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Ing. Leo Doseděl
předseda SČMVD

Vážené paní předsedkyně a vážení páni předsedové  
členských družstev svazu,

současné období nepatří historicky určitě k těm jednoduchým, 
protože se v něm kumuluje řada negativních jevů.  
Po rozhovorech s řadou z vás, při návštěvách vašich družstev 
i při jednáních se členy volených orgánů a pracovníky 
svazu vnímáme všichni současnou situaci spojenou  
s ekonomickými, společenskými a geopolitickými problémy,  
s problémy válečného konfliktu na Ukrajině, které všechno 
ještě umocňují, jako vysoce nestabilní a pro podnikatelské 
prostředí značně rizikovou. Zasaženy jsou ve velké míře 
dodavatelsko-odběratelské vztahy. Tyto všechny nepříznivé 
vlivy se sčítají a odráží ve vysokém procentu inflace atakující 
hranici 20 procent. Stále také ještě žijeme v prostředí 
zasaženém pandemií Covidu a jeho mutací a stále nemáme 
vyhráno.

Přesto chceme a musíme pokračovat v podnikatelské 
činnosti členských družstev i v práci pro vás v rámci Svazu 
českých a moravských výrobních družstev. Po vyhodnocení 
„Vybraných ukazatelů“ k 30. 6. 2022 se zdá, že řada členských 
družstev svazu se vypořádává s těmito negativními jevy velmi 
dobře a dosahuje vynikajících výsledků. Na druhé straně stojí 
družstva provozující svoji hospodářskou činnost na hranici 
ziskovosti a pravdou je, že 30 procent členských družstev 
svazu hospodaří se ztrátou, menší či větší.

Po společných jednáních členů představenstva a kontrolní 
komise svazu a vyhodnocení současné situace, byť ukazatele 
k pololetí roku nemusí být plně vypovídající danému stavu 
hospodaření, budeme realizovat podpůrné kroky k pomoci 
našim členským družstvům. Již loni schválený energetický 
úvěr s minimálním úročením začal být využíván našimi 
družstvy v rozšířené míře. Pro ještě významnější pomoc 
s negativními dopady velmi vysokých cen energií chceme 
tento úvěr dopracovat o některé změny posilující efekt 
výraznější podpory. Rovněž připravujeme nový investiční úvěr 
se zvýhodněnou úrokovou sazbou zaměřený na pořizování 
obnovitelných zdrojů, především fotovoltaických panelů  
a tepelných čerpadel. V rámci poradenského servisu 
jsme k dané problematice uspořádali odborný seminář  
a v tomto směru chceme pokračovat nadále. Protože 
finanční objem alokací na pořizování obnovitelných zdrojů 
energie pro firmy/družstva bude ze strany Evropské unie  
i v rámci národních dotačních programů navyšován, chceme  
v maximální možné míře využít všech kontaktů a poradenskou 
činností pomoci našim družstvům na tyto finanční 
zdroje v nejbližším období dosáhnout. O problematice 
řešení vysokých cen energií vás pravidelně informujeme. 
Vyjadřovali jsme se také k vládnímu nařízení k zastropování 
cen pro MSP (družstva) a možnému využití finančních 
kompenzací podle pravidel  „Dočasného krizového rámce“  
pro velké podniky (některá naše družstva). V době vzniku 
tohoto úvodníku jsme ve fázi připomínkování obou 

dokumentů řešících velmi vysoké ceny energií a jejich dopady 
na hospodaření firem. Současně jsou dopady vysokých cen 
energií řešeny na úrovni Evropské rady a Evropské komise  
a na poradách ministrů zodpovědných za energetiku evropské 
sedmadvacítky. Na tato rozhodnutí následně navazují pra-
vidla národních řešení. Tento proces je v neustálém vývoji 
se snahou pomoci udržet chod průmyslové výroby a služeb  
a udržet nízké procento nezaměstnanosti. O všech výsledcích 
těchto jednání a jejich vlivu na hospodářskou činnost   
družstev vás budeme aktuálně informovat. 

Přes všechny tyto kroky nebude situace v některých odvětvích 
a některých firmách jednoduchá. Zaznamenáváme první 
uzavírání energeticky náročných provozů a provozoven 
služeb i propouštění jejich zaměstnanců. V záloze je ještě 
hodně diskutované spuštění programu „Kurzarbeitu“, jehož 
parametry podléhají notifikaci Evropskou komisí, a jehož 
finanční náklady by negativně ovlivnily již tak obrovský deficit 
státního rozpočtu. Na těchto pravidlech pracuje Ministerstvo 
práce a sociálních věcí i za součinnosti svazu.

Po cestách republikou a po četných návštěvách v členských 
družstvech svazu mám možnost se u vás přesvědčit,  
že intenzivně hledáte cesty  úspor energií, věnujete se 
pořizování obnovitelných zdrojů, bateriových uložišť, 
instalujete fotovoltaické články, popřípadě připravujete 
projekty k jejich pořízení. Tak jak jsem uvedl v předchozím 
textu, je vám svaz společně se svými pracovníky připraven 
pomoci tuto situaci řešit finanční, poradenskou i konzultační 
formou.
   
O všech připravovaných změnách i případných změnách  
ve stanovách svazu budete informováni na celorepublikové 
poradě, na regionálních poradách a následně na příštím 
valném shromáždění svazu.
   
Vážené kolegyně a vážení kolegové, jsem přesvědčen, že 
stávající situaci společně zvládneme.

Přeji vám pevné zdraví a těším se na setkání s vámi při 
celorepublikové poradě 11. listopadu v hotelu Pyramida  
v Praze.

www.scmvd.cz

slovo úvodem
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Zástupci DA ČR a DÚSR 
diskutovali v Bratislavě 

Jana Henychová
Foto: Ing. Leo Doseděl, Ing. Lenka  Fremutová Týčová

Setkání zástupců Družstevní Asoci-
ace České republiky (DA ČR) se zá-
stupci Družstevní únie Slovenské 

republiky (DÚ SR) se uskutečnilo ve stře-
du 12. října v Bratislavě v budově COOP 
PRODUKT SLOVENSKO. Akce se zúčastni-
li zástupci jednotlivých svazů DA ČR, kteří  
si se svými slovenskými kolegy vyměňovali 
zkušenosti. Tématem byla aktuální situace 
ve svazech sdružených v DÚ SR a DA ČR.

Jednání se zúčastnili Ing. Ján Bilinský (předseda předsta-
venstva DÚ SR a předseda COOP Jednota Slovensko, spo-
třební družstvo), Ing. Iveta Chmelová – místopředsedky-
ně představenstva DÚ SR a předsedkyně COOP PRODUKT 
SLOVENSKO), Ing. Vojtech Molnár - člen představenstva  
DÚ SR a předseda Slovenského zväzu bytových družstiev), 
Ing. Pavol Hláčik (předseda Kontrolnej komisie DÚ SR, Slo-
venský zväz bytových družstiev) a Ing. Jarmila Reháriková 
(výkonná ředitelka DÚ SROV). Jednání se za SČMVD v rámci  
DA ČR zúčastnil také předseda Svazu českých a moravských 
výrobních družstev Ing. Leo Doseděl společně se členem 
představenstva SČMVD a předsedou družstva ORLÍK-KOM-
PRESORY Česká Třebová Jaroslavem Procházkou, a před-
sedou Kontrolní komise SČMVD a členem družstva TVAR 
Pardubice Zdeňkem Korbelem. Za Svaz českých a morav-
ských bytových družstev se jednání zúčastnili jeho předseda  
Ing. Jan Vysloužil a místopředsedkyně JUDr. Pavla Příkopo-
vá. Za Svaz českých a moravských spotřebních družstev se 
zúčastnil předseda představenstva Skupiny COOP Ing. Pavel 
Březina a místopředseda Ing. Ladislav Kravák, MBA. Předse-
da SČMBD Ing. Jan Vysloužil je v současné době předsedou 
představenstva DA ČR. Za DA ČR se jednání také zúčastnila 
Ing. Lenka  Fremutová Týčová, vedoucí sekretariátu Družstev-
ní Asociace ČR.

Cílem neformální akce bylo vzájemné osobní seznámení  
se a předání si informací a zkušeností týkající se družstevnic-
tví. Jednalo se především o problémech na trhu s energiemi, 
sociální politikou a dopadů pandemie Covid-19 na jednotli-
vá odvětví v družstevnictví, a to především výrobním a spo-
třebním. Zástupci jednotlivých svazů si se svými protějšky 
vyměnili informace, při čemž se ukázalo, že družstva v obou 
zemích řeší obdobné problémy. Tématem jednání byla mimo 
jiné aktuální situace kolem navýšení cen energií a celkově slo-
žitá ekonomická situace v souvislosti s válkou na Ukrajině. 

Zástupci spotřebních družstev očekávají velké uzavírání 
svých prodejen, neboť elektřinu již nelze v tak vysoké míře 
dotovat. Diskutovalo se o zaměření na nové systémy prode-
je, s využitím QR kódů a podobně. 

