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Ing. Šimon Krčál
předseda 
KOVO, výrobní družstvo, Veverská Bitýška

Vážení členové SČMVD,

jako předseda jednoho z dřívěji založených  výrobních družstev 
jsem poctěn, že zrovna mne byl dán prostor pro úvodní slovo  
v našem časopisu, a i když zatím nejsem příliš známou tváří 
v rámci svazu, chtěl bych poděkovat za nominaci do prestiž-
ní soutěže Manažer roku, kde jsem reprezentoval nejen naše 
výrobní družstvo KOVO, ale i celý Svaz českých a moravských 
výrobních družstev, v kategorii Mladý manažerský talent. Tato 
soutěž pro mne byla zajímavou zkušeností a bylo milé vidět, 
jak důležitým a dlouholetým partnerem pro Českou manažer-
skou asociaci je právě náš svaz. 

Chtěl bych vyjádřit naději a optimismus do začátku roku 
2023. Po vleklých problémech s covidem a následným úska-
lím spojeným s válkou na Ukrajině věřím, že tento probíhající 
rok přinese dostatek prostoru ke stabilizaci vašich družstev. 
Doufám, že v sobě najdete ještě dostatek odhodlání a ener-
gie, pokračovat ve stanovených cílech, budete růst a zažívat 
jen dobré časy. 

I my v KOVO vd neustále rok od roku rosteme, investujeme  
do nových technologií, a snažíme se upevnit významné 
postavení na trhu a budovat dobré jméno nejen to svoje,  
ale i celéhu svazu.

Nejednou jsem se setkal s tím, že někdo z našich obchodních 
partnerů projevil obavy, rozpaky či vyslovil mylné předsudky  
z toho, že bude odebírat výrobky, dodávat materiál nebo jinak 
spolupracovat právě s družstvem. Slýchávám čas od času, 
jisté negativní asociace, které považují tuto právní formu  
za přežitek z minulosti, nedůvěřují jí a raději by se vzá-
jemné spolupráci s družstvem vyhnuli, jelikož je k tomu 
vede nedobrá dřívější zkušenost. Jakožto zástupce mlad-
ší generace musím konstatovat, že jsem se v našem 
družstvu nikdy nezklamal a jinak tomu není ani v rám-
ci naší spolupráce se svazem. Považuji tedy za důleži-
té ohrazovat se a bojovat proti těmto mylným úsudkům.  
Každý den u nás vidím, že i družstvo se sedmdesátiletou  
historií může být dravcem ve svém oboru a udávat směr 
ostatním firmám, které se zabývají příbuzným oborem.   

Za sebe vnímám, že o to stejné se snaží i SČMVD. Zprvu jsem 
neměl tušení o všech významných i dílčích aktivitách svazu  
a bylo pro mne milým překvapením, když jsem postupem 
času ve funkci předsedy zjistil, jak je svaz aktivní v pomoci 
jednotlivým členským družstvům (možnost zvýhodněného 
úvěru, společný nákup energií, telefonních paušálů, společné 
tankování u MOL aj.) Nezůstali jsme v tom sami.

Tedy, přeji vám všem úspěšný rok, plný prosperity a dobrých 
hospodářských výsledků, zdárné zvládnutí energetické otáz-
ky, dostatek pracovníků do výroby a upevnění dobré pozice 
vašich družstev na trhu.

www.kovovd.cz

slovo úvodem
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Exportér roku 

Jana Henychová

Foto: archiv Hospodářská komora ČR

Ve 28. ročníku soutěže Exportér 
roku, vyhlašované Hospodářskou  
komorou ČR, která  hodnotí 

nejúspěšnější  vývozce  za  rok  2021,   
se  umístilo  Dřevozpracující  družstvo, 
Lukavec. Mezi velkými exportéry (nad 500 
milionů korun) skončilo DDL na 10. místě  
v kategorii Nárůst exportu 2020–2021 
a na 8. místě v  kategorii  Exportér   
s  nárůstem  objemu  exportu  v  roce 2021  
nad 500 millionů korun.

Vítězem 28. ročníku soutěže Exportér roku, vyhlašované 
Hospodářskou komorou ČR, hodnotící nejúspěšnější 
vývozce za rok 2021, se stala  automobilka  Škoda  Auto.    
V kategorii největšího nárůstu exportu zvítězila společnost 
Moravské kovárny. Zástupci firem převzali ocenění v praž- 
ském  Kaiserštejnském  paláci  za  účasti  místopředsedy  
Poslanecké sněmovny Jana Skopečka, ministra průmyslu 
a obchodu Jozefa Síkely, ministra dopravy Martina Kupky, 

náměstka ministra zahraničních  věcí  Martina  Tlapy  nebo  
náměstka  ministra  dopravy Tomáše Vrbíka. 

Vítězem kategorie středních exportérů s  největším mezi- 
ročním nárůstem vývozu mezi lety 2020 a 2021 (objem 
vývozu 100 až 500 milionů korun) se stala společnost 
Veletrhy  Brno, která zaznamenala meziroční nárůst vývozu 
o 625 procent. 

Cenu pro exportéra, který vyvezl v roce 2021 své výrobky 
a služby do  největšího  počtu  zemí,   získal  podnik  
CommScope  Czech Republic, který exportoval celkem  
do 117 států světa a vyrábí zařízení pro digitální komunikaci.

V  kategorii  nejlepších  exportních  projektů  podpořených  
státem, vyhlašované  Českou exportní bankou (ČEB)  
a Exportní garanční a pojišťovací  společností  (EGAP),  
zvítězila  firma  TRANSCON  ELECTRONIC  SYSTEMS  
zaměřená  na  výrobu  letištních  zabezpečovacích  systémů, 
strojírenský podnik Prozax a výrobce leteckých motorů GE 
Aviation Czech. 

