tělesné limity a od-
lišnost mohou být při práci demotivující. Ve své profesi  
potkávám denně handicapované a nepřestane mě nikdy fas-
cinovat jejich vnitřní motor, který je popohání stále kupředu. 
Vídám to mnohem častěji než u lidí, kteří jsou zdraví. A pra-
vidlem dokonce bývá, že čím těžší handicap, tím jsou toho 
více schopni překonat. 

Je váš přístup k handicapovaným tedy jiný?

Mám ve svém životě určitá pravidla, která platí pro všechny. 
Mým cílem je přistupovat ke všem s pochopením, naslou-
chat a zároveň projevit úctu k potřebám člověka. Z pohledu 
leadershipu jsou některá rozhodnutí v  tomto směru těžká, 
avšak dokážu používat svou intuici, která mě zatím nikdy 
nezklamala. 

Jaká je z vašeho pohledu v současnosti pozice sociálních 
podniků v ČR? Vyplatí se sociálně podnikat?

SDZP družstvo je tu už téměř 20 let a za tu dobu jsme ušli 
dlouhou cestu plnou trnů a bodláků. Za to, kde se nyní na-
cházíme, patří obrovské poděkování Honzovi (pozn.: Jan 
Palička – předseda družstva), který má srdce na pravém 
místě a dokáže se obklopit těmi správnými lidmi, kteří to 
cítí stejně. Ano, k podnikání patří risk a nejistota. Je tu ale 
jeden zásadní rozdíl a to, že lidé s handicapem nikdy nebu-
dou schopni vykonávat práci zcela stejně jako člověk zdravý. 
Jsou zde samozřejmě zdravotní limity, ale i forma zasmluv-
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nění, kde většina zaměstnanců má zkrácený úvazek. Je tedy 
jasné, že konkurovat firmám, které handicapované neza-
městnávají, není vůbec snadné. Jsou zde ale ještě zcela jiné 
problémy a tady už narážím na tu první otázku. V Česku totiž 
dlouhodobě není pro sociální podniky v tomto směru nějaká 
větší jistota. Nemůžeme si být jisti, zda aktuální a potřebné 
kompenzace budou reagovat i na další legislativní změny. 
Nemůžete si být jisti, zda za několik let vůbec nějaké budou. 
V ČR dlouhodobě chybí zákon o sociálním podnikání, resp. 
sociální ekonomice. Bylo zde už několik pokusů, avšak větši-
nou to minimálně reflektovalo potřeby z praxe. I to je důvod, 
proč se snažíme být maximálně aktivní v různých pracovních 
skupinách a předávat naše zkušenosti. Můj obecný názor  
na věc je takový, že kvalitní sociální podnikání nelze reali-
zovat, pokud zde není silná touha pomáhat a také zvládat 
veškeré nástrahy.   

SDZP se specializuje na technické obory, proč?

SDZP původem vzniklo z technicky orientované firmy a má 
tak v  tomto směru dlouhodobé zkušenosti. Máme celou 
řadu technicky zaměřených kolegů s  různorodou odbor-
ností. Snažíme se neusnout na vavřínech a stále společně 
hledat další možnosti rozvoje, protože v tom je bezpochyby 
budoucnost. Trh práce 21. století vyžaduje flexibilitu a ce-
loživotní vzdělávání a my si to velmi dobře uvědomujeme.  
Myslím si, že tento přístup zatím není u sociálních podniků 
tak běžný a dává nám to jistou konkurenční výhodu.  

Jak vnímají handicapovaní tlak na rozvoj v oblasti technologií?

V současné nejisté době se může ledacos změnit, ale dlou-
hodobě pociťuji, že je nutné se ze strany handicapovaných 
technologicky výrazně posouvat, protože snadné práce ubý-
vá. Dobrou zprávou určitě je, že se nám to ve většině přípa-
dů daří. Pokud je vůle, tak i handicapovaní mohou vykonávat 
odbornější práci. Je to sice na obou stranách těžší cesta, ale 
s daleko lepším dlouhodobým výsledkem. Jen za posledních 

pět let mnoho kolegů udělalo ohromný pokrok, protože vyko-
návají zdárně takové pracovní pozice, které si u sebe dříve ne-
uměli ani představit. Jsem na ně v tomto ohledu velmi hrdý.  
Na druhou stranu si uvědomuji, že jsou zde i handicapovaní, 
kteří z různých důvodů v tomto směru rozvoje naráží na své 
limity, a i pro ně je nutné hledat vhodné uplatnění. 

