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Alena Dušková
předsedkyně 
DITA výrobní družstvo invalidů Tábor

Milé kolegyně a kolegové, vážené dámy a pánové,

je mi velkou ctí, že mi byl dán prostor napsat úvodník  
pro nádherný, Vánocemi provoněný měsíc. Blížící se nový 
rok vybízí k bilanci toho končícího. Co vše se  letos podařilo, 
s čím jsme se museli vypořádat a co bychom rádi ještě do 
konce roku stihli. Přichází čas Vánoc, čas nazdobených 
a svítících stromečků, pečení cukroví, které rozvoní náš 
domov a pořizování dárků pro naše blízké. To vše zabalené 
do sváteční atmosféry a vánoční pohody.

Končící rok lze bilancovat jen těžko. Po covidových 
letech jsme čekali, že se trh zase zplna nadechne, ovšem 
přišla válka na Ukrajině a s ní související potíže, které 
pociťujeme všichni. Nerada bych zde opakovala obecně 
známé skutečnosti, kterými jsme obklopeni. Na všem 
se snažím hledat to dobré, což platí i pro rok, který přijde  
a ke kterému jistě budeme vzhlížet s nadějí a optimismem. 

V našem výrobním družstvu DITA se letos o velikou radost 
postarala Česká manažerská asociace, která mě umístila 
do TOP 10 finalistů prestižní soutěže Manažer roku. Tohoto 
ocenění si nesmírně vážím a ráda opakuji, že se nejedná příliš  
o úspěch můj, ale o úspěch celého družstva, bez kterého 
bych do soutěže ani nebyla nominována.

Příjemnou povinností pro mě byla Celorepubliková porada 
SČMVD, která se konala v prostorech pražského hotelu 
Pyramida. Bylo moc příjemné vidět zase všechny předsedy 
družstev pohromadě. Ideální příležitost pro sdílení 
zkušeností. Zde bych také ráda poděkovala SČMVD za to, 
že družstvům pomáhá, pořádá školení a udržuje kontinuitu 
českého družstevnictví. 

Velkou radost nám samozřejmě dělají naši zákazníci, noví  
i ti stále se vracející. Jejich počet kontinuálně stoupá, obliba 
výrobků družstva a našich značek roste. A mě naplňuje 
pocitem štěstí, když u nás v Táboře vidím, kolik mají lidé 
práce a že ji dělají s radostí.

Přichází čas Vánoc, svátků klidu a míru, období, kdy chceme 
své blízké obdarovat. A možná jim chceme darovat víc než jen 
věc. Pocit pohodlí a komfortu. To umí zajistit termoregulační 
materiál Outlast®, se kterým pracujeme v našich kolekcích. 
A dopřát si jeho jedinečnost může dnes každý, už nejenom 
miminka a děti, ale také naši teenageři, my, rodiče, babičky  
a dědečkové, tety a strýčkové.

Nakonec je ale na vánočním čase nejdůležitější a nejkrásnější 
prožít ho se svými blízkými, v pohodě, v atmosféře klidu  
a naděje, že další rok přinese to, co si přejeme, po čem 
toužíme. A to bych přála všem, vám, svým kolegům, lidem  
v našem družstvu i našim zákazníkům.

www.dita.cz

slovo úvodem
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  Celorepubliková porada SČMVD

Mgr. Rodan Svoboda

Foto: Jana Henychová

Pražský hotel Pyramida hostil v pátek  
12. listopadu již počtvrté pravidel-
nou podzimní Celorepublikovou 

poradu SČMVD, která je tradičně jak pří-
ležitostí k informování členské základny 
o  aktuální činnosti svazu, tak i místem 
setkání předsedů a  manažerů výrobních 
družstev.
Každoročně jsou na Celorepublikovou poradu zváni význam-
ní hosté, zástupci státní správy, firem a institucí. V letošním 
roce byli přizvání čestní předsedové SČMVD JUDr. Rostislav 
Dvořák a Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnava-
telských a podnikatelských svazů ČR.

Pozvání přijal také Ing. Petr Dufek, hlavní ekonom Banky 
Creditas, který je pravidelným účastníkům porady velmi 
dobře znám a jehož příspěvky mnohdy nabízí jiný, zajímavý 
pohled na ve veřejném prostoru diskutované otázky. Letoš-
ní příspěvek Ing. Dufka byl zaměřen na aktuální ekonomic-
kou situaci, prostor byl věnován zejména růstu cen energií,  
pohonných hmot, komodit a inflace, nechyběl ani určitý výhled  
do příštího roku.

Ústředním bodem pracovní části porady byl jako v  před-
chozích letech projev předsedy SČMVD Ing. Leo Dose-
děla, který se věnoval hospodaření a činnosti svazu, jeho 
volených orgánů i jednotlivých odborů. V  této souvislosti  
se zaměřil na proběhlé i plánované investice, mezi něž  
aktuálně patří zejména rekonstrukce centrálních technologií 
a zasedacích místností v budově na Václavském náměstí. 
Nastíněna byla také obsazenost pronajímaných objektů a 
prostor svazu. 

Z hlediska služeb svazu členským družstvům zmínil  
Ing. Doseděl společné nákupy energií, pohonných hmot, vy-
užití operativního leasingu, pojištění od Kooperativy nebo  
služeb mobilního operátora. To vše družstvům snižuje nákla-
dy a zvyšuje tak jejich konkurenceschopnost.

Ing. Petr Dufek
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aktualita

Jedním z největších ohrožení, a to nejen pro výrobní firmy, 
je skokový nárůst cen energií oproti předchozím obdobím. 
„Je zde velká hrozba, že mohou drahé energie průmysl 
významně ovlivnit, podle mého názoru k tomu určitě dojde. 
Řada vysoce energeticky náročných provozů to již neutáh-
ne. Příští rok bude v tomto směru velmi dramatický“, uvedl  
Ing. Doseděl. Z  toho důvodu svaz připravil pro členská 
družstva podporu ve formě energetických úvěrů a inves-
tičních úvěrů na pořízení obnovitelných zdrojů. Předseda 
Ing. Doseděl se dále věnoval také souhrnu jednání  
o zvýšení příspěvku pro zaměstnavatele OZP, zákonu  
o sociálním podnikání, vývoji situace ohledně konkurzu Sber-
bank a rovněž podal informaci o úpravách stanov SČMVD. Zleva: Ing. Soňa van Deelenová (generální ředitelka SČMVD),  

čestní předsedové SČMVD Jan Wiesner a JUDr. Rostislav Dvořák
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  Po skončení pracovní části se mohli účastníci porady v rám-
ci doprovodného programu přesunout do divadelního sálu 
Kina Dlabačov na divadelní představení Edwarda Taylora 
„Pardon, pane premiére“, v hereckém obsazení Petr Nárož-
ný, Ilona Svobodová, Martin Zahálka, Jakub Štěpán a Jiřina 
Daňhelová. Divadelní hru uvedl předseda svazu Ing. Doseděl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Po divadelním představení ná-
sledoval společenský večer, jímž 
provázel herec a zpěvák Roman 
Vojtek. K  tanci a poslechu hrál or-
chestr Septet Plus Dalibora Kaprase  
se svými sólisty, hlavní hvězdou 
večera byla zpěvačka Marie Rottro-
vá, která do zhruba půlhodinového 
vystoupení zařadila nejznámější 
skladby své dlouhé hudební kariéry. 

