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Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity
...nabízí studijní programy (bakalářský, magisterský a doktorský) v oboru environmentální studia. Naši
studenti se soustředí na přemýšlení o hlubších příčinách dnešní environmentální krize (v kontextu
historickém, ekonomickém, sociologickém, atd.) a na hledání možných řešení. Protože jde o komplexní mezioborové téma, nepěstuje se u nás pouze frontální výuka či jednoznačné
pravdy, naopak: podporujeme kritické myšlení a interaktivní metody výuky. Typické pro
naši katedru jsou vzájemnost a společné poznávání, jehož směr není určován pouze
vyučujícími, ale výrazně také studenty.
Kontakt: KES FSS MU, Joštova 10, Brno 602 00
tel.: 549 493 433, 549 497 476
email: humenv@fss.muni.cz
www.humenv.fss.muni.cz

Centrum pro otázky životního prostředí
...je součást Univerzity Karlovy a ve svých aktivitách klade důraz na dva základní směry. Především
je to vědecká práce, kterou rozvíjí zejména s podporou grantů z národních, ale hlavně mezinárodních
zdrojů jako jsou Rámcové programy Evropské unie. Druhým směrem je účast na univerzitní výuce
přednáškami, vedením diplomových prací a doktorských studentů. Centrum zajišťuje poradní a expertní podporu rektorovi a dalším představitelům Univerzity, pomáhá vytvářet interdisciplinární kontakty
ve výuce týkající se otázek životního prostředí a udržitelného rozvoje, jež se realizuje na jednotlivých
fakultách a součástech Univerzity, případně i na jiných vysokých školách, a vytváří mezinárodní sítě
spolupráce ve výuce a výzkumu. Do akademického prostředí prosazuje inovace především ve výuce a
rozvíjí odborný dialog vydáváním vlastních publikací a periodik.
Kontakt: COŽP UK, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
tel.: 220 199 460
email: czp@czp.cuni.cz
www.czp.cuni.cz

Trast pro ekonomiku a společnost
... je český nezávislý think tank, který podporuje odborníky i zainteresovanou veřejnost v práci na
ekonomických a sociálních modelech, konceptech a praktických řešeních, které upřednostňují sociální spravedlnost, demokracii a směřování k nerůstové společnosti. K našim prioritám patří otevírání
diskuze o problematických předpokladech neoklasické ekonomie a neoliberalismu a o současných
environmentálně rizikových vládních politikách a podpora vzniku, rozvoje a fungování lokálních, etických a demokratických ekonomických alternativ. Trast vydává publikace a pořádá veřejné diskuze,
konference a každoroční semináře typu „otevřený prostor“.
Kontakt: Trast pro ekonomiku a společnost, Údolní 33, 602 00 Brno
tel.: 736 643 394
email: info@thinktank.cz
www.thinktank.cz

Otevřený prostor 2014 – Komunitní modely financování?
Cílem semináře, který proběhl u Brna na pracovišti pro environmentální vzdělávání Jezírko
ve dnech 29. 1. – 2. 2. 2014, bylo utvořit inspirující prostředí a umožnit seznámení, společné
přemýšlení a diskuze lidem, kteří chtějí nepředpojatě přemýšlet o financování smysluplných
projektů „zdola“. Jak se vzájemně financovat bezpečně a přitom bez prostřednictví obchodních
bank? Jak své investice a úspory využít pro dobrou věc? Jak komunitně financovat místního biozemědělce, obecní výtopnu, jak smysluplně uložit své úspory? Existují nějaké funkční modely?
Jak fungují, co se daří a co méně? Jaká je zde role obcí, sociálních podniků, družstev? Jaká
je vazba mezi komunitním financováním a komunitním vlastnictvím? Existují u nás bezúročné
zápůjční fondy? Je možné dnes v Česku založit autentické úvěrní družstvo, jakých tu byly za
první republiky tisíce? A pokud ano, jak na to? To byly jen některé otázky, o nichž jsme doufali,
že na semináři v nějaké podobě přijdou na přetřes. Protože se ale jednalo o seminář ve formátu
open space – otevřený prostor, jehož obsah se rodí až v jeho průběhu, závisela jeho podoba,
jako vždy, na účastnících.