Za svoje dlouholeté působení v družstvu jste viděl bezpočet 
životních příběhů, je nějaký, který vám zůstal na paměti?

Mám v  paměti opravdu všechny. A není jich málo. Nejde  
na to zapomenout, když jste s  těmi lidmi v  každodenním 
kontaktu. Víte, co se jim přihodilo, a co prožívají. Určitě bych 
zde nechtěl nějaké „vyzdvihovat“ nad ostatními. Některé 
životní příběhy našich zaměstnanců naleznete na našem 
webu. Myslím si, že jsou inspirativní, a jsem moc rád, že jsou 
lidé z našeho týmu ochotni svůj příběh sdílet. 

Co vás osobně motivuje rozvíjet oblast, která nemá zrovna 
na růžích ustláno?

Myslím, že to vychází z toho, co jsme si do teď povídali. Jako 
většinu lidí mě motivuje, když vím, že to, co dělám, má něja-
ký smysl. Každý den v týmu vidím, jak jsou si zde lidé sami 
sobě oporou. Vědí, že v tom nejsou sami, a dokážou spo-
lečně překonávat své limity. I to je určitě důvod, proč dělá-
me tak velké pokroky v mnoha směrech. A těším se na další  
výzvy, které máme ještě před sebou.  

Kde dobíjíte baterky?

Jsem hrdý otec dvou dcer, šťastný manžel, nadšený sporto-
vec, ochránce zvířat a přírody. Z toho je myslím velmi dobře pa-
trné, kde dobíjím baterky. Všem, kteří by o mě rádi věděli více, 
doporučuji navštívit můj veřejný profil na sociální síti Twitter. 
 
                                                       
                                                                         www.sdzp.cz
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Portál o integračním sociálním podnikání

Každý týden NOVINKY ze světa integračního sociálního podnikání OZP www.isp21.cz

   REPORTÁŽ

Proč byste měli znát skupinu 
sociálních podniků Etincelle?
Sociálních podniků působí v Čechách poměrně vel-
ké množství. Slyšeli jste ale již o skupině sociálních 
podniků, která vystupuje pod jménem Etincelle? 
Pojďme si je představit více na isp21.cz.

inFORMUJEME
svět integračního 
sociálního podnikání
Portál isp21.cz je tu stále s námi a nabízí rozhovory 
se zajímavými osobnostmi, reportáže ze sociálních 
podniků nebo také sekci s názvem Konzultace. Ne-
chybí ani klasický týdenní přehled nejnovějších zpráv 
nejen ze sociálního světa. Bez hledání a všechno na 
jednom místě. Co je nového v legislativě? S jakými 
úspěchy a neúspěchy se potýkáme? Jaké jsou novin-
ky nejen v oblasti byznysu? Vše naleznete na isp21.cz.

Rubrika ze sociálního světa každý 
týden. S námi vždy aktuálně! 

Středoškolský nápad pro neslyšící se 
proměnil ve startup
Projekt Slyším očima, který se zrodil v hlavách dvou středo-
školaček, se mění na fungující mladý podnik. Svou zásluhu 
na tom má akcelerační program Laboratoř Nadace Voda-
fone. Projektu poskytl nejen půlroční intenzivní mentoring 
a 100 000 korun, ale zajistil mu také spolupráci s klíčovými 
firmami Virtual Lab a NEWTON Technologies, které pomo-
hou s jeho dalším technologickým a byznysovým rozvojem. 
Podrobnosti na portálu isp21.cz.

Sociální podniky v Pardubicích se mo-
hou díky podpoře města dál rozvíjet 
Podpora inovací, kreativity i hendikepovaných osob. Přes-
ně s tímto cílem radnice rozdělila celkem 186 200 korun 
mezi tři sociální podniky na území města, obecně prospěš-
nou společnost CEDR Pardubice, sociální podnik Léthó a 
organizaci Péče o duševní zdraví, které svými projekty na-
pomůžou rozvoji sociální oblasti v Pardubicích. Čtěte dále 
na webu isp21.cz.

   AKTUALITA
Kokoza představuje novou 
kampaň. Inspiruje ke kompo-
stování
 
Kokoza obecně společnosti pomáhá chápat kon-
cept kompostování a například třídění bioodpadu. 
Aktuálně přichází s novou osvětovou kampaní, spo-
lečně s videospotem s názvem „Nesuď podle slup-
ky a začni kompostovat“. Více na zjistěte isp21.cz.