Zástupci bytových družstev upozornili zejména na nedo-

statečnou legislativu v ČR především překlopení nařízení  
a směrnic EU do českého právního řádu. Probírali možnost 
zajištění dluhů vlastníků pro BD na katastru u převedených 
bytů do osobního vlastnictví, otázku neplatičů, podporu stá-
tu v energetické krizi pro bytová družstva a SVJ, a mj.  také 
dopad na fyzické osoby, tedy nájemce bytů a družstevníky. 

Výrobní družstva obou zemí řeší v současné době řadu pro-
blémů, zejména složitou energetickou situaci. Problematic-
ký je i nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Svaz českých 
a moravských výrobních družstev pomáhá svým družstvům 
mimo jiné v oblasti poradenství, propagace, poskytování 
úvěrů a další operativní poradenské činnosti. Prostřednic-
tvím Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 
svazů ČR se významně podílí i na připomínkovém řízení  
a podnětech při vládních jednáních vedoucích k řešení legis-
lativních otázek. 

Doba po pandemii, složitá energetická situace a následky 
ruské agrese na Ukrajině ukazují na to, že jak česká, tak slo-
venská družstva, ale i firmy celkově, se ocitly v těžké situaci, 
a pomoci jim může alespoň částečně mimo jiné právě podpo-
ra a poradenství zainteresovaných družstevních svazů. Netře-
ba rozvíjet obecně známý fakt, že po době největší pandemie 
Covid-19 družstva začala teprve nedávno doslova vstávat  
z popela a zvolna obnovovat svoji výrobní i obchodní čin-
nost, i když se ještě zcela nepodařilo rozhýbat všechny s tím 
spojené procesy. Do toho ale vznikly krátce na to problémy  
s extrémním zdražením energií a cen pohonných hmot, což 
se promítá do ekonomiky celé Evropy a má to samozřejmě 
vliv na cenu veškerých výrobků, služeb a s tím spojených pře-
pravních aktivit, takže mnohé firmy zápasí s tím, aby vůbec 
přežily. V souvislosti se stále zvyšující se inflací navíc vzniká 
i pochopitelný tlak ze strany zaměstnanců na vedení firem 
ohledně zvýšení mezd, což se pro firmy často stává nereali-
zovatelným, navíc řada firem značně vyčerpala své finanční 
zásoby, aby překlenula nejtěžší období. Nelehká situace však 
stále trvá a je výzvou pro každou firmu, zda tento boj o přeži-
tí vyhraje. V souvislosti s energetickou situací předsedkyně 
slovenského svazu Iveta Chmelová mimo jiné zmínila podpo-
ru slovenským družstvům v otázce připojení solární energie  
do systému s velkými poskytovateli na Slovensku řešení ener-
getické situace je tématem také českých družstev, informace 
o ní zmínil také předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl.

Letošní neformální setkání se konalo po nucené tříleté pře-
stávce v souvislosti s pandemií a navázalo tak na dřívější 
pravidelná setkání obou družstevních asociací. V budoucnu 
lze očekávat další podobná setkání, kde si zástupci české 
i slovenské strany budou vzájemně vyměňovat zkušenos-
ti a tipy, jak zvládnout nelehkou situaci, která nejen česká  
a slovenská družstva ještě čeká. 

www.dacr.cz      www.dusr.sk

DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE
ČESKÉ REPUBLIKY
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Družstevnictví jako nástroj  
ekonomického konceptu  

Steady-State

Text a foto: Mgr. Rodan Svoboda

Družstevní Asociace ČR a Muzeum 
družstevnictví pořádají zajímavé 
přednášky a akce s družstevní té-

matikou, o kterých náš časopis pravidelně 
informuje. Ačkoliv jsou většinou zaměře-
ny na historii a vývoj družstevnictví v čes-
kých zemích, pořadatelé se nevyhýbají ani 
současným tématům. Mezi akce se silně 
aktuální tematikou patřil říjnový kulatý 
stůl “Družstevnictví jako nástroj ekono-
mického konceptu Steady-State“.

V rámci kulatého stolu vystoupili PhDr. Jan Hájek, CSc.  
ze Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR, 
který shrnul vývoj k Průmyslu 4.0 a jeho vztah k druž-
stevnictví, RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D. z  Fakulty 
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, jež se 
zabývala družstvy jako nástrojem ekologicko-sociální 
tranzice k nerůstové ekonomice, doc. Ing. Ilona Švihlí-
ková, Ph.D. z Vysoké školy obchodní se svým příspěv-
kem o významu družstevnictví pro odolnost ekonomi-
ky a PhDr. Lukáš Kovanda, Ph.D. z Trinity Bank, který 
nastínil výhody a nevýhody trvale udržitelného rozvoje 
a vize budoucnosti. Vzhledem k  poštu účastníků lze 
konstatovat, že o téma kulatého stolu byl velký zájem. www.dacr.cz 

aktualita
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V Pardubickém kraji zvítězilo 
výrobní družstvo SOLEA CZ 

v soutěži  IBM Firma roku 2022

V krajském kole Pardubického kra-
je letošního ročníku soutěže Fir-
ma roku zvítězilo výrobní druž-

stvo SOLEA CZ. Soutěž patří svým 
všeoborovým a regionálním zásahem 
k největším podnikatelským kláním  
v zemi. 

Do krajského finále postupuje celkem 10 firem z každého 
kraje. Finalisty krajského kola hodnotí odborná porota, která 
má 5 - 10 členů a jsou v ní zastoupeny zástupci partnerů, 
zástupci vyhlašovatele, zástupci státní správy a zástupci 
podporovatelů projektu – svazů, asociací a cechů.

„Jsme výrobní firma s dvaadvacetiletou historií. Začínali 
jsme v prázdných pronajatých prostorech se třemi zaměst-
nanci, dnes máme více než 160 kmenových lidí. Tým tvoří 
ze 70 procent lidé s hendikepem,“ říká předseda výrobního 
družstva SOLEA CZ Leoš Jiřele. 

SOLEA CZ výrobní družstvo vyrábí plastové a kovové díly ze-
jména pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Mezi 
používanými procesy najdeme vstřikování plastů, lisování  
a obrábění kovů, ruční a strojní montáže. V péči o zákazní-
ky považuje Leoš Jiřele za důležitou flexibilitu a otevřenost. 
Odlišuje se složitostí procesu, do kterého dokáže integrovat 
lidi s hendikepem. Paradoxně tím nekonkuruje dalším chrá-
něným dílnám, ale firmám z běžného trhu práce.
 
Plánem do budoucna je nadále pracovat na dlouhodobé 
udržitelnosti společnosti. Toho lze dosáhnout jedině inte-
grací lidí s hendikepem do složitějších výrobních proce-
sů s vyšší přidanou hodnotou. Také plánuje další projekty  
s výrobou z plastového odpadu.

Zdroj: Firma roku
(-vr-)

 

                                                            www.firmaroku.cz
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Druhý zprava: Leoš Jiřele (předseda družstva SOLEA CZ)
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Páčkové vypínače OBZOR 
 poprvé na veletrhu Light + Building

Romana Vonderková
Foto: archiv družstva OBZOR

Český výrobce domovní i průmyslové 
elektroinstalace OBZOR byl jedním 
z vystavovatelů letošního ročníku 

světového veletrhu Light + Building který 
se konal ve dnech 2. až 6. října tradičně 
ve Frankfurtu nad Mohanem. OBZOR zde 
poprvé prezentoval kolekci originálních 
páčkových vypínačů VECTIS, kterou si 
návštěvníci veletrhu mohli prohlédnout  
v hale 11.1 na ploše B92. 

Veletrh Light + Building je každoroční přehlídkou celosvěto-
vých trendů a novinek v oblasti domovních vypínačů a zásu-
vek i produktů průmyslové elektroinstalace. Mezi letošními 
vystavovateli se po čtyřech letech opět představil zlínský vý-
robce OBZOR a poprvé tak zde prezentoval nejnovější řadu 
domovní elektroinstalace VECTIS s páčkovým ovládáním. 

„Kolekce VECTIS navrací domovní elektroinstalaci možnost 
páčkového ovládání, které bylo dříve poměrně běžnou zále-
žitostí, ale dnes už se na něj téměř zapomnělo. Proto jsme 
se jej ve spolupráci se společností ISD rozhodli znovu pro-
budit, avšak v doprovodu současného minimalistického de-
signu,“ uvedla Ing. Martina Obadalová, vedoucí marketingu 
družstva OBZOR Zlín. 

Na veletrhu Light + Building si návštěvníci mohli prohléd-
nout vypínače a zásuvky VECTIS v kompletní kolekci jejich 
vzhledu – jejich tenký hliníkový panel v kulatém nebo obdél-
níkovém tvaru je dostupný v celkem devíti exkluzivních od-
stínech: matná bílá, matná černá, zlatá, stříbrná, zlatá patina, 
broušené zlato, broušená měď, broušený hliník a broušený 
titan.