Během slavnostního večera Hospodářská komora ocenila 
také nejvstřícnějšího  úředníka  státní  správy.   Titul  si 
odnesl zvláštní zmocněnec pro vnější ekonomické vztahy 
Ministerstva zahraničních věcí ČR Tomáš Píša. Cenu  
pro nejvěrnějšího účastníka  podnikatelských  misí  
Hospodářské  komory obdržel Jaromír Šnajdr, jednatel 
společnosti EuroClean. 
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„Díky šikovnosti českých podnikatelů je naše země známá 
na trzích po celém světě.  Vyhlášení  výsledků  soutěže  
je  proto  nejen oceněním českých exportérů, ale zejména 
jejich přínosu pro celou ekonomiku. Tento ročník je navíc 
v mnohém  specifický.   Zejména  s ohledem  na  dopady  
koronavirové  krize  a  vládních restrikcí v  hodnocených 
letech. Ocenění jsou tak i vyznamenáním pro firmy za to, 
jak úspěšně překonávají překážky ve svém byznysu,“ řekl 
prezident  Hospodářské  komory  Vladimír  Dlouhý.

Hospodářská komora letošní 28. ročník Exportéra roku 
uspořádala tradičně se Středním podnikatelským stavem  
a také s Asociací pro podporu podnikání.  Partnery  soutěž- 
ních  kategorií  jsou společnost Dun & Bradstreet, Česká 
exportní banka (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací 
společnost (EGAP). Kompletní výsledky 28.  ročníku  soutěže  
naleznete na webových stránkách Hospodářské komory.

Dřevozpracující družstvo, Lukavec  
je významným výrobcem řeziva  a desko 

vých materiálů na bázi dřeva,  se  70letou  tradicí. 
Specializuje se na výrobu širokého sortimentu ná- 
bytkových dílců, především z laminovaných dřevotřískových  
a MDF desek. Přibližně 60 procent celkové produkce exportuje 
do více než dvou  desítek  evropských  států. Dřevozpracující 
družstvo je držitelem mnoha certifikátů. Dokáže se přizpůsobit 
potřebám zákazníka a nechat se certifikovat podle jeho potřeb. 
Není jen dodavatelem materiálu, ale cestou pro zákazníky 
od materiálu přes polotovar až k samotnému produktu, 
který doplňuje poradenskými službami. Rychlé a spolehlivé 
dodávky, ověřená kvalita, vysoká  flexibilita, individuální 
přístup ke každému zákazníkovi, schopnost vyrábět malé 
série a pestrá nabídka exkluzivních dekorů,  to  jsou  hlavní  
přednosti  družstva,   které  zákazníci  oceňují  již  desítky  let.

www.ddl.cz      www.komora.cz

aktualita



                 
          6   Výrobní družstevnictví               

DŘEVO, družstvo Měřín

Ing. Leo Doseděl, Jana Henychová

Foto: Ing. Leo Doseděl

Kvalitní nábytek, který vydrží 
užívání několik generací – tak by 
se daly charakterizovat výrobky 

družstva DŘEVO z Měřína. Sídlo družstva 
s  výrobní halou v  Měříně navštívil  
4. listopadu předseda SČMVD Ing. Leo 
Doseděl. Společně s  předsedou družstva  
Ing. Ladislavem Fialou se zabývali tématy 
týkajícími se družstva a nabídkami svazu  
na pomoc členským výrobním družstvům.

Družstvo vzniklo v  roce 1951. Z  původních šesti provozo-
ven (Měřín, Velké Meziříčí, Herálec, Jimramov I, Jimramov II, 
Borač, odloučené pracoviště Loučky) družstvo v současné 
době pracuje ve dvou provozovnách - v Měříně a ve Velkém 
Meziříčí. V základní provozovně a ústředí družstvo pracuje 
jak ve svých budovách, které po roce 1951 postavilo, tak i 
v původní budově, kde se ze stodoly v 50. letech vybudovala 
dílna na výrobu židlí. V roce 1989 se vyrábělo ročně kolem 
24 tisíc židlí, z nichž mnohé je možné ještě dnes vidět v řadě 
institucí, restaurací a domácností. Zajímavostí je, že židle je 
občas možné vidět jak ve starších, tak v nových televizních 
pořadech.

Židle se v Měříně stále vyrábějí, i když v menším rozsahu,  
a kromě zákazníků preferujících poctivý český nábytek 
mohou najít své zájemce i v  řadách zastánců retro interi-
érů. Dále v  této provozovně probíhá výroba stolů a stolků 
různých tvarů a velikostí, a také již několik let dětské po-
stýlky, jejichž výrobu a stroje na výrobu družstvo zakoupilo  
od výrobního družstva v Domažlicích. Vznikají zde i polotovary  
pro okolní truhláře a drobné zakázky. 

Družstvo se zabývá především výrobou nábytku pro interiéry, 
a to jak podle vlastních návrhů, tak podle přání zákazníka. 
Specializací družstva je výroba nábytku na míru. 

Provozovna Měřín - výroba dětských postýlek
Ing. Ladislav Fiala (předseda DŘEVO, družstvo Měřín)
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Zákazník si může vybrat ze široké nabídky potaho-
vých látek, vybrat si typ a barevné provedení dřeva atd. 
V  době návštěvy Ing. Doseděla v  družstvu bylo v  hale 
možno vidět zmiňované vyrobené dětské postýlky  
do zahraničí, připravené k distribuci pro zákazníka.

Provozovna ve Velkém Meziříčí byla původně skladem  
na konci města směrem na Brno, dnes se nachází na okra-
ji průmyslové zóny. Byla zde vybudována montážní dílna  
a lakovna, sušárna řeziva, kotelna a kanceláře se sociálním 
zařízením a jídelnou pro zaměstnance. Aktuálně se v  této 
provozovně vyrábějí dětské rostoucí židle, ložnicový nábytek 
z masivního dřeva a polotovary na bázi dřeva pro okolní fir-
my, zvláště opracování na CNC obráběcím centru a drobné 
zakázky. Co se týče provedení, z větší části se výrobky z ma-
sivního dřeva začaly od roku 2018 místo lakování olejovat, 
což dává výsledné podobě nový rozměr, co se týče designu.