O technice Otevřený prostor
Setkání typu Otevřený prostor je typicky několikadenní, pouze s široce definovaným tématem.
Cílem je dát dohromady lidi, kteří mají nejrůznější názory na dané téma a pokud možno i praktické zkušenosti. Umožnit jim diskuzi, ve které by si tříbili argumenty a inspirovali se navzájem.
Jednotliví účastníci mohou prezentovat svoje projekty, témata, otázky k diskuzi, případně se
účastnit pouze pasivně (tzv. „motýli“ – sedí a jsou krásní). Účastníci mohou též přebíhat mezi
jednotlivými bloky od tématu k tématu (tzv. „čmeláci“ – přelétávají). Obvyklé je mít dva až čtyři
programové bloky – jeden až dva během dopoledne a další odpoledne. Konečná podoba detailního programu se tvoří až v průběhu akce podle zájmu účastníků a za asistence facilitátora. Z
jednotlivých programových bloků se pořizují zápisy pro účely plánování dalších akcí a zprostředkování myšlenek semináře dalším zájemcům. Seminář, který proběhl ve dnech 29. 1. – 2. 2. 2014
navázal na sedm úspěšných předchozích seminářů „open space/otevřený prostor“, pořádaných
Trastem pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s dalšími organizacemi (Růst, či nerůst?
Ekocentrum Sluňákov u Olomouce; Mít, či sdílet? Oldřichov v Hájích, 1. 2. – 5. 2. 2012; Peníze
jinak? Chaloupky, 26. 1. – 30. 1. 2011; Fair trade, free trade, nebo jinak?, Rychta Krásensko,
27. 1. – 31. 1. 2010; Energie, decentralizace a udržitelnost, Švýcárna u Adamova, 28. 1. – 1.
2. 2009; Demokratické ekonomiky a udržitelnost, Hostětín, 31. 1. – 3. 2. 2008 a O lokálních
ekonomikách a udržitelném rozvoji, Růžďka, 31. 1. – 4. 2. 2007). Sborníčky z minulých seminářů
jsou dostupné v elektronické podobě na stránkách www.thinktank.cz.
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Pár slov na úvod