                                                                    www.scmvd.cz

Foto: archiv divadla
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aktualita

Valná hromada  
Svazu průmyslu a dopravy ČR

Jana Henychová
Foto: Ing. Leo Doseděl

Valná hromada Svazu průmyslu a 
dopravy ČR proběhla řádným za-
sedáním 8. listopadu v  Ostravě. 

Mimo jiné se jí zúčastnil předseda SČ-
MVD Ing. Leo Doseděl. Valná hroma-
da SP ČR schválila pro rok 2023 své  
programové prohlášení, platební řád, 
rozpočet, pravidla pro návrh kandidátů  
a orgánů a úpravu jednacího řádu. Dále  
na pozici viceprezidenta SP ČR zvolila  
Ing. Martina Jahna, MBA.
Na pořadu jednání byla mj. informace přednesená preziden-
tem SP ČR Ing. Jaroslavem Hanákem doplňující Programo-
vé prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2023, 
zpráva dozorčí rady a informace o proběhlých a plánovaných  
aktivitách Svazu průmyslu a dopravy ČR v oblasti zdravotnictví.

Valná hromada současně vyzvala vládu České republiky, aby 
zajistila průmyslu energetickou a surovinovou bezpečnost. 
Dále vyzvala vládu a politické představitele, aby udělali ma-
ximum pro udržení konkurenceschopnosti českého průmys-
lu. Jak se uvádí v programovém prohlášení valné hromady, 
rok 2023 bude v kontextu energetické krize, pokračující vál-
ky na Ukrajině, tlaku na zvyšování mezd i přetrvávající vyso-
ké inflace kritickým rokem pro český průmysl a podnikání.  

Posláním a hlavním úkolem Svazu je tuto obtížnou situaci 
svým členům usnadňovat a vyjednávat s vládou i s evrop-
skými partnery takové podmínky, které jim umožní tuto krizi 
zvládnout. Dosavadní krize představily či zvýraznily potře-
bu hledání cest a možností využití výzev. Mezi tyto výzvy,  
na které by měla hospodářská politika státu ve vytváření 
podmínek podnikatelského prostředí maximálně reagovat, 
patří zejména otázka zajištění jak celkové, tak energetic-

ké a surovinové bezpečnosti, hledání reálných možností  
k naplnění klimatických cílů a vytváření podmínek ke zvyšo-
vání konkurenceschopnosti České republiky a úspěšné trans-
formace ekonomiky směrem k vyšší přidané hodnotě v udrži-
telném, inovativním, digitálním a sociálně stabilním prostředí.

Ze závěrů valné hromady vyplývá současně prosazo-
vání konkrétních požadavků obsažených v  Programo-
vém prohlášení SP ČR. Při jednání s  vládou i evrop-
skými partnery je nutno prosazovat takové podmínky, 
které firmám pomohou zvládnout energetickou krizi. 
Zdroj: SP ČR                                                

www.spcr.cz
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Prodejní akce SČMVD
Ing. Jan Rott

Foto: Jana Henychová

Tradiční Prodejní akce českých vý-
robců se uskutečnila 9. listopadu 
v Praze v budově SČMVD na Václav-

ském náměstí. Návštěvníci si mohli přímo 
od družstev zakoupit oděvy, hračky, šper-
ky, vánoční ozdoby, kosmetiku či domácí 
potřeby.
Družstvo MODELA Pardubice prodávalo dámské šaty, 
sukně, halenky, kalhoty, tuniky, kabátky a trika. Jako 
vždy nabídlo zákazníkům oblečení v zajímavých desig-
nech – ženy si mohly vyzkoušet velké množství mode-
lů padnoucích a pohodlných střihů oblečení. 

VKUS Klatovy nabídl zákazníkům dámská pyžama, noč-
ní košile, zástěry, halenky, pánská pyžama a trenýrky. 

Stánek družstva DITA Tábor zaujal především ma-
minky a babičky malých dětí – mohly si zde zakoupit 
kojenecký textil značky Little Angel®, výrobky z  ko-

lekce podzimního a zimního dětského oblečení, deky, 
zavinovačky či fusaky. V  nabídce bylo také oblečení  
pro dospělé značky Baridi.

DETECHA Nové Město nad Metují je výrobcem kos-
metiky Regina®, kterou si mohly zákaznice zakoupit  
v  široké nabídce stínů, rtěnek, konturovacích tužek, 
pudrů a další dekorativní kosmetiky. Na akci byla před-
stavena novinka – kosmetická řada Placenta. Zájemci 
si mohli zakoupit také Jelení lůj Originál a dětské po-
mády či pomády s příchutí.

Nadcházející atmosféru Vánoc navodil stánek druž-
stva IRISA Vsetín. Prodávaly se nádherné třpytící se 
skleněné vánoční ozdoby, ale také kreativní sady pro 
vánoční tvoření.

DRUTĚVA Praha přichystala pro návštěvníky prodejní 
akce širokou nabídku pletených modelů zahrnující če-
pice, svetry a další pletené zboží.

Karlovarská kosmetika z  družstva VŘÍDLO Karlovy 
Vary lákala návštěvníky nejen vzhledem, ale i vůní. 
Družstvo zákazníkům nabídlo pleťovou kosmetiku, vý-
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       veletrhy

robky pro vlasovou a tělovou péči či výrobky pro péči  
o nohy a ruce. V nabídce byla také dentální kosmetika 
a osvědčené koupelové soli.

KDS Sedlčany a jejich stánek s kuchyňskými noži a ná-
činím lákaly návštěvníky širokou nabídkou. Zájemci si 
mohli zakoupit například řeznické nože, zahradnické 
nůžky a nože, speciální nože, nůžky a řezné díly do mlýn-
ků na maso a do robotů, nechyběly ani vánoční formičky.

GRANÁT Turnov přivezl stříbrné šperky s českým gra-
nátem a výrobky ze skla ozdobené českými granáty.  
Jako vždy jejich výrobky přilákaly zejména ženy – moh-
ly vybírat z velké nabídky náušnic, prstýnků, náramků, 
přívěšků či řetízků.

Tradiční plastové hračky prodával pražský SMĚR Pra-
ha. Zákazníci si mohli zakoupit také plastové modely 
či stavebnice Teifoc z malých cihliček, lepených k sobě 
speciální maltou. Poté co malý stavař dobuduje do-

meček a chce stavět další, stačí hotový výrobek vložit  
na pár hodin do vody a může se stavět znovu. Náhradní 
malta se dá dokoupit.

DRUCHEMA Praha představila na prodejní akci lepící 
tyčinky HERKULES a jako novinku i tyčinky HERKULES 
s ovocnými vůněmi. Další novinkou pražského výrob-
ce, kterou si mohli zákazníci zakoupit, bylo lepidlo  
KANAGOM pro lepení různých materiálů. Zákazníci 
nakupovali také úklidové prostředky pro domácnost 
značek BISTROL a LARRIN, zaujala je i nanořada čis-
tičů kuchyní a sprchových koutů a dalších podobných 
výrobků. Bylo možné zakoupit si prostředky pro údržbu 
toalet, vlasovou kosmetiku nebo čistič krbových skel.