Zajímavostí je, že předseda družstva Ing. Ladislav Fiala je již 
téměř tři desítky let starostou malé vysočinské obce Arno-
lec. Setkávání se s lidmi jak v souvislosti s  vedením družstva  
DŘEVO, tak z pozice starosty obce, mnohdy pomáhá naplňo-
vat cíle v obou na první pohled odlišných pozicích. Podle slov 
předsedy družstva Ing. Fialy, na rozdíl od práce v družstvu,  
kde se vytváří zakázky pro klienty, jsou výsledky práce  

starosty navenek více hmatatelné – když například prove-
dete rekonstrukci silnice, postavíte kulturní dům nebo opra-
víte vodovod, jsou to věci, které existují, jsou vidět a ještě 
dlouho existovat budou. „V  podnikání je prioritou sehnat  
pro zaměstnance práci tak, aby byl finančně uspokojen pra-
covník a následně i zákazník s  dobře a včas provedenou 
prací, “ říká Ing. Fiala.

www.drevomerin.cz 

Provozovna Měřín - showroom

reportáž 
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ZLATNÍK, družstvo umělecké výroby, 
Ostrava

Ing. Leo Doseděl, Jana Henychová

Foto: Ing. Leo Doseděl

Družstvo je jediným výrobcem klimati-
začních jednotek do náročných hor-
kých průmyslových provozů v České 

republice s téměř padesátiletou tradicí. 
Jsou vyráběny tak, aby pokryly širokou 
škálu využití, od rozvaděčů přes jeřábové 
kabiny v náročných provozech, až po velíny 
a řídící pracoviště. Předseda SČMVD uvítal 
možnost navštívit 8. listopadu družstvo, 
kde s  předsedou družstva ZLATNÍK  
Ing. Markem Paterem projednali aktuální 
témata týkající se družstva. 
V  rámci návštěvy družstva ZLATNÍK měl předseda sva-
zu možnost projít si výrobní provozy a seznámit se tak  
se širokým rozsahem technologií družstva. Družstvo dispo-
nuje širokou škálou výrobních technologií (dělení materiálu, 
lisování, ohýbání, soustružení, svařování, montáže). Tyto 
kromě vlastních výrobků družstva umožnují rychle a kva-
litně zpracovávat jakékoli série výrobků pro velké firmy  
i pro drobné podnikatele na základě požadavku nebo vý-
kresové dokumentace včetně finální povrchové úpravy. 
Předseda svazu Ing. Doseděl současně seznámil předsedu 
družstva Ing. Patera s  aktuální činností svazu a současně 
oba předsedové projednali aktuální potřeby družstva spolu 
s nabízenou pomocí ze strany SČMVD družstvům. Aktuálně  
je řešena problematika dodávek energií na rok 2023 a nedo-
statek pracovníků – především pracovníků servisu. Zakáz-
ková náplň na příští období je plně zabezpečena.

Družstvo kromě klimatizačních jednotek vyrábí elektrická 
saunová kamna a topidla, provádí montáž a servis vzdu-
chotechnického zařízení, kovovýrobu a nástrojářské práce. 
V  rámci kovovýroby lze mezi jeho výrobky najít například 
nábytkové kování, objímky a držáky, krytky ale i reklamní 
stojany.

Družstvo má dvě podnikové prodejny, kde nabízí zlaté  
a stříbrné šperky převážně od českých výrobců, dále zajišťu-
je výrobu zlatých šperků na zakázku včetně výroby z materi-
álu doneseného zákazníkem. Je možné si nechat vyrobit na-
příklad snubní prsteny podle katalogu, ale i podle vlastního 
návrhu. Kromě šperků družstvo nabízí také bohatý sortiment 
hodinářského zboží. Současně provádí opravy zlatých a stří-
brných šperků a stejně tak i opravy hodin a hodinek, drobné 
opravy lze provést na počkání. Podnikové prodejny Zlatníku 
se nacházejí v Opavě (Ostrožná 16) a v Třinci – Lyžbicích 
(Jablunkovská 406) – další kontakty na prodejny lze najít  
na webových stránkách družstva www.zlatnik.cz. 

Ing. Marek Pater (předseda družstva ZLATNÍK Ostrava) Měření parametrů elektromagnetických ventilů
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Historie družstva

Družstvo vzniklo ve své původní podobě zápisem do podni-
katelského rejstříku u civilního soudu v Ostravě dne 6. ledna 
1951, kde je zapsáno pod názvem „ZLATNÍK, lidové druž-
stvo zlatníků a rytců, zapsané společenstvo s ručením ob-
mezeným v Ostravě“. Hlavní náplní tehdejšího družstva byla  
výroba a prodej zlatých a stříbrných šperků, prodej a opravy 
hodin. 

V 60. letech družstvo ZLATNÍK rozšířilo svoji činnost i na ob-
last elektro a kovovýroby a navázalo řadu kooperací s před-
ními podniky tehdejšího Československa (Branecké železár-
ny, ZPA Křižík Praha, Tesla Rožnov, Zbrojovka Vsetín apod.).

Ke zlomu ve vývoji družstva došlo po roce 1989, kdy byla 
uskutečněna v souladu se zákonem číslo 42 ze dne 21. 
prosince 1991 transformace družstva a „Zlatník Ostrava - 
družstvo umělecké výroby“ nabylo ve své podstatě podobu 
podnikatelského právního subjektu sdružujícího soukromé 
vlastníky, kteří se dobrovolně rozhodli podnikat ve výrobní  
a obchodní činnosti.

        www.zlatnik.cz

Klimatizační jednotka umístěná na venkovním jeřábu

Klimatizační jednotka pro jeřábovou kabinu

Aleš Vinárek (obsluha a seřizování automatových soustruhů)

Sídlo družstva - správní budova

reportáž 
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Váš interiér oživí  
originální umělecké dílo

Jana Henychová, Ing. Leo Doseděl 

Foto: Ing. Leo Doseděl

Když se řekne výrobní družstvo, předsta-
víte si nejspíš klasickou výrobní firmu, 
která produkuje výrobky nebo služby. 