Vypínače VECTIS lze vybavit jednou nebo dvěma odolnými 
páčkami v bílé, černé, zlaté a patinované barevné variantě. 
Panely této kolekce umožňují až čtyřnásobné provedení  
ve svislém i vodorovném řazení a navíc nabízí přelomový 
způsob montáže, jelikož jsou magnetické – stačí je nasadit 
na přístroj a jemně zarovnat do roviny. 

Český výrobce OBZOR Zlín na veletrhu vystavoval také své 
další kolekce domovních vypínačů, a to RETRO s kulatým 
rámečkem a otočným i páčkovým ovládáním, DECENTE  
s elegantním čtyři milimetry tenkým obdélníkovým rámeč-
kem s 3D efektem a ELEGANT v širokém barevném spekt-
ru. Část expozice byla věnována vačkovým spínačům VSN  
a VSR, jejichž výrobě se OBZOR věnuje již více než 50 let. 

Letošního ročníku světového veletrhu Light + Building se zú-
častnilo 1,5 tisíce vystavovatelů z celkem 46 zemí světa. 

OBZOR, výrobní družstvo Zlín je ryze českou firmou, mezi 
jejíž hlavní výrobní produkci patří vačkové spínače a domov-
ní vypínače a zásuvky s TOP řadami RETRO a DECENTE. 
Kvalitu produktů zaručují certifikáty ČSN EN ISO 9001:2016  
a ČSN EN ISO 14001:2016. Kromě domovní elektroinstalace 
družstvo OBZOR vyrábí a distribuuje drobné elektromechanic-
ké výrobky, díly pro automobilový průmysl a kovové díly. Dále 
se zabývá vstřikováním plastů a jinými kooperačními prace-
mi. V tomto ohledu také poskytuje odborné technické pora-
denství a služby. Sídlo firmy se spolu s výrobními provozy na-
chází ve Zlíně a další dva výrobní závody družstvo provozuje  
v Olomouci a Uherském Hradišti. 

Družstvo OBZOR má oprávnění poskytovat svým odběrate-
lům náhradní plnění dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměst-
nanosti.   

www.obzor.cz       
www.domovnivypinace.cz 

       veletrhy
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Mezinárodní strojírenský veletrh 2022

Ing. Leo Doseděl
Jana Henychová

Foto: Ing. Leo Doseděl

V pořadí již 63. mezinárodní strojíren-
ský veletrh se konal ve dnech 4. – 7. 
října v areálu brněnského výstaviš-

tě. Představil inovativní průmyslové tech-
nologie od českých i zahraničních lídrů 
trhu. Návštěvníci mohli vidět mimo jiné 
nové roboty či zajímavá řešení pro trans-
port a logistiku, expozici digitální továrny 
2.0 v pavilonu F či navštívit některou z od-
borných konferencí. 

Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR

O aktuálních problémech podniků i strategických změnách, 
které je potřeba provést, diskutoval Svaz průmyslu a dopravy 
ČR na svém sněmu. Zástupcům vládní koalice reprezento-
vané předsedou vlády Petrem Fialou nastínil prioritní oblasti 
pro podporu a rozvoj ekonomiky v Česku. Sněmu se 4. října 
zúčastnili mimo jiné také předseda SČMVD Ing. Leo Dose-
děl a generální ředitelka Ing. Soňa van Deelenová. Tradiční 
sněm SP ČR v Brně formálně zahájil 63. ročník Mezinárodní-
ho strojírenského veletrhu.

Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě upozorňuje na eko-
nomické a společenské výzvy, které průmysl čekají v nejbliž-
ších letech. Firmy se na ně připravují, ale v současné době  
je zbrzdil prudký nárůst cen energie. Proto od vlády Petra  
Fialy očekávají aktivní pomoc. Kabinet by měl podle svazu 
především zaručit firmám stabilní dodávky energie za přija-
telné ceny, aktivně řešit situaci vyprahlého trhu práce a zvý-
šit tak stabilitu podmínek pro podnikání.

„Na letošním sněmu jsme se s vládou sešli v mimořádně 
těžké době, která je pro řadu firem složitá. Premiérovi a mi-
nistrům jsem připomněl, aby právě na firmy v těchto těžkých 
chvílích nezapomínali. Průmysl naši zemi, jednu z nejprůmy-
slovějších v Evropě, vždycky živil a živí. Bez něj naši ekono-
miku znovu nakopnout nedokážeme,“ uvedl prezident Svazu 
průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Hanák.

Na základě aktuálních a nejpalčivějších problémů, se který-
mi se firmy v současnosti potýkají, představil Svaz průmys-
lu a dopravy ČR sedm úkolů pro vládu ČR. „Pokud se vláda  
systematicky zaměří alespoň na těchto sedm oblastí, má 
český průmysl naději tuto těžkou dobu nejenom přečkat,  
ale i přes řadu překážek pokračovat v již započaté trans-
formaci k vyšší přidané hodnotě. Vláda má unikátní mož-
nost ještě do konce roku díky předsednictví v Radě EU řadu  
oblastí ovlivnit přímo na evropské úrovni. Vedle energetické 
krize to je i rozvoj digitální ekonomiky, kde se připravuje řada 
legislativních návrhů, které nakonec výrazně ovlivní i Česko,” 
upřesnil prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák.

SEDM ÚKOLŮ PRO VLÁDU
• energetická bezpečnost a stabilita
• dynamický trh práce
• nové dovednosti pro nové kvalifikace
• rozvoj digitální ekonomiky
• podpora exportu
• průmyslový výzkum, vývoj a inovace
• zlepšení podnikatelského prostředí

Zdroj: SP ČR 

                                                                         
 www.spcr.cz
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Konference ČMA v rámci MSV Brno 2022

 
Bc. Kateřina Božková, DiS

Foto: archiv ČMA

Česká manažerská asociace je pořa-
datelem mnohých akcí, mezi které 
patří například i konference v rám-

ci Mezinárodního strojírenského veletrhu 
Brno.

Během letošního, již 15. setkání u „kulatého stolu“ se se-
šli řečníci z různých oblastí, a to Ing. Vítězslav Lukáš 
(ABB s.r.o.), Ing. Cyril Klepek (Cyrkl, zdrojová platfor-
ma s.r.o.) a Mgr. Jiří František Potužník (finalista TOP 
10 MANAŽERA ROKU 2021 a generální komisař české 
účasti na světové výstavě EXPO v Dubaji). Role mode-
rátora se ujal prezident ČMA Ing. Petr Kazík, Ph.D., který 
společně s publikem kooperoval ve vzájemných diskusích  
s hosty kulatého stolu. 

Letošní téma kulatého stolu v rámci MSV Brno 2022 zamě-
řeného na “Průmysl 4.0 a digitální továrna” se nesl v duchu 
inovativních pohledů na management, k čemuž zúčastněné 
směřoval diskusní okruh: „Digitální transformace v České  
republice a ve světě“.

Po oficiální části programu se diskutovalo o tématech méně 
oficiálních, nicméně obsahově stejně zajímavých a podnět-
ných. Mezi hosty byli jak členové ČMA včetně MANAŽERA 
ROKU 2021 Bc. Jana Láta, tak i manažeři malých i velkých 
společností. Několik diváckých křesel obsadili také studenti 
spřátelených vysokých škol. 

Hlavním smyslem ČMA je benchmarking, který je důležitou 
částí posouvání se a růstu každého manažera, lídra. Právě 
akce, kde se lidé stejného mentálního a profesionálního  
zaměření mají možnost setkávat, jsou inspirací dobré  
a úspěšné praxe.
                                                                          

www.cma.cz

Vlevo: Ing. Petr Kazík, Ph.D. (prezident ČMA)

Vpravo: Ing. Ivo Gajdoš (výkonný ředitel ČMA)

Ing. Cyril Klepek (řečník)

Bc. Jan Lát (MANAŽER ROKU 2021)

Zleva: Ing. Vítězslav Lukáš, Mgr. Jiří František Potužník (řečníci)

       veletrhy
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Veletrhy FOR INTERIOR, FOR ARCH

Jana Henychová, Ing. Lucia Haraslínová,  
Romana Vonderková  

Foto: archiv družstev

V pořadí 17. veletrh nábytku, interiérů 
a bytového designu FOR INTERIOR 
2022 se konal ve dnech 20. – 24. 

září v pražském výstavním areálu PVA 
EXPO PRAHA. Společnou expozici v hale  
číslo 6, stánku 6B13 měl také Klastr čes-
kých nábytkářů, který prezentoval kvalitní  
a zajímavý design výrobků svých členů. 
Současně převzal nad podzimním vele-
trhem FOR INTERIOR odbornou gesci.  
Ve společné expozici KČN bylo mimo jiné 
možné vidět nábytek družstev DŘEVOJAS 
Svitavy a Dřevotvar družstvo Jablonné  
nad Orlicí. Na veletrhu FOR ARCH vysta-
vovalo v samostatné expozici v hale číslo 
5, stánku A18 družstvo OBZOR Zlín.
Výrobní družstvo DŘEVOJAS letos vystavilo rekordní  
počet produktů. Expozice obsahovala všechny expresní řady 
koupelnového nábytku s dodáním do pěti pracovních dnů.  
„Od návštěvníků jsme získali velmi kladnou odezvu přede-
vším na nový design naší řady BONO se zafrézovanou úchyt-
kou a krycí lištou provedenou v dekoru skříně. V porovnání 
s posledními lety, které byly poznamenané omezeními, jsme 
byli velmi příjemně překvapeni vysokým počtem návštěv-
níků,“ uvedla manažerka marketingu družstva DŘEVOJAS  
Mgr. Kateřina Filipiová. 