Otevřený prostor: Komunitní modely financování
Náš letošní, již osmý diskuzní seminář typu „otevřený prostor“ navázal hned na dvě akce, které proběhly v rámci projektu MOSUR, garantovaném Centrem pro otázky životního prostředí UK. První z
nich, konference „...aby peníze dávaly smysl“ (FSS MU, 12.-13. září 2013) řešila otázku, jak v České
republice zajistit možnost etického investování. Z konference vyplynulo, že nejschůdnější cesta k
tomuto cíli je založení organizace, která by nebyla licencovaná Českou národní bankou, a to především z důvodu menší administrativní zátěže a výše kapitálu. Logickou náplní Otevřeného prostoru
2014 tedy bylo „komunitní financování“, resp. přemýšlení nejen o tom, jak takovou organizaci založit
(k tomu viz podrobněji kapitolka 3 o právě vznikajícím etickém finančním družstvu), ale obecněji o
tom, jak zajistit investice do environmentálně, sociálně a/nebo kulturně smysluplných projektů ze
strany místní komunity, bez nutnosti obracet se na běžné obchodní banky.
Zatímco na konferenci „...aby peníze dávaly smysl“ navázal náš seminář myšlenkově, na akci s
názvem „Hrozba kolapsu komplexních společností a mapování budoucích rizik“ jsme navázali časově
a též názvoslovně, protože se konal v Brně ve vzdělávacím centru Otevřená zahrada ve středu 29.
ledna 2014, a to těsně před začátkem našeho semináře „otevřený prostor“. Znepokojivé teze irského
systémového analytika Davida Korowicze, který byl hlavním řečníkem semináře o hrozbě kolapsu,
výtečně shrnula v tomto sborníčku Zdeňka Petáková. Z Davidova semináře se část z nás přesunula
do hlubokých lesů nedaleko Brna, konkrétně do centra ekologické výchovy Jezírko (www.lipka.cz/
jezirko) u Soběšic, kde jsme strávili další necelé čtyři dny nejen hlavní náplní semináře - přednáškami a diskuzemi, z nichž většina je alespoň stručně zachycena v tomto sborníčku, ale i půldenním
výletem do Vranova a zase zpátky, zpěvem při kytaře, někteří též opakovanými průlezy „mraveništěm“ (jedna z mnoha interaktivních vzdělávacích pomůcek v Jezírku) a také rozhovory s Paulem
Sander-Jacksonem a jeho manželkou Sárou, našimi hosty a celoživotními aktivisty v oblasti nejen
komunitního financování v jihozápadní Anglii.
Bylo nás celkem pětadvacet, včetně vynikajících tlumočníků Báry Palatové a Jirky Petrů. Jako
obvykle nechyběli hosté ze Slovenska. Složení účastníků bylo jako vždy rozmanité, i když tentokrát
mírně převládala nezisková sféra, a podle vyplněných zpětných vazeb se zdá, že seminář splnil svůj
hlavní cíl - lidé spolu navázali kontakty a snad alespoň někteří budou vzájemně spolupracovat i v
budoucnu. Nálada byla výtečná, jídlo výborné, personál laskavý a prostředí i průběh zjevně tak inspirativní, že jeden z účastníků neváhal vyjádřit své dojmy ve verších:
„Když seminář už seminářem není
a účastníci tam zcela stanovují dění
pak volnost, otevřenost vede k zamyšlení,
i toho, co běžný seminář by nikdy nepřines,
a navíc u všeho byl pes.“
Naďa Johanisová, Brno, březen 2014
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Komunitní financování
– příklad tří projektů
z Anglie
Záznam z diskuze, kterou vedl Paul Sander-Jackson.
Zapsali Paul a Sarah Sander-Jackson,
přeložila Barbora Palatová.

Otevřený prostor: Komunitní modely financování
V rámci tohoto workshopu se chystám představit tři projekty, na kterých jsem se přímo podílel.
Zaměřím se především na jejich vývoj a financování. Jedná se o St. Werburgh’s City Farm (komunitní
farmu), Riverside Garden Centre v Bristolu (družstevní zahradnictví) a Somerset Food links (organizace na podporu lokálních potravin).

St. Werburgh’s City Farm, Bristol - komunitní farma
V roce 1980 jsme se se Sarah čerstvě přestěhovali do centra Bristolu. Předtím jsme vedli malou
biodynamickou farmu jedné místní školy v blízkosti Stroudu v hrabství Gloucestershire a tato zkušenost nám ve městě chyběla. Chtěli jsme zážitek farmaření a zahradničení přinést také ostatním
lidem ve městě, zvláště dětem. Bristol se v té době – stejně jako celé Spojené království – potýkal
s vysokou nezaměstnaností a vlnou pouličních bouří. Našli jsme pozemek (1 ha) v sousedství St.
Werburgh’s, kde jsme v té době žili, a malou skupinu místních obyvatel, kteří byli ochotní nápad
s farmou podpořit. Městské zastupitelstvo, kterému zvolený pozemek náležel, nám zchátralou a
neužívanou plochu pronajalo a také pomohlo s jejím vyčištěním a oplocením.
Menší částky jsme získali přímým fundraisingem – například dobročinnými bazary a pouličními
sbírkami. Některé podniky nám věnovaly materiály. Začínali jsme s několika málo zvířaty, postupnou
stavbou objektů a budováním zahrad. Brzy se nám podařilo získat dostatek grantových prostředků
na pokrytí práce tří zaměstnanců a zaplacení stavebních materiálů. Během pěti let vznikla kolem
statku celá řada aktivit. Nabízeli jsme dva typy dočasných zaměstnaneckých programů, jeden cílený
na mladé lidi bez práce a druhý zaměřený na starší lidi. Vytvořili jsme také programy, v jejichž rámci
měla každá místní škola na statku vyčleněnou vlastní malou zahradu, zahradnický projekt pro lidi
s poruchami učení a komunitní program pro podmíněně odsouzené ve spolupráci se sociálními kurátory. Stále více jsme si uvědomovali potřebu vytvoření dlouhodobých pracovních míst a postupně
jsme za tímto účelem založili tři podniky. Prvním byla kavárna přímo na statku, která dodnes funguje
a je velmi úspěšná. Druhý projekt zahrnoval pěstírnu bylin, která však neuspěla. Třetím projektem
bylo zahradnictví, které popisujeme v další části.
Naše komunitní farma měla především sociální cíle a byla od počátku registrovaná jako
nezisková organizace založená ve veřejném zájmu (měla tedy neziskový statut - charity
status). Měla i vlastní příjmy, zejména z prodeje faremních produktů a zčásti i z podniků, zmíněných výše, jejichž vznik iniciovala. Grantové prostředky však zůstávají po celou, nyní již
34letou, existenci farmy klíčovým finančním zdrojem pro její přežití. Více informací o farmě:
www.swcityfarm.co.uk