Ano, je to tak. Ale existují i výjimky - nemusí 
jít vždy  pouze o praktický výrobek nebo ně-
jakou potřebnou činnost – „vyrábět“ se dá  
i umění. Nevěříte? Zavítejte s námi do světa 
umění. Představujeme vám Do & Do ORLO-
VÁ družstvo umělců. Předsedou družstva 
je Mgr. Ivo Dostál, malíř a grafik, jehož 
rukama prochází plátna a barvy, aby daly 
vzniknout unikátním uměleckým dílům… 
Do tajů uměleckých děl nahlédl i předseda SČMVD Ing. Leo 
Doseděl, který 29. prosince 2022 zavítal do atelieru druž-
stva, jež je v pronajatém objektu bývalé hasičské zbrojnice 
areálu Diamo s.p. v  Orlové. Měl možnost prohlédnout  
si řadu uměleckých děl, a současně si popovídat s  před-
sedou družstva a jeho manželkou o historii družstva, o zá-
žitcích a problémech, které jim přinesl nejenom umělecký 
život. Během příjemného tříhodinového posezení byly také 
podány informace o současném dění ve Svazu a  manželé 
Dostálovi byli seznámeni s možnostmi nabízenými Svazem 
svým členským družstvům. Předseda svazu rovněž nabídl 
možnost prezentace uměleckých děl v rámci otevření nově 
zrekonstruované velké zasedací místnosti ve 3. patře budo-
vy SČMVD na Václavském náměstí. Počítáme také s  tím,  
že jedno autorovo originální dílo by mělo být trvalou sou-
částí moderního interiéru této zasedací místnosti. Během 
rozhovoru bylo předsedou Svazu nabídnuto několik dalších 
možných řešení prezentace krásných uměleckých děl, a to 
jako podpora malého rodinného uměleckého družstva.       

Do & Do ORLOVÁ družstvo umělců je klasické rodinné 
družstvo s originální tvorbou. Založili ho tvůrčí osobnosti - 
manželé Dostálovi spolu se synem a dcerou. Všichni jsou 
výtvarně a hudebně založeni, spojení ve firmu tak není ryze 
náhodné. Jde o jediné a jedinečné umělecké členské druž-
stvo sdružené v SČMVD. 

Předseda družstva Mgr. Ivo Dostál a jeho choť místopředsed-
kyně Ing. Dagmar Dostálová nejdříve vyučovali na středních 
a vysokých školách v jejich regionu. Při této práci oba autoři 
stačili vytvářet a vystavovat svá umělecká díla. Později se 
k nim připojili syn a dcera. V roce 2000 se postupně jednot-
liví členové dopracovali ke svobodnému povolání umělců,  
a nakonec se roku 2004 spojili v rodinné umělecké družstvo, 
kde společně vytvářeli umění, ale každý jinak. 

Ing. Dagmar Dostálová a Mgr. Ivo Dostál  
(předseda družstva Do & Do Orlová)
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Mgr. Ivo Dostál – zpočátku je jeho doménou malba výtvarný-
mi technikami od akvarelu, kvaše a tempery menších formá-
tů až po velkoplošné obrazy akrylem. Jeho grafické techniky 
začínají linorytem a suchou jehlou a končí kombinovaným 
tiskem. Náměty jsou zpravidla popisné, jako např. panora-
mata měst či květinová zátiší, ale i abstrakce geometrická 
či pouhá hra barev. 

Ing. Dagmar Dostálová - malířka, grafička a textilní vý-
tvarnice – kresbu, malbu a grafiku využila při autorském 
zpracování originálních artefaktů z  pravého hedvábí, kde 
vznikají obrazy, látky, ale především umělecké originální 
návrhy a modely šatů, také vázanky, šátky, šály a módní 
doplňky neopakovatelného motivu. Jde hlavně o abstraktní 
a abstrahovaná témata s  módními barevnými trendy. Její 
další doménou je art protis - československá a česká rarita 
prošité tapiserie. 

Syn Mgr. Filip Dostál - malíř a grafik - jeho tvorba začínala 
abstrahovanými snovými motivy kombinovaných grafických 
technik menších formátů, a později přešla do velkoplošných 
abstraktních obrazů expresivních barev. 

Dcera Ing. Bc. Nina Burckel - své obrazy tvoří často na po-
pisném základu, nejvíce ji baví portréty a figurální kompozi-
ce menších a velkoplošných formátů technikou akrylu. 

Kromě této umělecké tvorby, autorských modelů šatů a doplň-
ků členové družstva společně zpracovávají originální novoro-
čenky, kalendáře a pamětní grafické listy, anebo repreobrázky 
různých výtvarných či grafických technik v dárkových kazetách 
vhodných jako upomínkové předměty pro firmy a instituce. 

Obrazy jsou dílem oka umělce, každý výtvarník vidí svět 
jinak, a každý obraz je proto odlišným odrazem jeho auto-

ra... Stejně jako když hudebník 
skládá písně, i výtvarník pokud 
je osobností, má svůj výtvarný 
rukopis. V  případě všech autorů 
družstva jejich tvorba promlouvá 
k lidem neotřelými kombinacemi 
barev, kdy autoři vytvářejí svá 
nejlepší umělecká díla přímo  
pro konkrétní interiéry, kdy kromě 
samotného obrazu sehrává roli 
i jeho umístění v  interiéru, kdy 
se kombinace barev střetávají 
s  odrazem světla a svoji roli  
sehrává i celkový design míst-

nosti. A pokud máte možnost vidět obraz takovéhoto  uměl-
ce, jakoby byl s místností spjat. 

Nestojíte vždy pevně 
nohama na zemi a láká 
vás vyjádřit své pravé 
já v  bytovém designu 
či v módních detailech? 
Proč ne. Nechte se 
unést do světa výtvarné 
iluze, hry a vůně barev, 
kde i komerční produkt 
se stane nekomerčním 
uměleckým dílem –  
na rozcestí reality a snů výtvarníků, kteří položili základ vý-
robního družstva, a jsou schopni svými uměleckými díly 
podtrhnout osobnost nositele modelu ve světě paní Módy, 
nebo vyladit váš interiér do formy výstavní síně. 