Prodejní akci uspořádal Svaz českých a moravských 
výrobních družstev. Jako obvykle se těšila velké po-
zornosti návštěvníků, kteří využili možnosti nakoupit 
si v předstihu vánoční dárky. Kdo nestihl tuto prodejní 
akci, doporučujeme navštívit stránky výrobních druž-
stev – řada z  nich provozuje e-shop nebo má podni-
kovou prodejnu. Chcete být informováni o dalších 
podobných akcích? Stačí napsat na mailovou adresu 
jan.rott@scmvd.cz – na příští akce vám rádi budeme 
zasílat pozvánky.

MODELA Pardubice: www.modelapardubice.cz  
VKUS Klatovy: www.vyrobnidruzstvo-klatovy.cz 
DITA Tábor: www.dita.cz 
DETECHA Nové Město n. Metují: www.detecha.cz 
IRISA Vsetín: www.skleneneozdoby-irisa.cz  
DRUTĚVA Praha: www.drutevapraha.cz 
VŘÍDLO, Karlovy Vary: www.vridlo.cz 
KDS Sedlčany: www.kds.cz 
GRANÁT Turnov: www.granat.cz 
SMĚR Praha: www.smer.cz 
DRUCHEMA Praha: www.druchema.cz

www.scmvd.cz
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L i d o k o v,   
výrobní družstvo Boskovice

Ing. Leo Doseděl, Jana Henychová

Foto: Ing. Leo Doseděl

Stabilní místo na trhu v  oblasti vý-
roby převážně kovových kompo-
nentů pro elektrorozvodné skříně 

zaujímá družstvo Lidokov  Boskovice. 
Družstvo Lidokov 14. října navštívil před-
seda SČMVD Ing. Leo Doseděl, kte-
rý přijal pozvání předsedy družstva  
Lidokov  p. Vladimíra Najmana. 

Předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl seznámil předsedu 
družstva p. Vladimíra Najmana s  aktuálními možnostmi 
v oblasti poradenství a podpory členským družstvům, včetně 
aktuálních témat řešení problematiky zdražení energií  
a možností využití obnovitelných zdrojů energie. Fotovol-
taické články umístěné na střechách družstva jsou jednou 
z velkých investic posledního období. V rámci návštěvy vyu-
žil příležitosti a nabídky předsedy družstva p. Najmana a pro-
hlédl si výrobní prostory, kde měl možnost vidět, jak výrobky 
Lidokovu vznikají. Po shlédnutí celého areálu konstatoval 
příjemné překvapení z  doposud provedených rozsáhlých 
investic do moderního strojního zařízení a do rekonstrukcí 
provozních, výrobních, skladovacích i kancelářských prostor.

  

Firma Lidokov, výrobní družstvo byla založena v roce 1957. 
Výrobním programem byla výroba bytových svítidel, ale ta 
je postupně utlumována. Nyní se družstvo zaměřuje pře-
devším na výrobu rozvaděčových zámků, závěsů a klíčů 
pro použití zejména v energetice do rozvodných skříní, ale  
i v jiných odvětvích a na kooperace v CNC obrábění. Doplň-
kovým sortimentem jsou upínací kleště určené zejména  
pro zámečníky a tradiční transformátorové páječky, vyráběné  
ve výkonových provedeních 75 a 100 Wattů již pro třetí 
generaci domácích kutilů. 

Vladimír Najman  
(předseda družstva Lidokov)

Administrativní budova

Karuselový odmašťovací stroj (předúprava zboží  
před galvanickým zinkováním) - hala odmašťovna
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reportáž 

Ve výrobě  Lidokov  využívá technologií tváření a obrábě-
ní kovů (lisování, třískové obrábění na klasických a CNC 
strojích), povrchové úpravy (broušení, lakování práškovými  
barvami, galvanické pokovení - zinek) a montážní práce.

Družstvo kromě vlastních výrobků nabízí výrobu produktů  
a jejich součástí podle dokumentace a přání zákazníků  
s využitím vlastních technologií a montážních kapacit. 

Družstvo  Lidokov  dále provádí strojírenskou výrobu a dis-
ponuje kvalitním technologickým zázemím, hlavně v oblasti 
CNC obrábění (soustružení a frézování) a má vlastní galva-
nizovnu a práškovou lakovnu. Všechny uvedené technologie 
používá jak pro výrobu produktů Lidokovu, tak pro firem-
ní klienty v  rámci kooperací. Předseda družstva Vladimír  
Najman, ale i jeho pracovní tým vidí cestu spolupráce přede-
vším v osobním přístupu k zákazníkům, veškerá spolupráce 
funguje na bázi nadstandardně dobrých vztahů.

Lidokov  je pravidelným vystavovatelem na veletrhu Amper, 
kde každým rokem nabízí novinky a stálé výrobky ze své  
široké nabídky. Jejich výrazný rohový stánek má mnoho let 
stejnou pozici ve veletržním pavilonu P brněnského výstaviště.

 

Úroveň vystavovatelských služeb má podstatnou důležitost, 
neboť veletrhy dávno neslouží k tomu, aby na nich firma udě-
lala byznys – je to prezentace firmy vůči zákazníkům stáva-
jícím i těm budoucím, seriózní vystavovatelské prostředí je 
tedy základ.

Na webových stránkách Lidokovu je možno najít detailní 
popis výrobků a dále též prodejce v České republice včetně 
slovenského partnera.

www.lidokov.cz

3D měřicí přístroj - pracoviště technické kontroly
Ilona Brantalíková  

(pracovnice montáže) - pracoviště montáž

René Kavan (obsluha CNC frézky) - pracoviště hala CNC

Petr Geršl (seřizovač CNC) - pracoviště hala CNC

V pozadí strojírenské dělnice Radka Staňková 
a Eva Fabičovicová - pracoviště obrobna
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KOVOS družstvo Teplice

Ing. Leo Doseděl 
Jana Henychová

Foto: Ing. Leo Doseděl

KOVOS patří k  největším a nejzná-
mějším výrobcům kovového nábytku 
v  České republice. Navrhuje, vyvíjí  

a vyrábí kovový nábytek především  
pro vybavení šaten, dílen, kanceláří a pro-
vozů. Nosný výrobní program tvoří šat-
ní skříně, šatnové lavice, dílenské skříně  
a stoly, univerzální skříně, registrač-
ní, kartotékové a zásuvkové skříně, od-
padkové koše a další speciální výrobky.  
Dne 18. října navštívil družstvo KOVOS 
předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl, kte-
rý přijal pozvání předsedkyně družstva  
Ing. Halky Marethové. Společně prošli vý-
robní haly KOVOSu za účasti ředitele zá-
vodu Ing. Jiřího Mlejnka.
S výrobou kovového nábytku má KOVOS dlouholeté zkuše-
nosti již od roku 1951. Individuální a vstřícný přístup je zá-
kladem obchodní strategie družstva. Systém řízení kvality  
je certifikován dle ISO 9001. Řada nábytku KOVOS vychází  
z dlouholetých zkušeností získaných vývojem, výrobou  
a prodejem kovového nábytku, zároveň respektuje stávající 
požadavky, trendy a moderní design.

Individuální a vstřícný přístup k zákazníkům a jejich poža-
davkům je základem obchodní strategie KOVOSu. Družstvo 
vytváří pro své zákazníky dobré obchodní podmínky a neu-
stále se snaží reagovat na jejich požadavky. Od zákazníků 
pracovníci družstva současně získávají zpětnou vazbu, kte-
rou využívají pro další zlepšení svých výrobků a služeb.