Dřevotvar družstvo vystavovalo nábytkový program PORTE 
a odkládací stolek TRIANGLE. Nábytkový program PORTE  
je vyroben z přírodní bukové dýhy a masivního buku,  
dostupný v širokém množství odstínů moření. Zahrnuje boha-
tou nabídku samostatných prvků umožňujících individuální  
řešení obývacích pokojů, jídelen, ložnic a pracovních koutů. 
Účast na výstavě družstvo hodnotí pozitivně z pohledu mož-
nosti osobního kontaktu s potenciálními zákazníky a získání 
přímé zpětné vazby.

DŘEVOJAS

DŘEVOJAS

Dřevotvar 
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V rámci doprovodných akcí veletrhu FOR INTERIOR Klastr 
českých nábytkářů spolupořádal blok přednášek na téma: 
Trendové barvy a materiály, Macramé opět na výsluní aneb 
jak na boho a skandi doplňky do interiéru či Svět v lepších 
barvách. Klastr českých nábytkářů, také představil svou 
novou publikaci „Nábytek a materiály“, určenou koncovým 
uživatelům a výrobcům nábytku. Po celou dobu konání ve-
letrhu odborníci z Klastru bezplatně poskytovali odborné  
poradenství zaměřené na výběr kvalitního nábytku a před-
staví české výrobce nábytku. 

Projekt aktivní prezentace ná-
bytkářů, založený na rozsáhlé
komunikaci s veřejností i od-
borníky navštěvující veletrh FOR INTERIOR 2022, KČN  
realizoval ve spolupráci se společností ABF v rámci  
projektu  OPPIK.
V době konání veletrhu FOR INTERIOR souběžně probíhal 
stavební veletrh FOR ARCH, v němž vystavovalo družstvo 
OBZOR Zlín v hale číslo 5, stánek A18. OBZOR představil 
svoji kolekci páčkových vypínačů VECTIS v nových exkluziv-
ních odstínech. „Pro velký zájem jsme rozšířili nabídku barev-
ného provedení domovních vypínačů VECTIS s netradičním 
páčkovým ovládáním. Minimalistický hliníkový panel je tak 
kromě matné černé a bílé barvy nově dostupný také v atrak-
tivních variantách zlatá, stříbrná, zlatá patina a v broušené 
úpravě v odstínech zlato, měď, hliník a titan,“ uvedla Marti-
na Obadalová, vedoucí marketingu společnosti OBZOR Zlín.  
Vypínače VECTIS jsou dostupné v obdélníkovém a kulatém 
tvaru a lze je vybavit jednou nebo dvěma páčkami v bílé, čer-
né, zlaté a patinované barevné variantě. Panely této kolek-
ce umožňují až čtyřnásobné provedení, a to ve vodorovném  
i svislém řazení. Navíc nabízí přelomový způsob montá-
že, jelikož jsou magnetické – jednoduše je stačí nasadit  
na přístroj a zarovnat do roviny. Řada VECTIS vznikla  
ve spolupráci se společností ISD. Kromě novinek si návštěv-
níci mohli ve stánku OBZORu prohlédnout také kompletní 
kolekce domovní elektroinstalace DECENTE v materiálech 
dřevo, sklo, kov a beton, RETRO s otočným i páčkovým 
ovládáním v provedení keramika, dřevo, sklo a beton i řadu  
ELEGANT v širokém barevném spektru.

www.forinterior.cz  www.furniturecluster.cz
www.drevojas.cz    www.drevotvar.cz     

www.obzor.cz

Dřevotvar - stolek TRIANGLE

       veletrhy
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Cyklos, výrobní družstvo, Choltice

Ing. Leo Doseděl 
Jana Henychová

Foto: Ing. Leo Doseděl

Družstvo Cyklos Choltice je dlou-
há desetiletí stabilním druž-
stvem v  oblasti kovovýro-

by, která je zaměřena především  
na  výrobu strojů pro dokončování tiskovin 
v  polygrafickém průmyslu. Mezi hlavní 
činnosti družstva v zakázkové kovovýrobě 
patří CNC obrábění a zpracování plechů, 
svařování, povrchové úpravy či montážní 
práce. Dne 21.9.2022 zavítal do družstva 
předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl, kde 
společně s  předsedou družstva Ing. Kar-
lem Komárkem prošel výrobní haly druž-
stva a měl možnost se tak seznámit s mís-
ty, kde vznikl legendární Cyklostyl.

Výrobní družstvo Cyklos Choltice je tradiční českou společ-
ností s 94letou historií. Firmu založil roku 1928 pod názvem 
HA-NEK pan Hugo Nekvapil. V roce 1949 se firma transformo-
vala na výrobní družstvo. Tato forma vlastnictví trvá dodnes. 

Od počátku své existence se firma zaměřovala na výrobu 
rozmnožovacích strojů pro reprodukci tiskovin. Ruční stro-
je doplnily v 50. letech 20. století také stroje elektrické.  
Od 50. let do konce 80. let 20. století byl Cyklos hlavním vý-
robcem rozmnožovacích strojů pro Východní blok a země 
RVHP. Ročně se vyprodukovalo až 10 tisíc strojů, v Cyklosu  
v té době pracovalo více než 400 zaměstnanců. Jméno druž-
stva Cyklos bylo odvozeno od termínu „cyklostyl“, což bylo 
běžné označení pro dřívější hlavní produkt firmy - průtiskový 
rozmnožovací stroj. 

Příchod nových technologií spolu s politickými změnami  
počátkem 90. let 20. století vedly k prudkému poklesu a poz-
ději i ukončení výroby rozmnožovacích strojů. Cyklos, věren 
své tradici práce s papírem, nalezl nové uplatnění ve výrobě 
strojů pro dokončovací úpravy po tisku. 

Zleva: Ing. Karel Komárek (předseda družstva CYKLOS Choltice), 
Ladislav Boháč (montáž finálních výrobků) Renata Půlpánová (montážní linka - elektro)

re
po

rt
áž



                 
         Výrobní družstevnictví   13

V  současné době Cyklos nabízí širokou paletu rýhovacích 
a perforovacích strojů, skládačky papíru, řezací a děrova-
cí stroje. Obchodní partnery družstva lze nalézt téměř ve 
všech evropských zemích, ale také v Severní a Jižní Americe,  
na Blízkém Východě, v Indii, Africe nebo v Austrálii. Produk-
ce družstva je z 30 procent tvořena výrobou strojů na dokon-
čovací úpravy po tisku, zbylých 70 procent obratu připadá 
na zakázkovou výrobu rozličného charakteru na poli kovoz-
pracování. 

Hlavním oborem činnosti Cyklosu je CNC soustružení  
a zpracování plechů včetně výroby dílů pro vzduchotechniku.

V rámci zakázkové kovovýroby je družstvo Cyklos schopno 
zajistit plynulé zpracování zakázky včetně jejího doručení 
až k zákazníkovi. Spolupracuje s celou řadou významných  
firem menšími regionálními partnery počínaje, nadnárodní-
mi giganty konče.

Družstvo vyrábí polygrafické stroje Cyklos, mezi něž pat-
ří ruční a elektrické rýhovačky a perforovačky, skládačky  
papíru, stroje pro děrování a vysekávání papíru pro krouž-
kovou vazbu a výrobu kalendářů, ruční i elektrické zaoblo-
vače rohů, řezačky vizitek  a pro pohodlnou organizaci vět-
šího množství papíru tzv. střásadlo papíru, či mobilní stolky 
usnadňující organizaci a přesun až 250 kilogramů papíru. 

Zleva: Ing. Karel Komárek (předseda družstva CYKLOS Choltice), Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD)

Jiří Kožený (prášková lakovna)
Hlavní výrobní budova s přístavbou nové expediční haly

Finální produkt:  
Rýhovací, perforovací a děrovací stroj GPM 450 SPEED

reportáž 
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Kromě výroby polygrafických strojů se družstvo zabývá  
zakázkovou kovovýrobou, konkrétně CNC obráběním  
a zpracováním plechů (laser, vysekávací a ohraňovací lisy 
atd.), svařováním, povrchovými úpravami (prášková lakov-
na), elektromechanickými montážemi a dalšími pracemi.  
Družstvo má i vlastní nástrojárnu, která vyrábí lisovací ná-
stroje a vstřikovací formy pro vlastní potřebu i pro externí 
zákazníky.