Zájemci o tuto unikátní uměleckou tvorbu si mohou vybrat 
z  již vytvořených děl, nebo po dohodě si nechat vytvořit  
autorské dílo jako uměleckou zakázku, kdy je možné po tele-
fonickém objednání si vše přijet vybrat do ateliérů a soukro-
mé galerie uměleckého družstva.

KONTAKT: jana.henychova@scmvd.cz.

 
 

www.scmvd.cz

reportáž 
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Družstvo jako společenství členů
JUDr. Miroslav Machala

Družstvo je podle zákona o obchod-
ních korporacích společenstvím ne-
uzavřeného počtu osob, založeným 

za účelem vzájemné podpory svých čle-
nů nebo třetích osob, případně za úče-
lem podnikání. Vždy se jedná o společen-
ství nejméně tří osob, jež vytváří družstvo 
jako právnickou osobu, tedy jako orga-
nizovaný útvar, který je způsobilý mít  
v mezích právního řádu práva a povinnosti.  
Do tohoto společenství osob patří jen ti,  
kteří se při splnění podmínek určených zá-
konem a stanovami družstva stali jeho členy.
Členy spojují společné zájmy, přičemž účel jejich účasti  
v tomto společenství je zřejmý ze stanov družstva. Stanovy 
vymezují podmínky pro členství v družstvu, práva a povin-
nosti člena vztahující se k jeho účasti na řízení a rozhodo-
vání v družstvu včetně možnosti volit a být volen do jeho 
orgánů a v souladu s účelem, k němuž bylo družstvo založe-
no, rovněž stanoví, jak se člen na výhodách poskytovaných 
družstvem podílí.

Podle zákona je podmínkou pro vznik členství v každém 
družstvu převzetí závazku k základnímu členskému vkla-
du a splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému 
vkladu v rozsahu podle stanov družstva. Stanovy mohou 
určit, a to zejména vzhledem k účelu, k němuž je družstvo 
založeno, další podmínky pro členství. K těm patří například 
podmínka pracovního poměru člena k družstvu. Podmín-
ky pro vznik členství mají být členem splňovány po celou 
dobu trvání jeho členství v družstvu. Členu proto nemůže  
za trvání jeho členství zaniknout v družstvu majetková 
účast, kterou nabyl základním členským vkladem. Vzhle-
dem k tomu nelze členu v době, kdy jeho členství trvá, 
tento vklad ani zčásti vrátit, nejedná-li se o případ, kdy byl 
postupem určeným v zákoně základní členský vklad všem 
členům ve stejném rozsahu snížen. Se zánikem pracovní-

ho poměru člena k družstvu, je-li podle stanov podmínkou 
členství v družstvu, zákon spojuje i zánik členství v druž-
stvu, neurčují-li stanovy, že zánikem pracovního poměru 
členství nezaniká. Jedná-li se o jiné podmínky pro členství 
podle stanov, platí podle zákona, že pokud je člen přestal 
splňovat, je to jeden ze zákonem stanovených důvodů  
pro jeho vyloučení z družstva.

Tím, že zákon pojímá družstvo jako společenství, v němž  
ke vzniku členství vzhledem k podmínkám určeným sta-
novami nestačí jen majetková účast založená vkladem 
člena do základního kapitálu družstva, je dán předpoklad, 
aby jeho členové sdíleli společné cíle odpovídající účelu, k 
němuž je družstvo založeno, a to cíle, které jsou vyjádřeny  
v právu člena podílet se na výhodách poskytovaných druž-
stvem podle stanov. S tímto v zákoně o obchodních korpo-
racích výslovně uvedeným právem pak úzce souvisí i dal-
ší práva členů, a to právo účastnit se řízení a rozhodování  
v družstvu, jakož i právo volit a být volen do volených  
orgánů družstva, neboť uplatňování těchto práv má  
pro směřování činnosti družstva a tím i uspokojování  
potřeb jeho členů zásadní význam.

Vzniku družstva předchází založení družstva, při němž  
se budoucí společenství jeho členů začíná utvářet. Podle 
současné právní úpravy v zákoně o obchodních korpora-
cích lze družstvo založit buď na ustavující schůzi, anebo 
bez ustavující schůze. Při založení družstva je nutné přede-
vším určit a schválit obsah stanov a na jejich základě zvolit 
anebo jinak určit členy volených orgánů družstva s tím, že 
členem jeho voleného orgánu se může stát jen ten, kdo se 
dnem vzniku zakládaného družstva stane členem tohoto 
družstva. Dále je potřebné stanovit způsob splnění vklado-
vé povinnosti k členským vkladům včetně správce vkladů, 
jehož úkolem je členské vklady do vzniku družstva spravo-
vat. Osoby, které se mají stát členy družstva, musí při zalo-
žení družstva také převzít svou vkladovou povinnost k zá-
kladnímu členskému vkladu ve výši podle přijatých stanov.

Ustavující schůzi svolá osoba, která má na založení družstva 
zájem, a která předloží ostatním zájemcům návrh stanov 
a návrh rozhodnutí potřebných k založení družstva. Tento 
svolavatel jednání ustavující schůze rovněž řídí, pokud tím 
nepověří jinou osobu. Rozhodování na ustavující schůzi se 
účastní zájemci, kteří nejpozději do jejího zahájení projevili 
vůli stát se členy zakládaného družstva písemnou přihláš-
kou, a jejichž přihlášku svolavatel neodmítl. Každý z těch-
to zájemců má na ustavující schůzi ze zákona jeden hlas.  
O přijetí rozhodnutí je ustavující schůze schopna se usná-
šet jen za účasti většiny z nich, přičemž k přijetí usnesení  
je zákonem vyžadován souhlas většiny přítomných zájem-
ců. Na ustavující schůzi musí být přijaty především stanovy. 
Vzhledem k významu, jaký tyto stanovy mají pro budoucí 
činnost družstva a postavení jeho členů, zákon umožňu-
je každému zájemci, který pro přijetí stanov nehlasoval, 
aby svou přihlášku, v níž projevil vůli stát se členem druž-
stva, vzal bezprostředně po oznámení výsledků hlasování  
o přijetí stanov zpět. Pokud zájemce splňuje podmínky  
pro členství v zakládaném družstvu podle přijatých sta-
nov s výjimkou podmínek, které má splnit teprve následně, 
a při hlasování s navrženými stanovami vyslovil souhlas, 
anebo pro jejich přijetí sice nehlasoval, avšak nevzal svou 
přihlášku neprodleně zpět, stává se podle zákona jedním  
ze zakladatelů družstva a další rozhodnutí přijatá na 
ustavující schůzi, jež jsou potřebná k založení družstva,  
ho zavazují. Průběh ustavující schůze musí být osvědčen 
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notářským zápisem, jehož přílohou je seznam zakladatelů 
a jejich písemná prohlášení o převzetí vkladové povinnosti 
k základnímu členskému vkladu.