Produkty KOVOS jsou dodávány jak na tuzemský trh, tak 
do zahraničí. Družstvo exportuje do 12 evropských zemí, 
mezi nejsilnější exportní destinace patří Německo a státy 
Beneluxu.

Výrobky značky KOVOS jsou vysoce kvalitní a jsou vyráběny 
v certifikovaném systému řízení kvality dle ISO 9001.

Předsedkyně družstva KOVOS Ing. Halka Marethová  
přebrala z rukou předsedy SČMVD Ing. Leo Doseděla  

Pamětní list za významnou podporu výrobního družstevnictví.
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reportáž

 
Při jejich výrobě se využívají nejmodernější technologie  
pro zpracování plechu a je dbán důraz na vysokou kvalifikova-
nost zaměstnanců, kteří jsou motivování k neustálému zlep-
šování všech procesů. Ve výrobních halách KOVOSu vzniká 
kovový nábytek pro výrobní haly, skříňky pro zaměstnance, 
police a podobně. Uplatnění pro tento typ nábytku lze nalézt 
v zázemí výrobních podniků, v laboratořích, ale i ve státním 
sektoru a všude tam, kde se dbá na životní prostředí, zdraví 
a bezpečnost. Využít je mohou například i záchranné složky.

Jedna z  vlastností kovového nábytku je jeho vysoká odol-
nost. Nábytek se dá tedy využít i všude tam, kde nelze pou-
žít nábytek například dřevěný či s plastovými komponenty. 
Vysoká odolnost nábytku má také využití v interiérech, kde 
je dbán důraz na jeho vyšší nosnost, tedy například police 
mohou dobře posloužit ve skladech a podobně. Dalším  
typem odolného nábytku jsou například dílenské stoly,  
určené do výrobních prostor, servisů, zkušeben, laboratoří, 
ale třeba i do škol a výcvikových center. Co jistě jejich zá-
kazníci uvítají, jsou také uzamykatelné šuplíky a například 
i šatní skříňky, kde zaměstnanci firem mohou mít svůj 
uzamykatelný prostor pro pracovní oblečení či dočasné 
odložení osobních věcí po dobu pracovní směny. 

 
Pro vybavení dílen se jistě hodí také bytelné kovové skříňky, 
které lze uzamknout a jde do nich uložit například pracovní 
nářadí.

Stejně jako v  bytovém interiéru, tak i v  dílenském a firem-
ním nábytku můžete často potřebovat vhodný doplněk, který  
esteticky uchová vaše nářadí. Kromě zmiňovaných uzamy-
katelných šuplíků či skříněk můžete využít také držák na zeď 
pro uchycení drobného ručního nářadí, ale třeba i nástavců 
na vrtačky, šroubováky a podobně.

Zajímavým segmentem výroby je komunikace se zákazní-
kem a následná výroba nábytku podle vlastní konfigurace. 
Například se rozhodnete navrhnout si vlastní stůl, kdy vám 
pomůže tzv. elektronický konfigurátor profesionálních pra-
covních stolů KOVOS a vznikne tak stůl podle vašeho přá-
ní. Stejně tak si můžete navrhnout konfigurátorem i skříň, 
která bude vyhovovat plně vašim požadavkům. Odkazy  
na konfigurátory naleznete na webových stránkách družstva 
KOVOS.

Více informací naleznete na webových stránkách družstva 
nebo můžete využít kontaktu  
info@kovos.cz, tel. + 420 412 559 010, +420 412 558 068.

 
www.kovos.cz

Ing. Halka Marethová (předsedkyně družstva KOVOS),
Ing. Jiří Mlejnek (ředitel závodu)

Prášková lakovací linka GEMA

Expediční hala, kde se vyrobené produkty 
montují, balí a expedují

Hala svařovny
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Obchodní korporace

JUDr. Miroslav Machala

Podle obecné právní úpravy obsaže-
né v občanském zákoníku vytváří 
korporaci společenství osob, avšak 

současně není vyloučeno, aby v přípa-
dech, kdy to zákon připouští, korporace 
měla jediného člena. V tomto společenství 
se spojují osoby vzhledem ke svým spo-
lečným zájmům. 

V pojetí podle občanského zákoníku takové společenství 
osob vytváří korporaci za účelem vyplývajícím ze společ-
ných zájmů jako právnickou osobu. Korporace je proto vždy 
právnickou osobou. Právnickou osobou občanský zákoník 
rozumí organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má 
právní osobnost, tedy způsobilost mít v mezích právního 
řádu práva a povinnosti. Tuto způsobilost má korporace jako 
právnická osoba od svého vzniku do svého zániku.

Vzhledem k tomu, že je právnickou osobou, korporace může 
nabývat a vlastnit majetek. Korporací nabytý majetek je  
od majetku osob, které ji tvoří, oddělen. Obdobně platí, že 
dluhy korporace plní jen tato korporace, a že povinnost pl-
nit její dluhy uvedené osoby nemají, nejedná-li se o některý 
z případů, kdy za podmínek podle právních předpisů vzniká 
povinnost k úhradě dluhu korporace i těmto osobám. 

Korporace si zřizuje své orgány o jednom nebo více členech. 
Členové těchto orgánů za korporaci rozhodují a nahrazují její 
vůli. Každá korporace musí mít svůj statutární orgán. Člen 
statutárního orgánu může korporaci zastupovat a právně 
za ni jednat ve všech záležitostech. Má-li korporace statu-
tární orgán vícečlenný a je-li to určeno, zastupují korporaci  
a právně za ni jednají vždy dva nebo více členů tohoto  
orgánu společně. Korporaci mohou zastupovat i její členo-
vé anebo členové jiného než statutárního orgánu, popřípa-
dě zaměstnanci, avšak jen v rozsahu obvyklém vzhledem  
k jejich funkci nebo zařazení. Z právního jednání osob, které 
korporaci zastupují a jednají za ni, vznikají korporaci práva 
a povinnosti. Dopustí-li se tyto osoby při plnění svých úko-
lů vůči třetí osobě protiprávního činu, korporaci to zavazuje.  

Za takový čin proto třetí osobě odpovídá korporace s tím,  
že osoba, která se jej dopustila, je odpovědná pouze této 
korporaci.

Členství v korporaci je právním vztahem mezi korporací, jako 
právnickou osobou a osobou patřící do společenství osob, 
které tvoří tuto korporaci. Osoba, která je členem korporace, 
se v korporaci účastní uplatňováním práv a plněním povin-
ností z tohoto právního vztahu. Od členství v korporaci je tře-
ba odlišovat členství v orgánech korporace, jejichž členové 
jsou do funkce voleni, jmenováni či jinak povoláváni. Členy 
těchto orgánů mohou být v některých korporacích i jiné oso-
by než ty, které jsou členy korporace. V závislosti na tom,  
o jakou korporaci se jedná, jsou právními předpisy stano-
veny požadavky a předpoklady, bez jejichž plnění se nikdo 
nemůže stát členem takového orgánu. Patří k nim zejména 
plná svéprávnost a bezúhonnost.

Korporace vystupuje v právních vztazích pod svým názvem, 
který ji musí odlišit od jiné osoby. Název musí obsaho-
vat také označení právní formy korporace, jež se shoduje  
se zněním vyžadovaným právním předpisem, který tuto 
korporaci upravuje. Z označení právní formy je možné roz-
poznat o jaký druh korporace se jedná a na základě tohoto 
zjistit, jakým právním předpisem se řídí.