Riverside Garden Centre, Bristol - družstevní zahradnictví
V roce 1985 získala St. Werburgh’s City Farm malý grant, který umožnil studii proveditelnosti a
realizaci podnikatelského plánu nového zahradnictví. Jako model pro zamýšlený projekt v Bristolu
jsme zvolili londýnské zahradnictví ve čtvrti Camden (Camden Garden Centre), jehož ředitel nám
ochotně poskytl detailní informace o svém podniku. Nalezli jsme vhodnou lokalitu nedaleko řeky
Avon v centru Bristolu, která byla situována v blízkosti bohatších částí města a zároveň byla dobře
přístupná. Vlastníkem pozemku bylo město, které souhlasilo s jeho pronájmem. Rozhodli jsme se pro
organizační strukturu výrobního družstva (družstvo, jehož pracovníci jsou současně jeho členové/
vlastníci – pozn. ed.) propojeného s obchodní společností. Družstvo přitom mělo v obchodní společnosti rozhodující vlastnický podíl. Takováto organizační struktura nám umožnila získání prostředků
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prodejem dalších členských podílů a také podnikatelskou půjčku ze speciálního fondu, zaměřeného
na komunitní a družstevní podnikání.
Náš počáteční kapitál, s nímž jsme do projektu vstupovali, činil 130 000 liber: 40 000 jsme získali
prodejem členských podílů zájemcům z řad veřejnosti, 65 000 z Avon and Bristol Co-operative Loan
Fund (Avonský a bristolský fond družstevních půjček) a 25 000 z Mercury Provident Society, etického
fondu, který později fúzoval s nizozemskou etickou bankou Triodos. Půjčka z Mercury byla podmíněna ručiteli z řad členů družstva. Celkem téměř sto lidí se tak zaručilo za 120 % původní hodnoty
půjčky, tedy osobně se zaručili, že v případě potřeby dohromady splatí 30 000 liber.
Zahradnictví úspěšně funguje 27 let a splnilo svůj úkol poskytovatele dlouhodobé a kvalitní
práce. Zároveň vytvořilo zisk, který bylo možné zpětně investovat do jeho zařízení. Podařilo se nám
splatit také všechny půjčky. Poslední cíl, aby zahradnictví ze svých zisků finančně podporovalo St.
Werburgh’s Farm, se nám však naplnit nepodařilo.
Klíčovými prvky, které vedly k úspěchu Riverside, bylo nalezení dobrého modelového projektu
v podobě Camden Garden Centre, schopnost získat dostatečný kapitál k tomu, abychom mohli od
začátku nabídnout fungující a profesionální podnik, a osobní nasazení osmi zakládajících členů družstva (z nichž jeden zde stále ještě pracuje).
Více informací o zahradnickém centru: www.riversidegardencentre.com

