DRUŽSTEVNICTVÍ
V KOSTCE
Cyklus odborných seminářů pro střední
školy a střední odborná učiliště

P

o absolvování školy je třeba řešit práci. Jedna možnost je stát se zaměstnancem, druhá samostatně podnikat.
Existuje ještě třetí možnost: dát se dohromady s dalšími a založit družstvo, které
nabízí svobodu volby a spolurozhodování
a zároveň snižuje rizika spojená s podnikáním. Pro učitele a studenty středních škol
a středních odborných učilišť Středočeského kraje připravil realizační tým půldenní
semináře, které nabídnou základní informace o družstevnictví a jeho možnostech.
Semináře mají formu vzorové hodiny, takže je lze převzít a zařadit do výuky. Součástí jsou i setkání s družstevníky z úspěšných
družstevních podniků. K tématu nabízíme
i přehled materiálů s dalšími informacemi.
Projekt získal záštitu Úřadu Středočeského kraje.

Projekt finančně podpořili:
Středočeský kraj, Fond Hejtmanky
Družstevní asociace ČR
Alternativa zdola, z. s.

Na projektu se podílí:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Ekumenická akademie, z. s.

PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH
ČESKÝCH DRUŽSTEV
V minulosti
Úvěrová družstva (kampeličky) poskytovala půjčky svým členům
Družstvo pro výstavbu Národního divadla přispělo i k výstavbě dalších divadel
Družstvo pro výstavbu Petřínské rozhledny. Založili v r. 1889 členové Klubu
čes. turistů
Elektrárenská družstva realizovala za
První republiky elektrifikaci venkova

Dnes
Kulturní noviny
https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo
DUP – družstvo Pelhřimov (kovovýroba, galanterie, pivovar)
http://dup.cz/
Spotřební družstva COOP a Jednota
https://www.skupina.coop/
Družstevní nakladatelství IDEA
https://ideabooks.cz/
Výrobní družstvo Drutěva Praha
http://drutevapraha.cz/ a Brno http://www.druteva.cz/
Družstvo Fair & Bio (pražírna fairtradové kávy)
https://www.fair-bio.cz/

VYBRANÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Svaz českých a moravských výrobních družstev
http://www.scmvd.cz/
Svaz českých a moravských spotřebních družstev
http://www.skupina.coop/
Svaz českých a moravských bytových družstev
http://scmbd.cz/
Zemědělský svaz České republiky (nejen
družstva)
https://www.zscr.cz/
Družstevní asociace ČR (DA ČR)
http://www.dacr.cz/
Družstevní inkubátor Alternativy zdola:
http://druzstevni-inkubator.cz/

PUBLIKACE
O DRUŽSTEVNICTVÍ
V ČEŠTINĚ
ke stažení: http://alternativazdola.cz/
Družstevnictví v kostce, Jiří Guth a kol.
Lokální a družstevní způsoby hospodaření
jako progresivní vize (sborník z konference)
Lokální ekonomika. Návod k použití
(sborník z konference)
Družstevnictví pro 21. století, sborník příspěvků

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE
Mezinárodní družstevní aliance (ICA)
https://globalyouth.coop/en nebo Mezinárodní družstevní svaz
http://www.dacr.cz/mezinarodni-druzstevni-svaz/

DRUŽSTVO JE DOBRÁ VOLBA
Družstvo představuje
svépomocnou
formu
podnikání nebo poskytování vzájemné podpory. Lidé se sdružují,
aby společně vytvářeli
něco, co potřebují. Společně se domlouvají a společně rozhodují. Družstevnictví se zakládá na těchto
principech:
dobrovolné a otevřené členství
demokratická kontrola (rozhodování)
ekonomická spoluúčast členů
autonomie a nezávislost
výchova, školení a informace
spolupráce mezi družstvy
péče o komunitu a region
První družstva u nás vznikala už před 170
lety, největší rozvoj zažila v meziválečném období. V době socialismu fungovala
zejména v zemědělství, ale byla omezena ve svobodě rozhodování. Po roce 1989
nastal útlum, ale v současné době zájem
o družstevní formu hospodaření opět roste. Družstevnictví je rozšířeno na celém
světě. Družstevníků je na světě skoro miliarda.
Družstva dokáží čelit ekonomickým otřesům a krizím lépe, než jiné druhy firem. Jejich síla je v solidaritě a společném rozhodování. Neusilují o maximalizaci zisků pro
pár majitelů, ale o prospěch pro všechny.

JAK SE DĚLÁ DRUŽSTVO?

V

české legislativě upravuje zakládání a fungování družstev Zákon
o
obchodních
společnostech
a družstvech č. 90/2012 Sb. Družstev se
týká Hlava VI, § 552- §773.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90
Družstvo musí mít nejméně tři členy,
kterými mohou být fyzické i právnické
osoby. Někdy jsou družstevníci zároveň
zaměstnanci. Družstvo se zpravidla zakládá na ustavující schůzi, která schválí
stanovy. To je třeba notářsky ověřit. Označení družstvo musí být
v názvu společnosti. Členové
vkládají do družstva peněžní nebo nepeněžní vklad
a podílejí se na výnosech.
Při hlasování má každý
člen jeden hlas. Nejvyšším orgánem je členská
schůze, která volí představenstvo a někdy i další
orgány družstva.
Zvláštní pravidla jsou stanovena pro bytová družstva
a pro družstva sociální, která kromě
uspokojování potřeb svých členů mají za
cíl i veřejně prospěšnou činnost.

Kde mohou družstva podnikat?
Pokud jde o náplň činnosti, neliší se
družstva od jiných podniků. Družstva pů-

sobí v zemědělství nejen u nás, ale i ve
světě. Až 60% mléka nebo 90% chmele
v ČR vyprodukují družstva. Fairtradová
čokoláda nebo káva pochází od družstev
ze zemí globálního Jihu.
Sítě spotřebních družstev využívají spojení sil k výhodnějšímu nakupování potravin a dnes stále více i k podpoře ekologické a lokální produkce. Družstevně
se mohou organizovat umělci stejně jako
taxikáři.
Osvědčená je družstevní bytová výstavba, nebo družstevní elektrifikace – dnes
s využitím obnovitelných zdrojů.
Vedle malých místních družstev existují
i celé družstevní korporace, jako baskické družstvo Mondragon, které má desítky tisíc členů, vlastní banku i univerzitu.

DALŠÍ INFORMACE:
http://druzstevni-inkubator.cz/