Občanský zákoník obsahuje bližší právní úpravu jen ně-
kterých korporací, a to spolků a společenství vlastníků.  
Na ostatní korporace dopadá právní úprava obsažená  
v jiných právních předpisech. Jedná-li se o obchodní korpo-
raci, řídí se zákonem o obchodních korporacích. Obchodními 
korporacemi jsou podle tohoto zákona obchodní společnosti  
a družstva. Do výčtu obchodních společností upravovaných 
tímto zákonem náleží veřejná obchodní společnost, koman-
ditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová 
společnost. Obchodními společnostmi jsou také evropská 
společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení, které 
se však řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích 
jen v rozsahu, v jakém to připouštějí přímo použitelné před-
pisy Evropské unie upravující tyto obchodní společnosti.

Družstvem zákon o obchodních korporacích rozumí druž-
stvo a evropskou družstevní společnost. V tomto záko-
ně je obsažena jak právní úprava družstva obecná, tak  
i zvláštní týkající se jen bytových družstev a sociálních druž-
stev. Obecná právní úprava družstva se na družstvo bytové  
a na družstvo sociální použije, jen pokud pro tyto družstva 
nevyplývá z příslušných zvláštních ustanovení něco jiného. 
Pro spořitelní a úvěrní družstva, označovaná též jako druž-
stevní záložna, platí především ustanovení zákona o spo-
řitelních a úvěrních družstvech s tím, že na jeho základě  
se obecná právní úprava družstva obsažená v zákoně  
o obchodních korporacích uplatňuje ve vztahu k těmto 
družstvům jen podpůrně. Evropská družstevní společnost  
se ustanoveními zákona o obchodních korporacích řídí jen 
v rozsahu, v jakém to připouštějí přímo použitelné předpisy 
Evropské unie, které upravují tuto společnost.

Obchodní společnosti a družstva se zapisují do obchodní-
ho rejstříku. O osobách zapsaných do obchodního rejstříku 
občanský zákoník stanoví, že se považují za podnikatele. 
Obchodní společnosti a družstva jsou proto na základě uve-
dené právní úpravy vždy považovány za podnikatele, a to  
i tehdy, jestliže nebyly založeny za účelem podnikání. Pod-
nikáním se podle občanského zákoníku rozumí výdělečná 
činnost vykonávaná samostatně na vlastní účet a odpověd-
nost živnostenským nebo obdobným způsobem se zámě-
rem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Jméno, 
pod kterým je obchodní společnost nebo družstvo zapsáno 
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jako podnikatel v obchodním rejstříku, je podle občanského 
zákoníku obchodní firmou, přičemž současně podle něj pla-
tí, že podnikatel nesmí mít víc obchodních firem.

Obchodní společnosti upravované zákonem o obchodních 
korporacích dělí tento zákon na osobní společnosti a spo-
lečnosti kapitálové. Osobní společností je veřejná obchod-
ní společnost a komanditní společnost. Kapitálovými spo-
lečnostmi jsou společnost s ručením omezeným a akciová 
společnost. Osobní společnost může být založena podle 
zákona jen za podnikatelským účelem nebo za účelem sprá-
vy vlastního majetku. Kapitálovou společnost lze založit  
i za jiným účelem, než je podnikání.

Veřejná obchodní společnost musí být tvořena alespoň 
dvěma společníky, jejichž vzájemné právní poměry se řídí 
společenskou smlouvou, kterou lze měnit pouze dohodou 
všech společníků. Není-li ve společenské smlouvě dohod-
nuto jinak, jsou podíly společníků, představující jejich účast 
ve společnosti i práva a povinnosti plynoucí z této účasti, 
stejné. Při rozhodování o záležitostech společnosti má  
každý společník jeden hlas, ledaže společenská smlouva 
určí jinak. Současně platí, že k rozhodování ve všech věcech 
společnosti je zapotřebí, neurčí-li společenská smlouva  
jinak, souhlas všech společníků. Statutárním orgánem veřej-
né obchodní společnosti je každý ze společníků, který splňu-
je požadavky a předpoklady pro výkon funkce člena tohoto 
orgánu stanovené zákonem, avšak společenská smlouva 
může určit, že statutárním orgánem jsou jen někteří z nich. 
Zákon společníkům neukládá vložit do společnosti vklad, 
neboť základní kapitál tato společnost nemusí mít vklady 
svých společníků vytvořen. Veškerý zisk, jiné vlastní zdroje  
a ztráta se dělí mezi společníky, neurčí-li společenská smlou-
va jinak, rovným dílem. Společníci ručí za všechny dluhy spo-
lečnosti společně a nerozdílně.

Komanditní společnost musí mít alespoň jednoho společní-
ka, označovaného jako komanditista, který ručí za její dluhy 
omezeně, a jednoho společníka, pro něhož se používá ozna-
čení komplementář, který naopak ručí za dluhy této společ-
nosti neomezeně. Komanditní společnost se řídí přiměřeně 
ustanoveními zákona o obchodních korporacích o veřejné 
obchodní společnosti, pokud ze zvláštních ustanovení toho-
to zákona o komanditní společnosti nevyplývá něco jiného. 
Komanditista má vkladovou povinnost ke vkladu, který musí 
být určen společenskou smlouvou upravující vzájemné práv-
ní poměry společníků, a společně a nerozdílně s ostatními 
společníky ručí za dluhy společnosti do výše, v jaké nemá 
podle zápisu v obchodním rejstříku tuto povinnost splně-
nu, dokud zde není zapsáno, že svou vkladovou povinnost  
splnil. Komplementáři takovou vkladovou povinnost nema-
jí, ale výše, do níž za dluhy společnosti ručí, není omezena.  
Neurčí-li společenská smlouva jinak, rozhodují ve věcech, 
které nepřísluší statutárnímu orgánu, všichni společníci. 
Statutárním orgánem společnosti jsou všichni komplemen-
táři, kteří splňují požadavky a předpoklady pro výkon funkce 
člena tohoto orgánu určené zákonem, pokud společenská 
smlouva nestanoví, že statutárním orgánem jsou jen někteří 
z nich. Zisk a ztráta se dělí mezi společnost a komplemen-
táře na polovinu, neurčí-li společenská smlouva jiné dělení. 
Komplementáři si příslušnou část zisku nebo ztráty rozdělí, 
nestanoví-li společenská smlouva jiný poměr, rovným dílem. 
Část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění roz-
dělí mezi komanditisty podle poměru jejich vkladů. Ztrátu  
komanditisté nenesou.

Ve společnosti s ručením omezeným i v akciové společnosti 
se může účastnit jediná osoba anebo i více osob. Tyto oso-
by mají ze zákona vždy vkladovou povinnost. Z jejich vkladů 

se v těchto společnostech vytváří základní kapitál. Vklad  
do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným 
musí činit alespoň 1 Kč, přičemž výši, kterou má její základní 
kapitál dosahovat, zákon neurčuje. Základní kapitál akciové 
společnosti musí být podle zákona alespoň 2 000 000 Kč 
nebo 80 000 EUR, výše vkladu do jejího základního kapitálu 
není zákonem určena. Za dluhy společnosti s ručením ome-
zeným její společníci ručí společně a nerozdílně do výše,  
v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsané-
ho v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni  
k plnění. Každý ze společníků tedy za tyto dluhy ručí, dokud 
není do obchodního rejstříku zapsáno, že vkladové povin-
nosti všech společníků byly splněny. Osoba účastnící se  
v akciové společnosti jako její akcionář za dluhy této společ-
nosti neručí.