Somerset Food Links - sdružení na podporu jídla z blízka
Somerset Food Links byl jedním z několika projektů na britském jihozápadě, které zahájily činnost
v roce 1999 a jejichž cílem bylo podporovat lokální potravinové vazby (tzv. jídlo z blízka). Cílem bylo
především zajistit lepší přístup na trh a spravedlivější odměnu pro lokální producenty potravin.
Projekt působil ve venkovském okrese (county) Somerset, s populací cca 500 000 obyvatel. Na jeho
financování se podílely místní úřady, zdravotnické instituce státní resp. místní správy a jedna nevládní
organizace na úrovni okresu. Jednalo se o sdružení s dvěma až čtyřmi zaměstnanci, které fungovalo
jako jakési partnerství různých vládních i nevládních institucí v místě, jejichž zástupci se pravidelně scházeli a koordinovali činnost sdružení. Program zahrnoval vzdělávací aspekty – zaměřené
především na zvyšování povědomí o rozmanitosti a kvalitě různých druhů potravin produkovaných
v Somersetu; zdravotní aspekty v podobě výuky o pěstitelství, přípravě čerstvých potravin a zdravé
stravě, a také hledisko ekonomické v podobě podpory místních mikropodniků.
Vzhledem k závislosti projektu na grantové podpoře jsme se hned v začátcích rozhodli založit
další podnikatelské projekty a organizace, které by v případě ukončení projektu dále nesly jeho odkaz.
Malá nezisková organizace – Somerset Community Food – byla založena se záměrem pokračovat
ve vzdělávacích a školících aktivitách a jako koordinátor pro lokální komunitní projekty, například
komunitní zahrady a sady.
Soustředili jsme se dále především na dvě cesty, jak dlouhodobě podpořit marketing místních
produktů. První z nich byly farmářské trhy, kde mohli zemědělci a drobní zpracovatelé potravin z
oblasti do 50 km od trhu nabízet své zboží místním obyvatelům přímo. Pronajímali si stánky za malý
poplatek a trhy se brzy rozrostly do 12 měst v celém okrese Somerset. Za účelem spravování trhů
jsme založili neziskovou společnost, vedenou samotnými producenty, která měla přes 100 členů.
Tyto trhy fungují dodnes.
Více informací o farmářských trzích: www.somersetfarmersmarkets.co.uk
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Abychom se dostali k většímu množství zákazníků a mohli soupeřit s doručovacími službami
supermarketů, rozhodli jsme se navíc založit vlastní doručovací službu pro jídlo zblízka. Počáteční
kapitál jsme získali emisí komunitních podílů v hodnotě 15 000 liber a s pomocí Evropského grantu
pro regionální rozvoj (cca 100 000 liber). S využitím dobře navržených webových stránek, doplněných o tištěné katalogy, jsme nabídli produkty osmdesáti místních zemědělců a zahájili každotýdenní
dodávky až do domu, s pokrytím pro většinu Somersetu. Všechny objednávky jsou zadávány do úterního rána, kdy je přeposíláme jednotlivým producentům, kteří objednané potraviny následně dodají
do skladu v Glastonbury. Odtud je během čtvrtka a pátku rozvážíme zákazníkům. Za tyto služby si strháváme 26 % z maloobchodní ceny, z nichž 12 % jde řidičům doručovacích služeb a 14 % využíváme
k pokrytí nákladů na vedení webových stránek, skladu a výplat jeho zaměstnanců. Týdně přijmeme
kolem 200 objednávek v průměrné hodnotě mírně přesahující 40 liber.
Více informací o doručovací službě: www.localfooddirect.co.uk
Všechny jmenované projekty jasně ukazují důležitost propojení několika základních prvků – dobrého
podnikatelského plánu, získání alespoň části financí z místních zdrojů, silné podpory místních lidí a
schopnosti přitáhnout angažované jedince, kteří se na projektu budou dále podílet.
Pozn. N. Johanisové při editaci: V rámci editace jsem pozměnila některé formulace a doplnila informace, zejména
ohledně Somerset Food Links, které mi byly známé ještě z dob mého výzkumu těchto projektů v Británíi v roce
2001-2. Viz mou knížku Living in the Cracks (dostupná též na stránkách www.feasta.cz). V textu se opakovaně hovoří
o emisi či prodeji členských podílů. Tento způsob financování se v Británii stává běžným zejména v případě komunitních projektů, je ho možné využít v případě družstevní struktury organizace, kdy podíly nejsou obchodovatelné a
zachovávají si původní hodnotu. K tomuto tématu podrobněji viz kapitola 8.
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Etické finanční družstvo

Záznam z diskuze, kterou vedl Stanislav Kutáček
a Petr Mezihorák.
Zapsala Eva Fraňková, doplnili Stanislav Kutáček
a Petr Mezihorák.