Vznikne iniciativa na podporu začleňo-
vání osob se zdravotním postižením
The Valuable 500, největší světová síť generálních ředite-
lů angažující se v zaměstnávání osob se zdravotním po-
stižením, spustila speciální program. Generation Valuable 
má za úkol zprostředkovat více pracovních příležitostí pro 
lidi s hendikepem. Podrobnosti na portálu isp21.cz.
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Jaké místo ve společnosti  
zaujímá firma zaměstnávající 

zdravotně hendikepované?

Ing. Štěpánka Tomaštíková

Foto: archiv Důbrava

Nedovedu uvést konkrétní příběh  
určitého člověka, zaměstnance, kte-
rému práce v našem družstvu změ-

nila život, či zachránila ekonomickou si-
tuaci. Přesto si myslím, že za desítky let 
jeho existence se zde vystřídalo tolik lidí, 
kteří by to v tzv. „normálním podniku“ tře-
ba nezvládli nebo by psychicky trpěli tím, 
že nejsou dostatečně výkonní, rychlí nebo 
fyzicky či psychicky odolní. A  kteří zde 
prožili plnohodnotný nejen pracovní, ale 
i osobní život, naplněný pocitem, že jsou 
užiteční, aspoň částečně finančně zajiště-
ní a že je někdo potřebuje.

Je tak nějak samozřejmě rozšířený názor, že v klasické firmě, 
založené za účelem zisku, si zaměstnavatel prostě nemůže 
dovolit zaměstnávat ty, kteří nestačí stále se zrychlujícímu 
tempu a tlaku na výkon. Přesto ani firma zaměstnávající více 
než 50 procent zdravotně hendikepovaných zaměstnanců 
nemá ve svém konkurenčním okolí žádné velké výjimky. Kro-
mě příspěvků podle zákona o zaměstnanosti, které ovšem 
s  rostoucí minimální a zaručenou mzdou pokrývají stále 
menší podíl mzdových nákladů zdravotně postižených osob, 
musí takový podnik úplně stejně bojovat o svoji existenci,  
o získání odbytu svých výrobků, o zakázky.

A přece je atmosféra v  takové firmě jiná. Řídící pracovníci 
nemají na starosti jen řídit provoz podniku. Vedoucí, mistři, 
ale třeba také mzdová účetní se musí někdy chtě nechtě stát 
i terapeuty, kteří musí přistupovat ke každému člověku indi-
viduálně, zohlednit více jeho potřeby, či případná omezení. 
Zajímat se o svého spolupracovníka nejenom po pracovní 
stránce, ale často být i jeho důvěrníkem, finančním porad-
cem, snažit se pochopit i jeho rodinné zázemí, které vždy 
nemusí být tím bezpodmínečně podporujícím a chápajícím 
prostředím, které takový člověk potřebuje najít. Po letech 
takového soužití pak prostě nejde propustit člověka, jehož 
pracovní výkon logicky časem klesá, ani když je na tom fir-
ma ekonomicky hůře, což v dnešní hektické době není tak 
neobvyklé.

Bohužel na to spoléhali a spoléhají i naši vládní představi-
telé a zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kte-
ří v posledních letech argumentují tím, že přece tyto firmy 
nepropouštějí své zdravotně hendikepované pracovníky, 
takže vlastně ani žádnou další zvýšenou podporu nepotře-
bují. Přísloví: „Sytý hladovému nevěří“ to zřejmě docela vy-
stihuje. Přeji jim, aby sami na vlastní kůži nebo ve své rodině 
nemuseli takovou zkušenost se zdravotním postižením mít  
a aby se i přesto snažili potřeby druhých pochopit a podpořit.

 
www.dubrava.cz

sociální odpovědnost
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MYJÓMI myje auta už i v Praze 
Firmám nabízí výhodu náhradního plnění