Práva a povinnosti společníka jsou ve společnosti s ručením 
omezeným představovány podílem, který se určuje podle 
poměru vkladu připadajícího na tento podíl k výši základ-
ního kapitálu společnosti. Společenská smlouva upravující 
právní poměry společnosti může připustit vznik různých dru-
hů podílů, s nimiž jsou spojena rozdílná práva a povinnosti,  
přičemž společník může mít více podílů, a to i různého druhu. 
V akciové společnosti je základní kapitál rozvržen na akcie 
odpovídající vkladům do jejího základního kapitálu, s nimiž 
jsou spojena práva a povinnosti akcionáře k této společnos-
ti. Společnost může vydat více druhů akcií lišících se v prá-
vech a povinnostech, které jsou s nimi spojeny. Nejedná-li 
se o nejvyšší orgán, jímž je ve společnosti s ručením omeze-
ným i v akciové společnosti valná hromada, mohou být členy 
orgánů těchto společností i jiné osoby, než jejich společníci 
či akcionáři, splňují-li zákonem stanovené požadavky a před-
poklady pro výkon funkce. Statutárním orgánem společnosti 
s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů, jako kon-
trolní orgán může být ve společnosti zřízena dozorčí rada.  
V akciové společnosti se v závislosti na zvolené úpravě  
jejích vnitřních poměrů uplatňuje struktura orgánů tvořená 
vedle její valné hromady buď představenstvem jako statu-
tárním orgánem, a dozorčí radou jako kontrolním orgánem, 
anebo jen správní radou, která je pak statutárním orgánem. 
Zisk a jiné vlastní zdroje společnosti se v uvedených kapi-
tálových společnostech rozdělují podle podílů anebo práv 
spojených s akciemi, v zásadě však v závislosti na poměru, 
v jakém se společník či akcionář podílí na základním kapitá-
lu společnosti.

Při porovnání právních úprav jednotlivých obchodních spo-
lečností a družstva jsou zřejmé výhody obchodní korporace, 
která má právní formu družstva. V družstvu, jež je zákonem 
o obchodních korporacích pojato jako společenství neuza-
vřeného počtu osob založené za účelem vzájemné podpory 
svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podniká-
ní, se uplatňuje celá řada principů vlastních nejen obchod-
ním společnostem, jejichž účelem je podnikat, ale také  
i spolkům, zaměřeným svou činností jinak. Vzhledem ke své 
povaze, dané omezeným rozsahem donucujících ustanovení, 
poskytuje zákon o obchodních korporacích příležitost upra-
vit právní poměry družstva tak, aby bylo družstvo plně kon-
kurenceschopné nejen v činnostech, k jejichž provozování  
je založeno, ale také z hlediska možností uspokojovat další 
potřeby svých členů.

 www.scmvd.cz

                       právní okénko             
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o sociálním podnikání v Liberci

Tereza Hujerová
Foto: Anna Provazníková

Družstvo TEXman ve spolupráci s fir-
mou TESSEA z. s. (Tematická síť  
pro sociální ekonomiku) a pod pa-

tronací Libereckého kraje uspořádalo dne  
19. října v Krajské vědecké knihovně  
v Liberci první konferenci o sociální ekono-
mice a sociálním podnikání v Libereckém 
kraji. Byly prezentovány příspěvky k definici 
sociální ekonomiky, k  chystané legislativě,  
o úloze ÚP v zaměstnávání ohrožených sku-
pin obyvatel, podpoře sociálního podnikání 
ve východních Čechách a o cestě několika 
organizací k  sociálně odpovědnému podnikání.  
Konferenci otevřel náměstek hejtmana Libereckého kraje 
pro řízení sociálních věcí Petr Tulpa a předseda družstva 
TEXman Radko Dražil. Shodli se, že sociální podnikání  
je meziresortní problematika s širokým dopadem. „V ČR chy-
bí právní rámec a je třeba rozvinout systém podpory sociál-
ního podnikání na úrovni krajů, a to dlouhodobě, ne pouze  
na jedno volební období“ poznamenal Tulpa. „V současnosti 
funguje v ČR cca 400–600 sociálních podniků. Nevyužitým 
potenciálem rozvoje sociálních podniků jsou veřejné zakáz-
ky.“ popsala aktuální situaci Petra Francová z TESSEA.

Za MPSV vystoupil Ondřej Závodský a informoval o nově 
připravovaném zákonu o sociálním podnikání. Dokument 
je na počátku legislativního procesu. Specifikuje mimo jiné 
tzv. „osoby se specifickými potřebami“, pro které mohou být 
sociální podniky v podstatě jedinou možností uplatnění na 
trhu práce. Jedná se o osoby bez vzdělání, pečující, požívají-
cí azylu, v dluhové pasti, lidé starší 55 let, osoby bez přístřeší 
či po výkonu trestu.

Marcela Ottová z libereckého ÚP vysvětlovala situaci znevý-
hodněných osob na trhu práce v Libereckém kraji. Za sku-
piny ohrožené nezaměstnaností jmenovala osoby 55+ let, 
pečující o děti do 15 let, nekvalifikovaní do 18 let (max. ZŠ

 

vzdělání), rodiče vracející se z RD, dlouhodobě nezaměstna-
ní (12+ měsíců), strukturálně nezaměstnané. Pro tyto osoby 
může být práce v sociálním podniku východiskem. Zdůrazni-
la také úlohu rekvalifikací či veřejně prospěšných prací.

Zajímavý příspěvek přinesla Tereza Dostálová, krajská me-
todička sociálního podnikání v Pardubickém kraji. Zde se 
zaměřují na přímou intervenci, realizují různorodé vzděláva-
cí akce, např. Akademii sociálního podnikání. Propojují sou-
kromé firmy, které např. potřebují kompletace se sociálním 
podnikem, který je nabízí. V rámci rozpočtu mají na sociální 
podnikání samostatný dotační titul.

V rámci akce vystoupila také Jana Smetanová (CIRI, Cent-
rum investic, rozvoje a inovací z Královéhradeckého kraje), 
Anna Šimonová (firma FOVY Vysočina), Magdaléna Špeldo-
vá (Mýdlárna Koukol z Volfartic) a Martin Penc (SDZP druž-
stvo Děčín).

Závěrem družstvo TEXman děkuje Petru Tulpovi za záštitu 
konference, Markétě Vinkelhoferové a Petře Francové z TE-
SSEA za pomoc s organizací a za moderování Ing. Jarmi-
le Menšíkové. Konferenci spolupořádalo Družstvo TEXman  
z Liberce. Jedná se o integrační sociální podnik, který provo-
zuje šicí dílnu zaměřenou na výrobu lůžkovin a ložního prá-
dla. Dalším oborem jeho podnikání je tzv. fulfillment, což je 
skladování a expedice zásilek pro e-hopy. Momentálně má 
družstvo cca 70 zaměstnanců, z toho více než 70 procent 
zdravotně či sociálně znevýhodněných osob.