Bez ustavující schůze lze družstvo založit dohodou jeho  
zakladatelů na obsahu stanov. Stanovy v tomto případě 
vyžadují formu notářského zápisu a musí obsahovat i to,  
co zakladatelé jinak určí rozhodnutími ustavující schůze,  
a také prohlášení každého z nich o převzetí vkladové povin-
nosti k základnímu členskému vkladu. Rozdíl mezi založe-
ním družstva na ustavující schůzi a bez ustavující schůze je 
zřejmý zvláště z hlediska toho, jak zájemci k účasti v zaklá-
daném družstvu přistupují. Založení družstva na ustavující 
schůzi představuje postup, při kterém skutečnost, že zá-
jemce s jedním nebo více návrhy, o kterých se zde rozhodu-
je, neprojevil souhlas, nevylučuje, aby se tento zájemce stal 
členem zakládaného družstva, pokud nevzal svou přihlášku 
zpět, podmínky pro vznik členství v tomto družstvu podle 
přijatých stanov splnil, a tím se tedy stanoviskům většiny 
ostatních zájemců o založení družstva vyjádřeným v roz-
hodnutích, která na ustavující schůze přijali, podřídil. Má-li 
dojít k založení družstva dohodou zakladatelů na obsahu 
stanov, je nezbytné, aby každý z účastníků této dohody  
vyslovil s celým jejím obsahem souhlas.

Družstvo vzniká teprve dnem zápisu do obchodního rejs-
tříku. Jeho zakladatelé se tímto dnem stávají členy druž-
stva, jen pokud včas a v rozsahu určeném stanovami splnili 
svou vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu. 
Jde-li o členy volených orgánů družstva, kteří byli zvoleni 
na ustavující schůzi anebo určeni dohodou zakladatelů  
na obsahu stanov, jejich funkce v orgánu družstva jim k to-
muto dni vzniká, jen když jim v tento den vzniklo v družstvu 
členství, protože podle zákona může být členem jeho vole-
ného orgánu jen člen družstva. Vznikem družstva je postup, 
jímž se společenství jeho členů vytváří, završen.

Vzhledem k právní úpravě v zákoně o obchodních korpo-
racích se může později stát členem družstva jen osoba, 
která splňuje podmínky určené v družstvu pro vznik člen-
ství. Členství vzniká zejména přijetím za člena na základě 
písemné přihlášky uchazeče o členství. Skutečnost, že 
uchazeč, který podal přihlášku splňuje všechny podmínky  
pro vznik členství však jeho právo na přijetí za člena druž-
stva nezakládá. O přijetí do družstva rozhoduje podle záko-
na představenstvo nebo jiný orgán družstva určený stano-
vami, přičemž záleží jen na něm, zda uchazeče vzhledem 
k jeho osobě za člena družstva přijme. Členství v družstvu 
vzniká rovněž převodem dosavadního družstevního podílu 
člena, představujícího práva a povinnosti plynoucí tomu-
to členu z jeho členství v družstvu, na jinou osobu, anebo 
přechodem družstevního podílu dosavadního člena druž-
stva na jeho dědice nebo jiného právního nástupce, jedná-li  
se o dosavadního člena družstva, který je právnickou oso-
bou. Převodem nebo přechodem družstevního podílu  
se stává osoba, která splňuje všechny podmínky pro členství  
v družstvu a družstevní podíl některým z těchto způso-
bů nabyla, členem družstva namísto dosavadního člena.  
Stanovy mohou podle zákona převod družstevního podílu 
podmínit souhlasem představenstva, popřípadě předsedy 
družstva, pokud se představenstvo v družstvu nezřizuje, 
anebo v družstvu vůbec nepřipustit převod družstevního 
podílu na osobu, která není členem družstva. Obdobně lze 
ve stanovách podmínit souhlasem představenstva anebo 
předsedy družstva, jestliže se představenstvo v družstvu 
nezřizuje, i přechod družstevního podílu, popřípadě ve sta-

novách určit, že tento způsob vzniku členství je vyloučen. 
Tyto úpravy spolu s podmínkami pro vznik členství podle 
stanov umožňují, aby se dalšími členy družstva staly jen 
osoby, na jejichž členství má dosavadní společenství jeho 
členů zájem.

Převod ani přechod družstevního podílu není přípustný  
ze zákona v sociálním družstvu, v němž se po jeho vzniku 
může stát členem jen ten, kdo byl na základě své přihlášky 
přijat za člena tohoto družstva. Převod družstevního po-
dílu na osobu, která splňuje podmínky pro přijetí za člena 
družstva naopak zákon nedovoluje nijak omezit ani vyloučit  
v bytovém družstvu, kde je s ohledem na účel, k němuž  
se toto družstvo zakládá, obdobně zákonem zakázá-
no omezit nebo vyloučit i přechod družstevního podílu  
na dědice člena.