Otevřený prostor: Komunitní modely financování
Prvním cílem workshopu bylo seznámit účastníky s myšlenkou projektu etického finančního družstva
a jejím dosavadním vývojem, druhým zformulovat návrh reálných etických principů, na nichž by mělo
toto družstvo spočívat.

I. část - obecně o vznikajícím družstvu
Myšlenka vzniku eticko-finanční instituce vedla už v roce 2008 k jednání s GLS bankou o možnostech
jejich vstupu na český trh. Nedošlo však k žádné dohodě. Ani nyní se nezdá, že by GLS banka měla
zájem nějak se v Česku angažovat. Na konferenci o etických financích v září 2013 v Brně ji reprezentoval Hans-Florian Hoyer. Jednoznačně potvrdil, že pobočky v zahraničí neplánují. Na konferenci
jsme se potkali též s Ugo Biggerim (prezident Banky Etica z Itálie), která pomáhala zakládat (částečně nezávislou) španělskou pobočku Fiare, která ale využije stávající bankovní licenci Banky etiky,
a také s Malcolmem Haydayem, ředitelem Institutu pro sociální bankovnictví a bývalým ředitelem
Charity Bank v Anglii. Všechny materiály z konference budou k dispozici na nové webové stránce
www.etickefinance.cz. Na těchto stránkách budeme zároveň informovat o aktuálním dění.
Z konference vyplynulo, že je v současné chvíli nereálné zakládat jakoukoli instituci, která je licencovaná Českou národní bankou (banka, družstevní záložna). Domluvilo se, že vznikne „normální“
družstvo, které získá kapitál na půjčování skrze členské vklady a které bude moci půjčovat peníze
dalším subjektům formou půjček, a to nejen členům, ale i třetím stranám. Skupina zájemců o vznik
takového družstva se sešla v listopadu v Brně. Na schůzce vznikly tři pracovní skupiny: etická, organizační (návrh stanov, praktické kroky), produktová (průzkum trhu, preferencí potenciálních investorů
a přehled možných projektů).
Další schůzka proběhla v lednu v Praze. Na ní bylo diskutováno osm možných, velmi různých
projektů – všechny by nějak intuitivně spadaly do kategorie etických investic. Na nich jsme zkoušeli
rozhodovat, který projekt by mělo nejvíc smysl podpořit. Dále se diskutoval nástřel rozpočtu a business plánu. Závěrem je, že na první rok fungování je potřeba min. 200 tisíc korun na pokrytí nákladů
založení družstva a provozních nákladů. Diskutoval se i první návrh stanov, které ještě projdou úpravami. Na začátku března by měla být další schůzka, kde už by se měly stanovy schválit.
Diskuze proběhla i ohledně otázky úroku. Zde se názory různí, někdo chce nulový úrok, až po
několik jednotek procent. Nulový úrok pravděpodobně (případně až na výjimečné případy) není, aspoň
v současnosti možný – nulový úrok znamená, že je třeba provoz dotovat z jiných zdrojů, a že se
všechny půjčky vrátí. Počáteční strategií bude každopádně půjčovat s úrokem a půjčovat s vysokou
mírou jistoty návratnosti. Skupina se též snažila definovat produkty, které bude družstvo nabízet –
úroky mohou být různé v závislosti jak na investorovi, tak na podporovaném projektu.