Při vzájemné diskuzi o současnosti družstva předseda  
SČMVD Ing. Leo Doseděl ocenil rozsáhlé investice do stroj-
ního a technologického vybavení. 

Družstvo se v rámci inovací zaměřuje na neustálé zdokona-
lování vlastního produktu a svoje výrobky exportuje do všech 
kontinentů světa. Po dvou letech útlumu vlivem pandemie 
Covid se vrací k  velmi dobrým hospodářským výsledkům, 
bude realizovat fotovoltaickou elektrárnu, novou práškovou 
lakovnu a má další plány související s rozvojem družstva. 

Velmi významným tématem rozhovoru byly energie, je-
jich vysoké ceny a způsob zabezpečení. Předseda druž-
stva Ing. Komárek ocenil možnost využití úvěrů z  FDÚ  
na tyto finančně nákladné akce i pomoc SČMVD s  vy-
pracováním žádosti o dotace. Od roku 2003 je také  
provozována vlastní čerpací stanice PHM přímo v  sousedství 
areálu družstva. Družstvo rovněž investuje značné finanční 
prostředky do svých nemovitostí. Rozsáhlou proměnou prošla 
administrativní budova a v interiéru historické budovy starého 
cukrovaru vzniká moderní výrobní základna.    

Velmi zajímavá byla také prohlídka historických strojů i sou-
časných finálních výrobků.     

www.cyklos.cz 

Soňa Zykudová (elektrodílna)

Petra Lachmanová   
(montáž finálních výrobků)

Peter Špirňák (CNC soustruhy)

CNC vertikální centra (HAAS VF 8 
+ ZPS Tajmac MCFV 1260)

David Köhler (montáž finálních výrobků),  
Ing. Karel Komárek (předseda družstva CYKLOS Choltice)
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STYL, družstvo 

pro chemickou výrobu, Neratovice

Ing. Leo Doseděl 
Jana Henychová

Foto: Ing. Leo Doseděl

Bytová chemie je nepostradatelným 
pomocníkem v  každé domácnosti. 
Družstevní výrobci se obecně řadí 

několik desítek let mezi ty, jejichž výrob-
ky patří k osvědčeným a funkčním na trhu. 
Mezi stálice českých výrobců patří i STYL 
Neratovice. Dne 5. října družstvo navštívil 
předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl a měl 
možnost prohlédnout si výrobní haly v Ne-
ratovicích, za účasti předsedy představen-
stva družstva Ing. Jiří Daňka a manažerky 
vývoje a kontroly Markéty Chvalovské.

STYL je největším českým výrobcem WC závěsů, WC blo-
ků a pisoárových dezodoračních tablet. Za dlouhá léta své 
existence vyvinul celou řadu vlastních receptur, které před-
stavují vysoký standard kvality v tomto oboru. Současně je 
jedním z předních výrobců WC gelů, tekutých WC přípravků 
a prostředků bytové chemie, například na rez a vodní kámen,  
na čištění koberců, kuchyní, koupelen, sprchových koutů 
atd. Za řadu let svého působení si firma vybudovala pevnou 
pozici na českém a slovenském trhu, významná část výroby  
je určena pro vyspělé evropské trhy a export do zámoří. 

Podnikatelské aktivity družstva STYL jsou zacíleny do tří trž-
ních segmentů – do obchodních řetězců v ČR i zahraničí, 
velkoobchodů a do oblasti služeb (úklidové firmy, gastro, 
průmysl). Výrobky STYLu jsou vyvíjeny s přihlédnutím k po-
třebám ochrany osob a životního prostředí, platným legis-
lativním požadavkům (REACH, ES-nařízení o detergentech 
atd.) a jsou vyráběny pod stálou kontrolou v průběhu každé 
fáze výrobního procesu.

Družstvo STYL bylo založené v roce 1950 jako výrobní druž-
stvo výrobců knoflíků. Chemickou výrobou se zabývá již  
od r. 1962. V roce 1968 jako první v tehdejším Českosloven-
sku vyvinulo ve spolupráci s VŠCHT Praha ve vlastní vývojo-
vé laboratoři WC závěsy, které se postupně staly hlavním vý-
robním programem, později rozšířeným o další produkty WC 
hygieny. V 80. letech družstvo na základě patentu vyvinulo  
a začalo jako druhý výrobce v Československu vyrábět  
čisticí přípravek na koberce používající metodu suché pěny  
pod chráněnou značkou KORALAN. Začátkem 90. let druž-
stvo z vývojových laboratoří družstva vzešel a na trh byl 
uveden jejich nejúspěšnější výrobek - tekutý čistič LARRIN 
na rez a vodní kámen a na něj navazující LARRIN čistič kou-
pelny a LARRIN čistič kuchyně. Po roce 1990 se činnost 
družstva zaměřila téměř výhradně na oblast bytové chemie 
a kosmetické prostředky.

Nelze nezmínit bývalého předsedu družstva Stanislava Hus-
níka, který v družstvu působil neuvěřitelných 60 let, od roku 
1976 byl jeho předsedou až do svého odchodu do důchodu, 
a který stál za vývojem velké řady výrobků STYLu.

Zajímavostí z historie, jak bylo již dříve zmíněno, je, že druž-
stvo mělo původně chemicko-plastikářské zaměření, mj. vy-

STYL, družstvo pro chemickou výrobu 

Ing. Jiří Daněk (předseda družstva STYL), 
Markéta Chvalovská (manažerka vývoje a kontroly) 

reportáž 
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ráběli i knoflíky a nejrůznější předměty z plastu. Chemie byla 
soustředěna v neratovickém závodě a postupně zaměření 
družstva k chemii směroval. V období do roku 1989 družstva 
neměla moc možností, jak rozhodovat o své náplni činnosti. 
V té době měla družstva povinnost dělat služby pro obyva-
telstvo. STYL se v té době zaměřil například na kadeřnické 
přípravky, spolupracoval s kadeřnickými družstvy Hygie,  
například Středočeská Hygie se později sloučila s družstvem 
STYL  a mezi zaměstnanci se nově objevily profese jako kadeřni-
ce či kosmetička, v té době velice žádané profese. Vznikaly 
výrobky jako šampony na vlasy, odbarvovače a další speci-
ální výrobky pro kadeřníky. Vedle toho probíhala další výroba 
včetně výzkumu – STYL vyráběl také mýdla, čisticí prostřed-
ky, šampony na vlasy, mezi známé výrobky patřil například  
gel Feminex.

STYL byl vždy o krok napřed oproti české konkurenci – měl 
výhodu ve skvělém vedení firmy odborníkem - Stanislavem 
Husníkem, sledujícím zahraniční konkurenci, který se z pozi-
ce běžného pracovníka svou odborností, pílí a schopnostmi 
vypracoval až na předsedu družstva, a díky němuž se STYL 
dokázal svými výrobky přiblížit kvalitou na stejnou úroveň, 
jako žádané zahraniční výrobky, avšak za dostupné ceny 
českým zákazníkům a mnohdy i vyšší kvalitou výrobků.

Od května 2020 družstvo STYL rozšířilo chemickou divizi 
společnosti Unikont Holding s.r.o., kam již několik let pat-
ří i Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby.  
Po více než 50 letech tak obě družstva obnovila své spo-
lečné historické kořeny, kdy vznikalo propojení jak po výrob-
ní, tak profesní linii, a otevřelo se jim tak opět velmi široké 
spektrum vzájemné spolupráce. Obě družstva realizují spo-
lečnou nákupní a prodejní strategii a využívají synergických 
efektů, které tato spolupráce přináší. Cílem je výrazné vzá-
jemné posílení pozic na českém i zahraničním trhu, finanční 
stabilita a zajištění příznivých podmínek pro další expanzi  
a rozvoj družstva. 
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Současný předseda družstva Ing. Jiří Daněk zde uplat-
ňuje profesionální přístupy k řízení a velmi bohaté pro-
fesní zkušenosti z oblasti bytové chemie, a tím propojuje 
obě družstva s cílem maximální efektivity hospodaření.  

Velmi dobře a pozitivně se to začíná projevovat na hospo-
dářských výsledcích družstva STYL. Nejen to bylo tématem 
rozhovoru při návštěvě předsedy SČMVD Ing. Leo Doseděla. 
Opětovně se řešily energie a dopady vysokých cen do ná-
kladů družstva. V této souvislosti byly připomenuty další 
možnosti využití finanční pomoci svazu k úsporám energií. 
Možnosti čerpání energetického úvěru, podpory a využívání 
dotačních titulů k zateplování budov, popřípadě nově na-
vrhované investiční podpory na pořizování obnovitelných 

zdrojů. Důležitým tématem bylo i hospodaření svazu, vý-
plata dividend, současně byla vyjádřena podpora finanční 
stability a udržení nemovitého majetku, případně jeho dal-
šího rozšíření. Předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl sezná-
mil předsedu družstva STYL Ing. Jiřího Daňka s průběžnou 
informací o projednávání případných změn stanov sva-
zu  a vzájemně se diskutovalo i o členských a vnitrosva-
zových tématech.   Předseda svazu ocenil stávající kon-
solidaci hospodaření družstva i záměry do budoucna.   

www.stylvd.cz 

Markéta Chvalovská (manažerka vývoje a kontroly), Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD)

Pohled na výrobu dezinfekčních WC závěsů

reportáž 
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Smlouva o tiché společnosti

JUDr. Miroslav Machala

Do obsáhlého výčtu záležitostí, o kte-
rých podle zákona o obchodních 
korporacích přísluší v družstvu roz-

hodovat jeho členské schůzi, patří také 
schvalovat smlouvu o tiché společnosti. 
Jedná se o smlouvu mezi družstvem, jako 
podnikatelem, a jinou osobou, v níž se tato 
jiná osoba zavazuje ke vkladu, kterým se 
bude v postavení tichého společníka podí-
let po celou dobu trvání tiché společnosti 
na výsledcích podnikání družstva a druž-
stvo se zavazuje platit jí podíl na zisku.
 