Zákon o obchodních korporacích předpokládá, že člen plní 
povinnosti a uplatňuje práva z členství v družstvu osobně. 
Člen je zejména povinen dodržovat stanovy a rozhodnutí 
orgánů družstva. Člen se na rozhodování v družstvu podílí 
především svou osobní účastí na jednání členské schůze. 
Zákon nevylučuje možnost, aby člen byl na členské schů-
zi zastoupen zmocněncem, kterému k tomuto zastupování 
udělil písemnou plnou moc, avšak zároveň stanoví, že nikdo 
nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než 
jedné třetiny všech členů družstva. Možnost zastupování 
člena na členské schůzi mohou stanovy omezit tím, že určí 
nižší počet členů, které může zastupovat stejný zmocně-
nec, anebo také připustí zastupování člena pouze jiným 
členem. Funkci ve voleném orgánu družstva lze vykonávat 
jen osobně a při plnění podmínky, že členu voleného orgánu 
trvá v družstvu členství.

Členství v družstvu vzniká podle zákona o obchodních 
korporacích vždy na dobu neurčitou. Způsoby jeho záni-
ku určuje tento zákon. Z hlediska zájmu člena má zásadní  
význam, že svou účast v družstvu může podle vlastního roz-
hodnutí ukončit tím, že z družstva vystoupí. Pro vystoupení 
mohou stanovy určit výpovědní dobu, která nesmí být delší 
než šest měsíců. Pokud stanovy výpovědní dobu neurčují, 
může člen v oznámení o vystoupení uvést jako den záni-
ku svého členství den doručení tohoto oznámení družstvu, 
anebo den pozdější, do něhož neuplyne ode dne doručení 
uvedeného oznámení doba delší než jeden rok. Zvláštní 
ochranu poskytuje zákon o obchodních korporacích členu 
v případě, kdy rozhodnutím členské schůze dojde ke změ-
ně stanov a člen s touto změnou stanov nesouhlasí. Jest-
liže člen na členské schůzi pro změnu stanov nehlasuje  
a ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy bylo usnesení členské 
schůze o změně stanov přijato, družstvu doručí oznámení  
o vystoupení z družstva, v němž jako důvod vystoupení 
uvede nesouhlas se změnou stanov, jeho členství v druž-
stvu ze zákona zanikne uplynutím kalendářního měsíce, 

v němž družstvu oznámení o vy-
stoupení doručil. Členskou schůzí 
schválená změna stanov pak není  
pro vystupujícího člena účinná  
a jeho vztah k družstvu se řídí do-
savadními stanovami, a to včetně 
způsobu určení výše jeho vypo-
řádacího podílu a lhůty, v níž mu 
musí být vypořádací podíl po záni-
ku jeho členství družstvem vypla-
cen.

 www.scmvd.cz

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

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

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
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Žabka – výrobek i symbol 

Ing. Štěpánka Tomaštíková

Foto: archiv Důbrava

Možná jej běžně používáte, možná  
jste na něj narazili, když jste po-
máhali své babičce při úklidu – je 

to namáčecí, mycí a čistící prášek ŽABKA. 
Družstvo Důbrava z Valašských Klobouk, 
které dlouhodobě zaměstnává kolem  
70 procent zdravotně postižených pracov-
níků, ho vyrábí od svého vzniku, to zname-
ná už přes 60 let. V našich domácnostech 
byl velmi oblíbený, protože zvláště v dří-
vějších dobách naše babičky musely hod-
ně šetřit (bohužel nás to teď v současné 
složité době taky čeká) a tento prášek měl 
a stále má opravdu všestranné použití,  
a to dlouhodobě za slušnou cenu.

 
Historie jeho vzniku je opředena už legendární vzpomínkou 
pamětníka, že recept na jeho výrobu byl vynesen jako mo-
ták z komunistického vězení, kde byl po nějakou dobu ne-
spravedlivě vězněn pozdější pracovník družstva a dřívější 
šikovný živnostník s mnoha jinými dobrými nápady. Chytří 
a šikovní lidé se tehdy často stali pro režim nepohodlnými 
a nebezpečnými osobami a záminka na jejich potrestání  
a zastrašení se vždy dala najít. Tato informace sice není ově-
řená, ale není ani vyloučena.

Vás ale jistě zajímá účinnost a použití Žabky v současnos-
ti. Samozřejmě, tak jako další důbravácké tradiční výrobky,  
i výroba Žabky prošla inovačním procesem, který zajistil, aby 
odpovídala současným požadavkům a normám. Dokonce 
družstvo nedávno vyvinulo a začalo vyrábět i pohodlnější va-
riantu tekutou, (ne)překvapivě pod názvem ŽABKA TEKUTÁ.
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Příklady využití Žabky
Od mastné špíny většinou potřebujeme vyčistit vybavení 
kuchyně. K tomu můžeme doporučit tekutou Žabku, kte-
rá pro svou všestrannost pomáhá jak při praní ke změk-
čení tvrdé vody a odstraňování skvrn z textilu, tak se tato 

vlastnost skvěle využije  
i při úklidu v kuchyni. Krás-
ně odstraňuje mastnotu  
a špínu např. na plochách 
kuchyňské linky (skřín-
ky, dvířka, poličky).  Buď 
se Žabka přímo aplikuje  
na hadřík, nebo si uděláme 
vodní roztok. Většinou je 
vhodné vyčištěnou plochu 
setřít ještě čistou vodou. 
To závisí i na síle roztoku.  
Pokud jej neuděláme moc 
silný, nemusíme oplacho-

vat. Je třeba si to odzkoušet a určitě je to závislé i na ma-
teriálu, který čistíme. Tohle je všeobecně platná zásada. 
Obecně ale pozor na dřevěné plochy, tam vždy používejme 
přípravek na ně určený. 
 

Všestranným pomocníkem je Žabka v prášku. Je osvědče-
ným předchůdcem Žabky tekuté, má podobné vlastnosti  
a využití. Je super pomocníkem na vyčištění pekáčů, plechů, 
hrnců, prostě materiálů s hladkým povrchem, kde se potře-
bujeme zbavit připáleniny. Stačí napustit teplou až horkou 
vodu a nasypat trochu Žabky, chvíli počkat, až roztok začne 
působit a pak už jako ve známé reklamě prstem setřeme ne-
čistoty. Opět důkladně opláchneme.   