Na pražské schůzce byl též schválen proces, jak rozhodovat o tom, které
projekty se podpoří:
»» Projekt projde prvním sítem, jestli je rozumný.
»» Lidé, kteří investují, mohou specifikovat, na co půjdou jejich peníze (např. biozemědělství, vzdělávání apod.).
»» Na základě toho se bude (také) rozhodovat, které projekty se podpoří – přednostně ty, které jsou
investory preferovány.
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»» Všechny úvěry budou muset být aspoň ze začátku velmi dobře ručeny, možnost je komunitní
ručení, ale zatím se nijak nerozvedlo.
Další diskuze se povede ještě k procesu samotného rozhodnutí o přidělení úvěru. Inspiraci
bychom si mohli vzít z organizace ETP na Slovensku. Jedná se o ženskou organizaci, která spravuje fond o velikosti asi 100 mil. Kč, ze kterého poskytují úvěry na bydlení zejména pro Romy. Mají
propracovaný systém rozhodování o úvěrech, ve kterém hodně spoléhají na informace z úrovně komunitních center a od sociálních pracovníků, kteří znají místní situaci. Družstvo si každopádně musí
nastavit jasný proces posuzování rizika a všech možných aspektů projektu. Jelikož vklady v družstvu
nebudou pojištěné, všichni vkladatelé budou podstupovat dosti vysoké riziko. První projekty se budou
velmi pravděpodobně posuzovat široce a složitě, postupně se vyvine efektivnější proces vycházející
z praxe. Možnosti ručení se budou využívat různé, podle typu projektu – dá se ručit nemovitostmi,
zbožím, jiným majetkem, osobním vlastnictvím, komunitní/osobní apod. Kreativita ve způsobech
ručení je přidaná hodnota, kterou budeme chtít rozvíjet.
Ze zkušenosti Wessex Re-investment Trustu (viz též kap. 16 v tomto sborníku - pozn. ed.)
vyplývá, že proces due dilligence (proces posuzování úvěrů, vč. právní, finanční analýzy apod.) je velmi
náročný a velmi snadno se v něm lidé zmýlí ohledně bonity příjemců úvěrů (tedy jejich schopnosti
úvěr úspěšně splatit - pozn. ed.). Jednalo se ovšem o úvěry podnikatelům, které už dříve odmítly
banky (to bylo explicitní kritérium pro přijetí žádosti o úvěr). Lidé žádající o úvěr jsou často přesvědčiví, ale je těžké posoudit, je-li projekt reálný.