 

Smlouvu o tiché společnosti upravuje občanský zákoník. 
Uzavřením této smlouvy nedochází k založení společnos-
ti, která je právnickou osobou. Zakládá se jí pouze vztah 
mezi družstvem a jinou osobou, v němž tato jiná osoba 
vkládá do podnikání družstva jako investici své prostřed-
ky a v závislosti na výši jejich peněžní hodnoty se pak po-
dílí na výsledku tohoto podnikání, tedy na zisku či ztrátě. 
Prostředky představující předmět vkladu jsou osobou 
vystupující na základě této smlouvy jako tichý společník 
proto vkládány do podnikání družstva s cílem dosáhnout 
z nich jejich zhodnocením výnosy, a to při současném 
riziku, že se v důsledku vzniklé ztráty při tomto podni-
kání hodnota jejího vkladu sníží, popřípadě může dojít  
i k úplnému znehodnocení tohoto vkladu. Možnost uza-
vřít smlouvu o tiché společnosti představuje pro druž-
stvo způsob, jak získat další prostředky k podnikání  
a pro ostatní osoby příležitost, jak tyto prostředky investovat.

Od úvěru či zápůjčky se vztah založený smlouvou o tiché 
společnosti liší tím, že tichý společník nemůže požadovat, 
aby mu družstvo jako podnikatel nezávisle na výsledku své-
ho podnikání platilo z poskytnutých prostředků výnosy v po-
době úroků, a aby mu při zániku tohoto vztahu prostředky, 
které družstvu poskytl, vrátilo. Obdobný rozdíl je i při porov-
nání s nájmem, pachtem a anebo výpůjčkou, tedy se vztahy, 
v nichž výnos stejně jako i možnost požadovat vrácení toho, 
co bylo přenecháno jiné osobě pro potřeby jejího podnikání, 
na výsledku podnikání této jiné osoby nijak nezávisí.

Tichým společníkem může být nejen fyzická osoba nebo 
právnická osoba, která k družstvu nemá žádný jiný právní 
vztah, ale také jeho člen anebo zaměstnanec. Právní úpra-
va smlouvy o tiché společnosti neobsahuje žádná ustano-
vení opravňující tichého společníka účastnit se na řízení 
podnikatele, na jehož podnikání se podílí, anebo nějak jinak 
ovlivňovat jeho činnost. Uzavřením smlouvy o tiché spo-
lečnosti mezi družstvem a jeho členem proto nejsou práva  
a povinnosti tohoto člena z jeho členství v družstvu nijak 
dotčeny, a to obdobně jako práva a povinnosti zaměstnan-
ce z jeho pracovního poměru, stane-li se ve vztahu k druž-
stvu tichým společníkem. Vklad tichého společníka nemá 
také žádný vliv na výši základního kapitálu družstva, a to ani 
tehdy, jestliže se k němu zavázal smlouvou o tiché společ-
nosti člen družstva, protože výše tohoto základního kapitá-
lu je určena jen souhrnem členských vkladů, ke kterým jeho 
členové převzali vkladovou povinnost za podmínek podle 
stanov družstva.

Družstvo může mít více tichých společníků, neboť počet 
tichých společníků podnikatele není právními předpisy 
omezen. Může mít tedy uzavřeno současně několik smluv  
o tiché společnosti, přičemž není ani vyloučeno, aby pod-
le této smlouvy vystupovalo jako tichý společník více 
osob společně s tím, že plnění jejich společného závazku  
ke vkladu, stejně jako i uplatňování práv tichého společníka 
ze strany těchto osob, se pak řídí ustanoveními občanské-
ho zákoníku o společných dluzích a pohledávkách. Osoba, 
která je tichým společníkem, může mít uzavřeny smlouvy  
o tiché společnosti s několika podnikateli současně.  
Z důvodu, že uzavřela smlouvu o tiché společnosti, pro tuto 
osobu ze zákona žádný zákaz konkurence neplatí, neboť 
na provozování činnosti podnikatele, kterému se zavázala 
ke vkladu, se neúčastní jako tichý společník jinak než tím-
to vkladem. Vzhledem k uvedenému je možné, aby se jako 
tichý společník podílelo na podnikání jiného podnikatele  
i družstvo.

Předmětem vkladu tichého společníka mohou být peníze 
anebo jiná penězi ocenitelná věc, přičemž výše tohoto vkla-
du musí být vždy vyjádřena v penězích. Způsob ocenění 
předmětu nepeněžitého vkladu, je-li jím něco jiného než pe-
níze, zákon neurčuje, je tedy závislý na dohodě tichého spo-
lečníka a podnikatele. Závazek ke vkladu splní tichý společ-
ník tím, že podnikateli bez zbytečného odkladu po uzavření 
smlouvy o tiché společnosti anebo v jiné s ním dohodnuté 
lhůtě předmět vkladu podle jeho povahy buď předá, anebo 
mu umožní s ním nakládat.

Občanský zákoník předpokládá, že se tichý společník svým 
vkladem podílí na výsledcích celé podnikatelské činnosti 
podnikatele, avšak připouští, aby bylo ve smlouvě o tiché 
společnosti ujednáno, že se bude podílet pouze na provo- 
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zu některého ze závodů podnikatele. Tento zákon vyžadu-
je, aby se přitom tichý společník podílel jak na zisku, tak  
i na ztrátě. Zároveň stanoví, že na ztrátě se tichý společník 
podílí stejně jako na zisku a v návaznosti na uvedené určuje, 
že k opačnému ujednání se nepřihlíží. Výše, v jaké se bude 
tichý společník podílet na výsledcích podnikatelské činnosti 
podnikatele se určí při uzavření smlouvy o tiché společnosti 
jeho dohodou s podnikatelem. Pouze pro případ, že potřeb-
né ujednání ve smlouvě chybí, zákon obsahuje pravidlo, že 
se tichý společník podílí na zisku nebo ztrátě podnikatele  
ve výši určené vzhledem k výši jeho vkladu a zavedené praxi 
stran, popřípadě ke zvyklostem.

Podíl tichého společníka na zisku nebo ztrátě podnikate-
le se stanoví na základě účetní závěrky. Stejnopis účetní  
závěrky musí podnikatel podle právní úpravy obsažené  
v občanském zákoníku vydat tichému společníkovi bez zby-
tečného odkladu po jejím vyhotovení a schválení. Ujednat 
něco jiného zákon nepřipouští. Tichý společník má podle 
něj rovněž právo nahlížet do obchodních dokladů a účet-
ních záznamů podnikatele. Osvědčí-li tichý společník ro-
zumný důvod domnívat se, že obchodní doklady a účetní 
záznamy nejsou vedeny správně nebo poctivě, platí podle 
uvedeného zákona, že k ujednání, které právo tichého spo-
lečníka nahlížet do obchodních dokladů a účetních zázna-
mů podnikatele omezuje nebo vylučuje, se nepřihlíží.

Výše podílu na zisku se podle občanského zákoníku určí 
z čistého zisku a pokud podnikatel vytváří ze zisku fond,  
se kterým nesmí libovolně nakládat, odečte se z čistého zis-
ku zákonný příděl do takového fondu. Družstvo podle práv-
ních předpisů v současnosti takový fond mít nemusí. Zákon 
o obchodních korporacích však předpokládá, že družstvo 
svými stanovami zřídí rezervní fond, popřípadě i další fon-
dy tvořené ze zisku. Vzhledem k uvedenému lze doporu-
čit, aby družstvo v případné smlouvě o tiché společnosti  
s tichým společníkem ujednalo, že jeho podíl na zisku  
se určí z čistého zisku družstva po odečtení přídělu do 
příslušného fondu ve výši podle stanov. O rozdělení zisku 
rozhoduje v družstvu podle zákona o obchodních korpo-
racích pouze členská schůze. Pokud však vzhledem k vý-
sledku hospodaření družstva zjištěnému účetní závěrkou 
vznikne tichému společníkovi na základě smlouvy o tiché 
společnosti pohledávka vůči družstvu na vyplacení podílu  
na zisku, nemá její rozhodnutí o rozdělení zisku na výši této 
pohledávky již žádný vliv. Podíl na zisku se podle občanské-
ho zákoníku vyplácí tichému společníkovi do třiceti dnů po 
schválení účetní závěrky s tím, že o případně nevyplacený 
podíl na zisku se vklad tichého společníka nezvyšuje.