Symbol žabky, jako živočicha, který dokáže žít jen v čistém 
prostředí, vás může navést při koupi také dalších podob-
ných kvalitních výrobků. Na většině obalů výrobků z Dů-
bravy najdete logo „Originální český výrobek z Valašska“.  
Celý sortiment družstva DŮBRAVA najdete na e-shopu 
www.dubrava.cz.

                                                                   
 

Chemická provozovna, kde se vyrábí Žabka a další výrobky z Důbravy. 

www.dubrava.cz

TIP

družstevní výrobky
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Skládací skladovací kontejnery 

Jana Henychová
Foto: Ivan Hladeček + archiv družstva KOVOBEL

Potřebujete uskladnit materiál  
nebo zboží? Pořiďte si praktické  
skládací skladovací kontejnery  

KOVOBEL. Jejich největší výhodou je  
snadná montáž a opětovná demontáž  
v době, kdy je nepoužíváte, či je chcete 
přepravit na jiné místo. 

Sestavený kontejner se dá se přenášet vysokozdvižným  
vozíkem nebo jeřábem a manipulace s ním je proto jedno-
duchá. Kontejnery jsou vyrobeny z kvalitního pozinkovaného 
plechu. Jejich výška je 2,2 nebo 2,6 metru, nejmenší kontej-
ner má rozměry 1 x 1,2 x 2,2 metru a největší 6 x 2,2 x 2,6 
metru (délka, šířka, výška). 

Skladovací kontejner KOVOBEL lze použít jako mobilní sklad, 
ale třeba i jako přístřešek na auto či na kola. Poslouží také 
jako zahradní přístřešek, dá se v něm uskladnit dřevo nebo 
mít postavené popelnice. 

Chcete pronajímat skladovací prostory?  
Vybudujte si self-storage z kontejnerů KOVOBEL. 

Pokud chcete vědět více nebo si chcete kontejne-
ry KOVOBEL objednat, můžete využít e-mailové adre-
sy kovobel@kovobel.cz nebo kontaktního formuláře  
na webové stránce https://www.kovobel.cz/poptavka-kontejneru.

 
www.kovobel.cz
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Divoký západ v Čechách
Text a foto: Jana Henychová

Máte rádi western? Máme pro vás tip – na-
vštivte westernové městečko. Co třeba  
STONETOWN, který se nachází v  obci  

Kamenice poblíž Herálce. 

V  areálu westernového městečka je možné vidět kostel  
se hřitovem, budovu šerifa, vězení či stylové doplňky umís-
těné poblíž budov. V době fungování městečka si zde může-
te vyzkoušet aktivity jako hod lasem, nožem, tomahavkem, 
podkovou ale i střelbu z luku, vyzkoušet si rýžování zlata 
nebo si na střelnici zastřílet z winchestrovky či z remington-
ky. Ti, co rádi tvoří, si mohou v  tvořivé dílničce vyrobit tře-
ba kožený přívěšek, váček na zlato a další výrobky z  kůže  
či z papíru.

Provozovatel westernového městečka organizuje dětské 
tábory, kde děti získávají zkušenosti, seznamují se s obdo-
bím Divokého západu a především s krásnou přírodou, která  
je všude kolem. Stylového exteriéru mohou využít i firmy 
při konání firemních či společenských akcí nebo rodinných 
oslav, kdy tak mohou svým obchodním partnerům či za-
městnancům vytvořit nevšední zážitek. 

Naše fotografie vám alespoň trochu přiblíží toto unikátní 
místo spolu s představou, jak to v něm vypadá, než ožije 
westernovými aktivitami.

Na webových stránkách naleznete aktuality včetně 
upoutávek na chystané akce, fotografie z  realizova-
ných akcí, a mimo jiné také informace, jak se do měs-
tečka dopravit. Dojet se dá autem až do těsné blízkos-
ti, i když je cesta poněkud dobrodružstvím již sama  
o sobě… Odměnou vám bude krásné okolí lesa a příroda. 
Pro více informací navštivte webové stránky městečka. 
 
                                                           www.stonetown.cz   

SUPRAPHON vydal audioknihu Slavíci 
Jana Henychová 

Foto: archiv Supraphon

Více než sedmiho-
dinová audiok-
niha Slavíci je 

kronikou naší nejstarší 
ankety hudební popula-
rity Český slavík, jehož 
historie sahá do roku 

1962 a v roce 2022 tak oslavila neuvěři-
telných 60 let vzniku. Audioknihu sestavil 
a namluvil oblíbený moderátor a diskžokej 
Martin Hrdinka a vyšla koncem roku 2022. 

Šedesátiletá dráha Slavíků oslovila značnou část populace. 
Martin Hrdinka společně s dramaturgyní Denisou 
Štěpánkovou dohledali všechna vydání časopisu Mladý 
svět od roku 1962 a dali dohromady dostupné informace.  
Ke každému ročníku je přiřazený jeden dobový hit. 
Prvních sedm ročníků mělo kategorii Hit roku, pro který 
hudební fanoušci hlasovali. Pro ostatní ročníky byl 
vybrán vždy jeden z hitů, který k danému roku patřil.  
V audioknize si lze poslechnout celé portfolio naší populární 
hudby – od Evy Pilarové, přes Lunetic až po Marka Ztraceného 
či Mirai. 

Kniha vychází pouze v audioverzi ve fyzické formě CD-MP3 
či ke stažení. V souvislosti s touto audioknihou – kronikou 
populární hudby, vyšlo ještě v  digitální podobě ke stažení 
album Slavíci, obsahující písničky ze stejnojmenné audio- 
knihy. Obě alba lze zakoupit na webových stránkách vydava-
telství Supraphon.Zdroj: Supraphon 

www.supraphon.cz

        kultura, cestování & společnost  



2023

29. mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace, 
komunikace, osvětlení a zabezpečení

21. – 23. 3. 2023 
VÝSTAVIŠTĚ BRNO

pořádá

www.amper.cz
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