Lenka Mašová

Foto: archiv MYJÓMI

Další pole působnosti našlo brněnské 
MYJÓMI družstvo invalidů - nově na-
bízí služby spojené s ručním mytím 

automobilů také řidičům v  Praze. V  po-
řadí je to tak již pátý kraj a deváté město 
v České republice, kde má sociální podnik 
svůj provoz. S  ručním mytím automobilů 
má navíc značné zkušenosti, protože prá-
vě brněnská ruční myčka se před více než 
osmi lety stala první provozovnou druž-
stva invalidů, které nyní dává práci už více 
než pětistovce lidí po celé republice. 
Zatímco v Brně se ruční mytí týká i větších aut a techniky, 
v Praze jde výhradně o osobní automobily a prioritně firemní 
vozové parky, neboť MYJÓMI zaměstnávající zhruba 95 pro-
cent zdravotně znevýhodněných osob může svým klientům 
nabídnout služby formou náhradního plnění. V Praze došlo 
ke spolupráci s již zavedenou myčkou ve Vinohradské ulici, 
jejíž prostory zaměstnanci MYJÓMI využívají, přičemž každý 
subjekt má své zakázky na základě poptávky klientů. 

Kvalitní práce znamená nové příležitosti
„Pro firmy, které nezaměstnávají odpovídající počet zdra-
votně handicapovaných lidí, je využití náhradního plnění vý-
hodnější než varianta finančního odvodu státu. Získají tak 
za své peníze služby nebo produkty, které dále využijí pro 
další rozvoj,“ přiblížil Petr Horký, předseda představenstva 
MYJÓMI družstva invalidů. Pokud se MYJÓMI, zakládající 
si na kvalitě odvedené práce, dobře zavede rovněž v Praze, 
může oslovit tamní klienty i další nabídkou svých služeb či 
produktů, jako jsou montážní, balicí, kompletační či kontrol-
ní práce včetně výroby originálních produktů v šicích nebo 
pletací dílně. 

Mytí aut je pro firmy s vozovým parkem osobních automobilů 
výhodné také z hlediska úspory času. „Zákazníkům nabízíme 
i pick-up servis – auta z jejich parkoviště postupně po dohodě 
odvezeme, umyjeme a pak je zase čisté přivezeme. Další mož-
ností je, že zaměstnanec, který má k dispozici firemní auto, 
ho smluvně například jednou nebo dvakrát měsíčně přiveze 
k umytí,“ přiblížil praxi obchodní zástupce MYJÓMI pro Prahu  

a střední Čechy Lukáš Lata. Ačkoliv prioritní zaměření je  
na firemní vozidla, může přijít i zákazník „z ulice“, který ná-
hodně jede kolem a chce si nechat umýt auto. Pokud je zrov-
na volno, zaměstnanci mu rádi vyhoví. Objednávky předem  
se ale v tomto případě neberou.  

Pracovní podmínky na míru
Aktuálně je rozjíždějící se pražský mycí provoz ve fázi získá-
vání dalších stabilních klientů a současně i náboru nových 
zaměstnanců. První dva vyškolené a zaučené pracovníky 
doplnili další dva aktuálně se zaučující zájemci z řad zdra-
votně znevýhodněných osob. I když v MYJÓMI jsou pracovní 
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podmínky včetně délky úvazku obecně přizpůsobovány 
na míru možnostem a schopnostem zaměstnanců, nej-
dříve je nutné přímo v provozu zjistit, zda se zájemce o 
práci ke konkrétní činnosti skutečně hodí a jestli nebude 
nadměrně zatěžovat jeho zdraví.

„Doufáme, že i v Praze se nám podaří vybudovat stabilní 
základnu spokojených zákazníků, kteří se k nám budou 
vracet, i zaměstnanců, které jejich práce bude bavit,“ do-
plnil Petr Horký. 

www.myjomi.cz

PRAHA
Vinohradská 2752/155b
Praha 3 – Žižkov
(poblíž stanice metra A Želivského,
v objektu společnosti Legend, s.r.o.)
Je nutno předem se objednat.
Kontakt: Lukáš Lata
tel.: +420 734 302 005
llata@myjomi.cz, mytipraha@myjomi.cz

BRNO
Areál LRB s r.o.
Křižíkova 72
Brno – Královo Pole
(nedaleko sídliště Lesná).

 
Více informací včetně provozní doby najdete zde: 

www.myjomi.cz/rucni-myti-vozidel 

SLEVA PRO ZÁKAZNÍKY MYJÓMI
Až do 15.9.2022 platí letní akce!