Je-li výsledkem podnikání podnikatele podle účetní závěrky 
ztráta, výše vkladu tichého společníka se o jeho podíl na 
této ztrátě ze zákona snižuje. Tichý společník není povinen 
takto snížený vklad o podíl na ztrátě doplnit. Pokud byl již  
za předchozí období tichému společníkovi vyplacen po-
díl na zisku, není povinen jej při pozdější ztrátě vracet.  
Dosáhne-li však podíl tichého společníka na ztrátě výše 
jeho vkladu a tichý společník svůj podíl na ztrátě neuhra-
dí nebo vklad nedoplní, tichá společnost se tím ze zákona 
zrušuje.

Tichý společník za dluhy podnikatele, na jehož výsledcích 
se svým vkladem podílí, neručí. Ze všech právních sku-
tečností vzniklých z tohoto podnikání je zavázán jen pod-

nikatel. Občanský zákoník stanoví z uvedeného pouze dvě 
výjimky, které se uplatní spíše ojediněle. Za všechny dluhy 
podnikatele tichý společník ručí, je-li jeho jméno obsaženo 
ve jménu podnikatele, popřípadě v obchodní firmě podnika-
tele zapsané v obchodním rejstříku. Za dluhy podnikatele 
vyplývající z uzavřené smlouvy tichý společník ručí tehdy, 
prohlásí-li osobě, s níž podnikatel o uzavření této smlouvy 
jedná, že podnikají společně.

Trvání tiché společnosti se sjednává na dobu určitou anebo 
neurčitou. Tichou společnost lze zrušit vždy dohodou stran. 
Pokud nebyla tichá společnost ujednána na určitou dobu, 
lze ji podle občanského zákoníku vypovědět nejpozději šest 
měsíců před koncem účetního období. Ze zákona se vedle 
již zmíněného případu tichá společnost zrušuje, ukončí-li  
se podnikání, kterého se týká tichá společnost, a také jest-
liže v soudním řízení vedeném ohledně úpadku podnika-
tele, popřípadě tichého společníka, byl zrušen konkurs po 
splnění rozvrhového usnesení, nebo došlo ke zrušení kon-
kursu proto, že majetek je zcela nepostačující, anebo byl  
v takovém řízení insolvenční návrh pro nedostatek majetku 
zamítnut.

Po zániku tiché společnosti podnikatel podle občanské-
ho zákoníku vydá tichému společníkovi bez zbytečného  
odkladu jeho vklad upravený podle stavu ke dni zániku tiché 
společnosti o podíl tichého společníka na výsledku podni-
kání. Ke dni zániku tiché společnosti proto musí dojít vždy 
k sestavení účetní závěrky. Podle ní se zjistí výše peněžité 
pohledávky tichého společníka vůči podnikateli, která od-
povídá výši jeho vkladu vyjádřené v penězích, zvýšené nebo 
snížené podle výsledku hospodaření podnikatele o podíl  
tichého společníka na zisku anebo ztrátě.

K uzavření smlouvy o tiché společnosti je nutné přistupo-
vat vzhledem k jejím dopadům do hospodaření družstva  
s potřebnou obezřetností. Družstvo může smlouvu o tiché 
společnosti uzavřít jen po předchozím schválení členskou 
schůzí. Tento souhlas je zákonem o obchodních korpora-
cích vyžadován nezávisle na tom, zda má družstvo vystu-
povat ve vztahu založeném touto smlouvou jako podnikatel, 
anebo tichý společník. Současně se zde uplatňuje ustano-
vení tohoto zákona, kterým se určuje, že právní jednání,  
k němuž nedal souhlas nejvyšší orgán obchodní korpora-
ce v případech, kdy to zákon vyžaduje, je neplatné. Druž-
stvo se může neplatnosti dovolat do šesti měsíců ode dne,  
kdy se o ní osoba oprávněná v této věci jednat dozvědě-
la nebo dozvědět měla a mohla, nejdéle však do deseti let 
ode dne, kdy k takovému jednání došlo. Nevyžadují-li sta-
novy družstva účast nebo souhlas vyššího počtů členů  
a jejich hlasů, může členská schůze o schválení smlouvy  
o tiché společnosti rozhodnout za účasti většiny všech čle-
nů majících většinu všech hlasů a se souhlasem většiny hla-
sů přítomných členů.

 www.scmvd.cz

                       právní okénko             
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st ROZHOVOR: Václav Srnec

zaměstnanec SDZP družstvo

Bc. Pavlína Vilimovská
Foto: archiv SDZP družstvo

Člověk by měl alespoň výzvu zkusit, za to 
nic nedá... Václav Srnec je nová posila 
týmu SDZP družstvo. Zajímá vás, jaké jsou 

jeho podnikatelské ambice a kterému sportu na-
prosto propadl?  Máme pro vás rozhovor.

Vašku, Váš handicap je Duchennova svalová dystrofie, mů-
žete nám o ní více povědět?
Je to neléčitelná nemoc, která způsobuje postupné ochabo-
vání svalstva. V důsledku toho jsem od dětství na elektric-
kém invalidním vozíku. Od 16 let používám dýchací přístroj 
a téměř pět let už používám plicní ventilátor 24 hodin denně, 
díky kterému ale mohu mluvit.

Vím, že se Vám podařilo vystudovat střední školu. Jak se 
vám to podařilo?
Nebylo to jednoduché, ale nelituji toho. Studoval jsem eko-
nomii, takže se mi to aktuálně i trochu hodí, protože mám  
v plánu vlastní podnikání.

Prozradíte nám o tom více?
V roce 2018 jsem začal hrát powerchair hokej, tedy jakýsi 
florbal na elektrickém vozíku. Protože znám potřeby člo-
věka, který takový vozík používá, navrhl jsem speciální 
vozík, který splňuje to, co potřebuji, a s trenérem našeho 
mužstva budeme stavět prototyp, který chceme vyrábět. 
Samozřejmě konkurence na trhu existuje, i v Česku máme 
jednoho výrobce. Já si ale troufám říci, že naše designové  
a herní vlastnosti jen tak někdo netrumfne.  

Jak jste se dostal do SDZP?
Narazil jsem na družstvo náhodou při surfování po internetu. 
Vyskočila na mě nabídka práce, zkusil jsem na ni reagovat,  
a bylo to. No vlastně ze začátku to vypadalo, že práce  
na dálku bude trošku problém, kvůli technice, ale nakonec 
se řešení našlo. Velmi mile mě překvapila ochota ze strany 
družstva a banky, pro kterou nyní pracuji. Vyšli mi maximál-
ně vstříc a našli mi práci na míru.

Co konkrétně děláte?
Zpracovávám požadavky v systému pro banku ČSOB. Rád 
bych časem přešel na pozici testera. Musí se však vyřešit 
technické podmínky pro tuto práci, a to není zrovna snadné.

Vás motivuje zařadit se do pracovního procesu?
To je jednoduché, jsem 24 hodin závislý na pomoci druhých, 
konkrétně mé rodiny a především maminky, která se o mě 
stará. Proto je pro mě hlavní motivace být užitečný, dělat 
něco, co má smysl a také si přivydělat, abych mohl rozjet

podnikání anebo získat finanční prostředky také na ob-
časnou osobní asistenci. Je to totiž velmi nákladná zále-
žitost. Aktivní jsem byl vždy, zkoušel jsem například dělat 
webové stránky, vytvářet 3D modely pro CNC frézování…
Zkrátka cokoliv, kde bych mohl přispět. Nicméně s mým 
stále se zhoršujícím handicapem je nutné, abych mohl 
pracovat z domova, protože potřebuji asistenci 24 ho-
din denně. A to mi právě SDZP a banka ČSOB umožňu-
je. Moje vize je taková, že bych si chtěl dokázat vydělat  
na úplně samostatný život.

Jak se vám líbí v týmu?
Jsem tady sice chvilku, ale oceňuji tu vstřícnost. Například 
původně jsem měl jet do Prahy na zaškolení, ale kolegové 
mi vyšli vstříc, připravili pro mě on-line variantu a ušetřili mi 
cestu.  Za to jsem jim opravdu moc vděčný.

Máte nějaký sen?
Bylo by parádní mít vlastní strojírenskou firmu, která by vyrá-
běla vozíky a další pomůcky pro handicapované. Co se týče 
mimo plánů profesní dráhy, moc mě zajímá využití technolo-
gií ve zdravotnictví. Čipy do mozku, robotické ruce... Vůbec 
bych se nebránil do toho jít a vyzkoušet si to na vlastní kůži.

Co děláte mimo práci?
Powerchair hockey v SK Indians Plzeň, to je moje srdcovka. 
Hrajeme českou ligu a letos se nám podařilo získat třetí místo. 
No a když netrénuji nebo nehraji zápas, tak plánuji své podni-
kání. Pokud mi nějaký čas zbude, rád se podívám na pěkný film, 
dám si šachovou partii nebo si přečtu nějakou dobrou knihu. 