                                                                  www.texman.cz

Radko Dražil (předseda družstva TEXman)

Markéta Vinkelhoferová (předsedkyně Fair&Bio pražírna)

1. řada 4. zleva: Ing. Karel Rychtář (AZZP)
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družstevní výrobky

Dárkové poukazy ZVERIMEX a JÁ 
pohodlně z domova a bez starostí

Pavlína Herynková 
 

Foto: archiv e-shopu ZVERIMEX a JÁ

Přemýšlíte nad užitečným dárkem  
pro své blízké, kolegu či kolegyni 
nebo dobré známé? Nevíte, jaký dá-

rek by milovníkům zvířat nebo chovatelům 
udělal největší radost? My vám s tím rádi 
pomůžeme. Věnujte jim dárkový poukaz  
či poukazy, ať si sami vyberou, co potřebují. 
V e-shopu ZVERIMEX a JÁ rychle a jednoduše vyberete  
z portfolia krmiv a chovatelských potřeb podle odborností. 
Zahrnuje také sortiment pracovních oděvů, rukavic, obu-
vi i ochranných pomůcek a mnoho dalšího. Zakládáme si  
na osobní péči, zákaznickém servisu a odbornosti. 

Dárkové poukazy jsou platné jeden rok a lze je uplatnit  
v oficiálním e-shopu Českého svazu chovatelů ZVERIMEX  
a JÁ. Nabídka DÁRKOVÝCH POUKAZŮ je v hodnotách 500 Kč,  
1 000 Kč nebo 2 000 Kč. 

 
www.ergotep.cz     www.zverimexaja.cz
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Bc. Martina Wawrzynová 
Foto: archiv družstva OBZOR

Lámete si hlavu nad tím, čím obdarovat 
vaše blízké na Vánoce? Pokud jste 
zastáncem praktických vánočních 

dárků, tak má pro vás OBZOR Zlín jeden 
tip a tím je dávkovač na léky.

Dávkovače léků či vitamínů jsou efektivní cestou ke správné-
mu užívání léků ve stanovenou denní i noční dobu jak doma, 
tak na cestách. Tento pomocník usnadňuje život nejen star-
ší, ale i mladší generaci, která ve svém hektickém způsobu 
života mnohdy nemá čas a zapomíná na včasné užití léků 
nebo vitamínových doplňků. 

Dávkovače na léky
• přehledné a spolehlivé dávkování léků doma i na cestách 
• různé velikosti, tvary, moderní design
• denní, kapesní, týdenní 
• různá barevná provedení
• jednoduché popisky či ikony značící denní dobu
• vyráběny ze zdravotně nezávadného materiálu
• možnost jednobarevného potisku (např. logem společnosti)
• možno využít k propagačním a reklamním účelům
• vhodné jak pro jednotlivce, tak pro zdravotnická či sociální 

zařízení

Novinkou ze sortimentu dávkovačů na léky jsou týden-
ní dávkovače typ 07 v  modré a žluté barvě. Tento typ 
týdenního dávkovače je rozděle-
ný na sedm částí a svojí velikostí  
(140 x 30 x 20 mm) je vhodný i na ces-
ty. Každý den se otevírá samostatně 
pomocí víčka, zatímco ostatní dny zů-
stávají pečlivě uzavřeny.

Neváhejte a potěšte své blíz-
ké praktickým dárkem, který kou-
píte v  lékárnách nebo online na www.eshop.obzor.cz.  
                                                                       www.obzor.cz
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Magnetický stojan se sadou kuchyňských 
nožů Trend Royal (2661)
Originální magnetický stojan  
z kvalitního bukového dřeva  
s pěti noži z řady Trend Royal. 
Praktický, lehce udržovatel-
ný a elegantní doplněk každé 
kuchyně. Nože jsou vyrobeny  
z vysoce kvalitní nerezové oce-
li, která zaručuje výborné řezné 
vlastnosti a trvanlivost ostří. 
Rukojeť z ergonomicky tvarova-
ného plastu pak zvyšuje pohodlí 
a bezpečnost při práci. 

 
Nůžky na drůbež (4511)
I nejnáročnější hospodyňky, kuchařky i kuchaři jistě ocení 
nůžky na drůbež z nerezové oceli nejvyšší kvality. Nůžky mají 
ergonomicky tvarované rukojeti s protiskluzovou úpravou, 
takže porcování drůbeže s nimi jde opravdu snadno.

 
Lovecký nůž zavazák (1803)
Každý muž určitě ocení tento tradiční lovecký nůž se střen-
kami z pravého parohu. Čepel je vyrobena z kvalitní nerezové 
oceli a nůž se dodává v odolném koženém pouzdře.

 
Plátkovací nůž Trend  7“ (1006)
Víceúčelový kuchyňský nůž s čepelí dlouhou 18 cm, který 
se uplatní především při krájení masa i ostatních potravin, 
ale i při většině dalších úkonů v kuchyni. Perfektní pomoc-
ník při zpracování masa na grilování. Nože z řady Trend jsou  
vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové ocel a mají velmi odolné 
nýtované rukojeti.

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

KDS Sedlčany
Sedlecká 570
264 01 Sedlčany
Tel: 318 841 911
E-mail: obchod@kds.cz 
www.kds.cz 

Kabela s řeznickými noži Profi Line (2672)
Pro všechny kuchaře, řezníky i domácnosti, kde se častě-
ji zpracovává při vaření maso, je určena sada sestavená  
ze špičkových řeznických nožů Profi line a ocílky. Sada  
se dodává v praktické kabele, která umožňuje bezpečné 
skladování a přenášení. Nože nabízíme ve třech barvách, 
modré, žluté a zelené.
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Možná patříte k těm, kteří mají vá-
noční dárky odpovědně nakoupe-
ny v předstihu, ale možná naopak 

nakupujete na poslední chvíli či hledáte 
ještě nějakou drobnost, čím byste udělali 
svým blízkým radost. Přinášíme vám pár 
tipů z produkce našich členských výrob-
ních družstev.
Dárkový set Odpolední posezení 
Káva na espresso a pečené čaje pro nevšední odpolední  
posezení s rodinou a přáteli. 
Dárkový poukaz na férovou kávu
Elektronický dárkový poukaz na Fair & Bio kávu a kávové 
předplatné dle vašeho výběru s platností na 1 rok. 
FAIR & BIO pražírna - www.fair-bio.cz
 

Hračky pro nejmenší
Krteček, jeho kamarádi, Rákosníček, Spejbl a Hurvínek, 
Čtyřlístek a mnoho dalších pohádkových hrdinů, ale tře-
ba i roztomilý čert rozzáři oči dětí u vánočního stromečku.  
Více plyšáků a dalších hraček najdete v e-shopu družstva.
MORAVSKÁ ÚSTŘEDNA - www.mubrno.cz

Hrát si mohou děti i dospělí
Pokud máte tvořivé děti, určitě uvítají stavebnice modelů,  
a možná se při lepení přidají i jejich tatínci či dědečkové. 
Nedáváte jen hračku - dáváte zážitek při vyrábění mode-
lu. Menším dětem udělají radost tradiční plastové hračky. 
SMĚR Praha - www.smer.cz

Dárkové balíčky s kosmetikou
Dárkový balíček plný voňavé kosmetiky - to potěší  
každou ženu.
DŮBRAVA Valašské Klobouky - www.dubrava.cz