Při využití služeb myčky MYJÓMI sdělte obsluze 
heslo léto 2022 a získáte slevu ve výši 10 %.

družstevní výrobky



Vykoupíme váš ojetý vůz
ŠKODA PLUS
ŠKODA Plus prověřené ojeté vozy nejen prodává, ale i vykupuje. Začněte s prodejem svého ojetého vozu 
jednoduše, během pár kliknutí na webu ŠKODA Plus nebo nás neváhejte kontaktovat telefonicky.   
ŠKODA Plus mění minusy ojetých vozů na plusy.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
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Na oslavu LOUDA 30 LET  
dorazilo 7 tisíc návštěvníků

Jana Henychová, zdroj: Louda Auto

Foto: Ing. Leo Doseděl (LUCIE), archiv Louda Auto

Přibližně sedm tisíc malých i dospělých  
návštěvníků se v sobotu 11. června vy-
střídalo na celodenním programu LOU-

DA BAVÍ PODĚBRADY, kterým společnost 
Louda Auto oslavila 30 let od svého založení. 
Mezi významnými hosty byl na akci přítomen 
také předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl. 
„Děkuji všem, kteří dorazili k nám do Poděbrad, oslavili naše 
kulaté narozeniny a dobře se u toho bavili,“ uvedl Pavel Lou-
da, majitel společnosti, který stál u jejího zrodu v roce 1992. 
„Speciální dík patří našim zákazníkům i zaměstnancům, kteří 
zakoupením charitativních vstupenek na večerní koncert sku-
piny LUCIE přispěli krásnou částkou 609 250 korun pro sdru-
žení Děti a sport,“ informoval Martin Feller, ředitel prodeje spo-
lečnosti Louda Auto, jenž stál v čele týmu chystajícího oslavy 
už několik měsíců dopředu.  

Sobotní oslavě v areálu golfového klubu přálo slunečné poča-
sí, dorazili všichni hosté včetně hokejistů pražské Sparty, a na 
pódiu se vystřídali ředitelé všech společností, které spadají 
do skupiny LOUDA. V programu dne byl pro návštěvníky akce 
nachystán bohatý kulturní program v  podobě dětské show, 
která zaplnila malou stage – děti se mohly pobavit vystou-
pením souborů Čiperkové, Krejčík Honza, Lumpína a drak  
a Zdeněk Polach s Matýskem. Děti pobavilo také vystoupe-
ním animátorek Magic Bubble, dogdancing a celá řada atrak-
cí, jako skákací hrady, skákací panák, dětský tunel, arkádové 
hry, tvořivá dílnička, hlavolamy, malování na obličej a spoustu 
další zábavy. Nechyběly ani dětské soutěže o zajímavé ceny. 

Na odpolední program měli návštěvníci vstup zdarma. Děti  
do 15 let měly neomezenou konzumaci zmrzliny zdarma bě-
hem celého odpoledne. Další občerstvení bylo pro návštěv-
níky připravené v několika stáncích rozmístěných po celém 
areálu. Všichni, kdo dorazili, se mohli také zapojit do zábavné-
ho programu během celého odpoledne, kterého se zúčastnili 
hráči basketbalové reprezentace, fotbalové FORTUNA:LIGY a 
finalisté letošní Extraligy ledního hokeje z HC Sparta Praha. 
Návštěvníci akce si mohli vyzkoušet své dovednosti jen tak 
pro radost nebo s profesionálními hráči. 

K  dispozici bylo velké basketbalové hřiště, fotbalový ku-
lečník, hokejová brána, nebo si zájemci mohli vyzkoušet 
golfové odpaly či si dát turnaj v patování. Účastníci soutěží 

mohli také získat atraktivní ceny či podpis nebo společnou 
fotku s přítomnými profesionálními hráči. V  rámci dopro-
vodného programu byla přichystána exkurze do poděbrad-
ských skláren Crystal BOHEMIA. Zájemci se mohli dozvědět 
spoustu zajímavostí o výrobě skla. Ve dvoře skláren bylo 
pro návštěvníky připraveno občerstvení, prodej sklářských 
výrobků a pro děti skákací hrad. Odpoledním programem 
návštěvníky akce provedl moderátor radia Evropa 2 Petr 
Říbal. Akci zakončilo večerní vystoupení skupiny LUCIE.                                                                     
     
                                                                      www. louda.cz 

Vykoupíme váš ojetý vůz
ŠKODA PLUS
ŠKODA Plus prověřené ojeté vozy nejen prodává, ale i vykupuje. Začněte s prodejem svého ojetého vozu 
jednoduše, během pár kliknutí na webu ŠKODA Plus nebo nás neváhejte kontaktovat telefonicky.   
ŠKODA Plus mění minusy ojetých vozů na plusy.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

        kultura, cestování & společnost  



www.snezka-na.cz