                                                                         www.sdzp.cz
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sociální odpovědnost
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Využijte možnosti testovacích jízd. Těšíme se na vaši návštěvu.
Na radost, kterou si z jízdy odnesete. Na emoce, které s eMobilitou zažijete.

ŠKODA ENYAQ iV – emise CO2: 0 g/km; spotřeba: 15,7–18,4 kWh/100 km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

eMOBILITNÍ

CENTRUM
S PROŠKOLENÝM PERSONÁLEM

MOŽNOST ZAŽÍT

TESTOVACÍ
JÍZDY PLNÉ ZÁŽITKŮ

PODPORA A ZŘÍZENÍ

NABÍJENÍ
U VÁS DOMA

Polomaska KP2020 
sestava včetně filtrů

Roman Kolárík
Foto: archiv družstva KOVOPLAST

Polomaska zajišťuje účinnou filtra-
ci škodlivin při dýchání, dle použi-
tých filtrů (v třídě P2, P3). Zakrývá 

nos, ústa a bradu a celá lícnicová část je  
pro maximální pohodlí uživatele vyrobena 
z měkkého elastomeru. Má dva nádecho-
vé otvory se zpětnou klapkou a jeden vý-
dechový otvor se zpětnou klapkou, která 
je chráněna krytkou.
 
 
Polomaska je opatřena dvojicí pružných upínacích popruhů, 
jejich délka je snadno nastavitelná sponou. Bajonetovým 
zámkem se přes těsnění k polomasce připojují dva filtry  
s vyměnitelnou filtrační vložkou. Všechny části polomasky  
a filtrů jsou snadno rozebíratelné bez použití nářadí a dají se 
čistit, dezinfikovat, nebo vyměnit za náhradní díl.
 
 
Použití a ochrana

Polomaska zajišťuje účinnou filtraci škodlivin a brání tak je-
jich vdechování. 

Průnik filtrem pro jednotlivé třídy filtrů pro zkušební aerosol 
podle ČSN EN 143:
P2 < 6 %, (účinnost > 94 %)
P3 < 0,05 %, (účinnost > 99,95 %)

Účinnost (odlučivost) je podíl zachycených částic k celkovému 
množství částic v prostředí a je doplňkem průniku do 100 %. 
Např. průniku P 5 % odpovídá odlučivost O = 100 – P = 95 %.

 
Ochranný faktor pro filtry použité s polomaskou

P2 je ochranný faktor pro částice 10x NPK-P pro polomasku.
P3 je ochranný faktor pro částice 50x NPK-P pro polomasku.
Polomaska v kombinaci s filtry P2 nebo P3 (dle typu pro-
středí a kontaminace) zajišťuje ochranu proti pevným a ka-
palným aerosolům, prachu, dýmu a nebezpečným mikroor-
ganismům. Ochrana poskytovaná filtrační polomaskou závisí 
podstatně na jejím utěsnění vůči obličeji a druhu použitého 
filtru. Ani dokonalý filtr v netěsné masce nezajistí odpovídající 
ochranu.

Polomaska smí být používána výhradně s originálními filtry 
nebo schválenými filtry uvedenými níže.

Náhradní díly

- Používejte výhradně originální díly určené pro Polomasku 
KP2020.
- Náhradní díly je možno objednat na adrese  
http://www.kovoplastvd.4shop.cz/.

KOVOPLAST Hluk dodává všechny díly včetně filtrů P2 R 
(KP2020-P2).

Je možno použít i schválené filtry s kompatibilním bajoneto-
vým zámkem firmy 3M:
- 3M 
- P2…………………3M 2125
- P2…………………3M 2128
- P3…………………3M 2135
- P3…………………3M 6035 - je zapouzdřený částicový filtr urče-
ný k ochraně proti škodlivinám pevným, tekutým, mikroorga-
nismům (viry, bakterie a výtrusy) a enzymům. Filtr je jednorá-
zová kazeta, filtrační vložku nelze čistit ani měnit.

                                       
www.kovoplastvd.cz 
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Originální příslušenství
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Foto: Pixabay, Arek Socha
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domluvit se dá na čemkoliv

Text: Lenka Mašová
Foto: archiv MYJÓMI

Především kompletační, balicí, mon-
tážní a šicí práce, ale i spoustu dal-
ších činností, namátkou od ruční-

ho mytí automobilů, balení dřevité vlny  
a hoblinové podestýlky pro domácí zvířata  
přes polepování, balení drogistických  
a kosmetických výrobků, setů, potisková-
ní obalů ink-jet tiskem a šití různých vý-
robků či tvorbu vánočních nebo dárkových 
balíčků pro firmy, nabízí svým zákazníkům 
MYJÓMI družstvo invalidů. 

Sociální podnik, který již osm let zaměstnává osoby se zdra-
votním znevýhodněním a vytváří jim odpovídající podmínky 
pro zapojení do pracovního procesu, nově prioritně pro firmy 
poskytuje osmnáct druhů dárkových balíčků vhodných k růz-
ným příležitostem. Vybírat si je možné podle katalogu, ale 
pokud má klient zájem o balíčky s obsahem přímo na míru, 
v MYJÓMI mu dovedou zajistit i ty.

Balíčky na míru

V osmi případech si je možné vybírat z balíčků. „To nejlepší 
z Moravy“, které potěší zejména gurmány. Dámám udělají 
radost čtyři typy balíčků z edice „Krásná žena“, pánům zase 
tři s podtitulem „Gentleman“ a všem pak tři klasické vánoč-
ní balíčky s výrobky navozujícími oblíbené svátky. Elegant-

ně zabalené krabičky obsahují například kvalitní moravské 
pochoutky, víno, likér, čaj, koření, výběrovou čokoládu, kos-
metiku a další produkty. Nabízené typy balíčků není problém 
upravit podle přání zákazníka, pokud do něj chce vložit i ně-
jaký vlastní produkt. Bonusem pro firmy nezaměstnávající 
povinný podíl zdravotně znevýhodněných pracovníků je na-
bídka náhradního plnění, které jim družstvo invalidů MYJÓMI 
se zhruba 95procentním zastoupením zaměstnanců s těles-
ným, smyslovým, mentálním i kombinovaným znevýhodně-
ním a duševním onemocněním může u všech svých výrobků 
a služeb nabídnout. „Každý ze zaměstnanců má svůj příběh, 
který dává naší práci o to větší smysl,“ poznamenal předse-
da představenstva MYJÓMI družstva invalidů Petr Horký.  

Při větších odběrech a pravidelně se opakujících zakázkách 
je současně možné využít i různé typy poskytovaných slev. 
Za předpokladu stoprocentní kvality ruční práce, na níž  
si MYJÓMI zakládá, navíc právě i kvůli ní se klienti vracejí. 
A jedná se také o ty, kteří pro svoji firmu výhodu v podobě 
náhradního plnění nepotřebují.

Navazující zakázky

Kompletační práce všeho druhu, kterým se zaměstnanci 
MYJÓMI věnují nejčastěji, je navíc možné doplnit dalšími  
navazujícími službami, jako je kupříkladu polygrafická vý-
roba. To jsou třeba krabičky, manuály, katalogy, vizitky, po-
ukazy, časopisy, diáře, plakáty, kalendáře, brožurky, etikety, 
krabice s logy klienta, letáčky a podobně. Nabídku polygra-
fických služeb je možné navázat na kompletační činnosti, 
které firmy u MYJÓMI poptávají. Ke zkompletovanému vý-
robku se dají zároveň dodat krabičky na míru s potiskem, 
manuály nebo letáčky, vizitky, případně krabice pro sklado-
vání  výrobků ve skladech atd. Každá zakázka se v tomto 
případě naceňuje individuálně, protože záleží nejenom  
na jejím objemu, ale kupříkladu i na složitosti výroby, použi-
tém materiálu a s tím spojené přípravy jednotlivých strojů. 
Co se týče polygrafické výroby, družstvo MYJÓMI je schop-
no vyrobit a nabídnout, případně ve spolupráci s obchodními 
partnery obstarat a dodat prakticky cokoliv podle požadavků 
zákazníka..  

www.myjomi.cz
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družstevní výrobky

Oslňující záře šperků

nejen s diamanty

Tradice   Kvalita   Elegance

založeno roku 1945

Prodej
zlatých a stříbrných šperků

ZSPUSTILI JSME NOVÝ E-SHOP!

           Pro zaměstnance členských družstev SČMVD
                                     sleva 30 %
                              Stačí zadat kód slevy

            SCMVD30

KARAT, družstvo
Bohunická 493/81, Brno
e-mail: info@karat-brno.cz
www.karat-brno.cz

PProdejny

Brno   Masarykova 2, 
              Kozí 4
              Palackého 119P

TTřebíč      Karlovo nám. 1
ZZZnojmo Obrokova 4

Zwww.goldforyou.cz



www.drevojas.cz