Dárkové balíčky s potravinami
Když nevíte, co koupit, dárkový balíček s potravinovým zbo-
žím je přesně tím, čím rozhodně nic nezkazíte.
MYJÓMI Brno - www.myjomi.cz

Kožené náramky, bytové dekorace
Kožený náramek, adventní kalendář, háčkované vánoční  
ozdoby a další bytové doplňky můžete zakoupit třeba v pod-
nikové prodejně Drutěvy.
DRUTĚVA Praha - www.drutevapraha.cz

Transformátorová páječka
Tento legendární výrobek nechyběl v minu-
lých desetiletích doma snad žádnému muži. 
Hodí se jako dárek i jako spolehlivá součást 
vašeho domácího kufříku s nářadím.  
LIDOKOV Boskovice - www.lidokov.cz
 
Ta Lampa - ikona českého designu
Jednoduchý originální design, lampa byla poprvé představe-
na na světové výstavě EXPO 1958. Tuto svítící legendu ne-
chal před několika lety opět ožít její původní český výrobce.
DRUPOL Praha -  ww.drupol.cz   www.talampa.cz 

Darujte pohodlí
Odolné lůžkoviny s unikátními 
termoregulačními vlastnostmi z 
hypoalergenních materiálů. Zbý-
vá již jen popřát krásné sny...  
TEXMAN Liberec -  www.texman.cz
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Dětské lahve s obrázkem
NOVINKA! Výrobek je opatřen IML fólií s obrázkem pejska, 
kočičky či oblíbených pohádkových hrdinů. Lahve jsou šrou-
bovací, vyrobeno ze zdravotně nezávadného materiálu.
TVAR Pardubice - www.tvar.cz

Spojení módy a komfortu
Ano, i taková může být móda - být sou-
časně atraktivní i pohodlná při nošení. 
Zkuste třeba oblečení z Moděvy Konice.
MODĚVA Konice - www.modeva.cz

Karlovarská kosmetika
Tato řada určitě potěší každou ženu.  
V e-shopu výrobce ji můžete zakoupit 
stejně jako spoustu dalších výrobků  
s karlovarskou solí.
VŘÍDLO Karlovy Vary - www.vridlo.cz

Zabavte děti tvořením
Je po Štědrém dnu a potřebujete nut-
ně uklidit... Nechte děti tvořit - třeba  
s lepidlem, které je úplnou novinkou,  
s vůní ananasu a manga či s vánoční vůní 
jablka se skořicí.
DRUCHEMA Praha - www.druchema.cz

Mlýnek AKORD
Luxusní mlýnek na koření s keramickým mlecím mecha-
nismem se bude skvěle vyjímat na Vašem jídelním stole  
či na kuchyňské lince. Je zhotovený z bukového dřeva s mat-
nou povrchovou úpravou v černé nebo bílé barvě. Praktický 
dárek v nápaditém nevšedním designu. 
DŘEVOTVAR DRUŽSTVO Jablonné nad Orlicí - www.drevotvar.cz 

Praktický dárek do kuchyně
Klasické dřevěné potřeby do kuchyně 
mohou být praktickým dárkem - vy-
brat můžete třeba lis na citrusy, box na 
chléb či stojánek.
DIPRO Proseč - www.dipro-prosec.cz                             (-jh-)

Manikúrní sada
Manikúrní set v různých barevných provedeních a širokým 
výběrem manikúrního náčiní značky DUP je dobrým tipem 
jako dárek pro ženy i muže.. Velké množství variant nalezne-
te v e-shopu družstva.
DUP Pelhřimov - www.dup.cz

Český granátový šperk
Darovat šperk ze zlata či stříbra s čes-
kým granátem, to je úcta k vaší partner-
ce, navíc dárek, který nikdy nezklame.  
Pokud si nejste jisti velikostí prstenu  
či délkou náramku, vybírejte třeba  
náušnice nebo náhrdelník. Navštivte 
některou z podnikových prodejen nebo 
e-shop družstva. 
GRANÁT Turnov - www.granat.cz

Šperk s diamantem
Luxusním šperkem určitě nic nezka-
zíte. Šperk z ušlechtilého kovu s dia-
mantem, perlou či jiným drahokamem 
udělá krásnou štědrovečerní tečku 
při rozbalování dárků u vánočního 
stromečku. Inspirujte se v novém  e-shopu www.goldforyou.cz.
KARAT Brno -    www.karatbrno.cz

Potřeby pro rybáře
Jestli se vyznáte v rybaření, vybírejte ze široké nabídky  potřeb 
pro rybáře  No a pokud je pro vás rybaření zcela neznámou 
oblastí, vždy můžete koupit alespoň stylové rybářské tričko.
SONA Žďár nad Sázavou - www.sona.cz

Krojovaná panenka
Pro milovníky folkloru může být dobrým tipem jako vánoční 
dárek tradiční krojovaná panenka. Panenky výšky v rozmezí  
12 - 40 cm, z porcelánu či plastu, mrkací nebo nemrkací  
si můžete vybrat v e-shopu.
LIDOVÁ TVORBA Uherský Brod - www.lidovatvorba.cz 
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Petra Novotná

Foto: archiv družstva DITA

Ať už chcete potěšit sami sebe nebo 
někoho blízkého, darujte kom-
fort a pohodlí funkčního materiá-

lu Outlast®. Kolekce oblečení, které vy-
rábí táborské družstvo Dita, jsou určené  
pro všechny. Z nabídky si vybere každý. 

Na e-shopu www.littleangel.cz najdete oblečení pro mimin-
ka, větší děti, juniory, pro ženy i muže. Kousky, které skvěle 
sedí, z materiálu, který pracuje podle teploty těla, oceníte  
na běžné nošení i jako spodní vrstvu. Darujte český výrobek 
a podpořte zaměstnávání zdravotně znevýhodněných pra-
covníků.

                                           www.littleangel.cz

Každý rok si lidé dávají předsevzetí.
My v Deteše sázíme na tradici, poctivost a kvalitu. 
Jsou to hodnoty, na kterých nám záleží.

Děkujeme.

Poctivé 
české Vánoce
a šťastný nový rok 2023
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        kultura, cestování & společnost  

Každý rok si lidé dávají předsevzetí.
My v Deteše sázíme na tradici, poctivost a kvalitu. 
Jsou to hodnoty, na kterých nám záleží.

Děkujeme.

Poctivé 
české Vánoce
a šťastný nový rok 2023

www.detecha.cz
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IRISA, výrobní družstvo Vsetín

www.irisa.cz

IRISA Vsetín kromě tradičních skleněných foukaných vánočních ozdob 
vyrábí vánoční ozdoby také jako propagační předmět s logem.

Mimo jiné je vyrobila i pro českou kapelu DYMYTRY.
Lze je zakoupit v eshopu www.dymytry.cz.
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Vánoční ozdoby, DUV - družstvo, 
Dvůr Králové nad Labem

www.vanocniozdoby.cz

družstevní výrobky
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Slezská tvorba, výrobní družstvo 
Opava

www.slezska-tvorba.cz
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www.templarske-sklepy.cz

Pro
sváteční 
chvíle

Templářské sekty 

Vám zpříjemní nejen 

vánoční čas v kruhu 

blízkých. Odměnou 

pro Vás mohou být 

kdykoliv. Každý nový 

den je totiž malý  

zázrak.