II. část – etické principy vznikajícího družstva
Tato část workshopu probíhala formou brainstormingu hodnot a principů, které se účastníkům
vybavily při vyslovení pojmu „etické finanční družstvo“.
Naďa Johanisová zdůraznila nutnost posuzovat projekty z hlediska “trojího zisku”, to znamená,
že všechny podpořené projekty musí mít významný přesah mimo ekonomický rámec směrem do
environmentální a/nebo sociální oblasti.
Dalším tématem byla transparentnost družstva a jeho činností, a to z hlediska všech stakeholderů. Diskutující se shodli na tom, že je potřeba domyslet v čem a jak by se transparentnost projevovala,
protože její problematika není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. GLS banka pravidelně zveřejňuje
seznam podpořených projektů s konkrétními částkami. S podobným zveřejňováním často citlivých
informací musí souhlasit i příjemci, z čehož plyne otázka, zda takový souhlas bude podmínkou jejich
podpory ze strany družstva. A do jaké míry bude družstvo požadovat, aby bylo transparentní i fungování samotných subjektů, které budou žádat o podporu? Kam až požadavek po transparentnosti
může sahat, aniž by odrazoval zájemce o spolupráci a nebyl kontraproduktivní?
Dalším bodem diskuze byly vhodné charakteristiky projektů, které by etické finanční družstvo
mělo podporovat. Mělo by se jednat o projekty posilující trvale udržitelný rozvoj, cílené do reálné
ekonomiky a pomáhající naplňovat lokální potřeby. GLS banka podporuje projekty v těchto oblastech:
biozemědělství, alternativní vzdělávání, sociální podniky, komunitní, případně náboženská centra
a kulturní projekty. Posléze byla diskutována možnost vytvořit „black list“ projektů z oblastí jako je
jaderná energie, gamblerství, znečišťování životního prostředí a projektů posilujících závislost na
fosilních zdrojích nebo projektů vedoucích k nesnášenlivosti či zvyšování nerovností. Formulace
konkrétních příkladů se relativně brzy vyčerpala, a proto diskutující opět obrátili svou pozornost ke
snaze najít obecné, ale přitom dostatečně silné a zavazující principy fungování etického finančního
družstva.
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Družstvo by mělo nakládat jen s penězi, jejichž původ je znám a není etickou překážkou. Taková
podmínka může vést ke složitým dilematům v případě zájmu ze strany například velké korporace, ale
její formalizace je žádoucí. Družstvo by se mělo/mohlo explicitně přihlásit ke družstevním principům
Mezinárodní družstevní asociace (International Cooperative Alliance; ICA). Dva z těchto principů by
se daly upravit na zásady “peníze jako služebník, nikoli pán” a “jeden člen, jeden hlas”. Problematika
rovnosti hlasu se stala tématem následující debaty. Diskutovala se možnost omezit družstevní podíl
horní hranicí. Přes formální rovnost hlasu ekonomickou moc od té politické totiž nelze oddělit. Člen
družstva s deseti nebo stonásobně vyšším podílem než je průměr bude mít (nevyhnutelně?) jinou
pozici než obvyklý podílník. Dle připravených stanov se členem družstva může stát právnická osoba,
zatím to není nijak ošetřeno. Zazněl i argument, že to není třeba obecně řešit, ale věnovat se tomu ad
hoc, protože nové členy každopádně schvaluje členská schůze. Paul Sander-Jackson se do diskuze
zapojil s tím, že ve Velké Británii je podíl omezen, a to dvaceti tisíci librami (zhruba výše průměrného
ročního platu). Bylo by možné tuto problematiku i obejít. Družstvo by v případě zájmu nějakého subjektu vstoupit do družstva s větší částkou fungovalo jako pouhý facilitátor kontaktu mezi investorem
a projektem. Členství subjektu by tak nemuselo být řešeno. Zdá se vhodné nastavit, aby právnické
osoby měly povinnost vykazovat dopady své činnosti. Pokud by to právnická osoba nebyla schopna
udělat a nebylo by možné její činnost posoudit, nebyla by přijata. Dá se to formulovat jako princip
předběžné opatrnosti platný pro všechny zájemce o členství. Nebude přijat ten, jenž porušuje principy, které družstvo podporuje, nebo o jeho činnosti existují pochybnosti například kvůli nedostatku
kvalitních informací.
Stanislav Kutáček svou argumentaci uzavřel tím, že je proti omezování a limitu, protože v případě
schválení jeho zavedení bychom se mohli nekonečně bavit o jeho výši. Preferuje posuzování dle aktuální situace. Naďa Johanisová na to reagovala poznámkou, že všechny důležité záležitosti jsou k
diskuzi, zdlouhavost takové diskuze není argument proti jejímu smyslu. Upřednostňuje nastavit spíše
více než méně pojistek. Miluš Kotišová navrhla pracovat s menšími vklady a regulovat jejich velikost.
Účelem družstva by nemělo být nashromáždit co největší kapitál, ale naučit se s ním zacházet jinak
než ostatní banky.
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Komunitou podporované
zemědělství a další lokální
potravinové projekty
Záznam z kolektivní diskuze.
Zapsala Míla Kettnerová.

Otevřený prostor: Komunitní modely financování

Co je KPZ?
Komunitou podporované zemědělství (KPZ) je definováno vztahem mezi zemědělcem a spotřebitelem, jehož základem je sdílení rizik a přínosů hospodaření a to v dlouhodobém oboustranném/vzájemném závazku. Je to vymezení oproti tržnímu systému, ve kterém rizika nesou zejména zemědělci.
V ČR existuje přibližně 10 skupin KPZ, zejména v Praze a Brně, dále také na severní Moravě či
v Českých Budějovicích. Lze je rozdělit na 2 typy. V prvním jsou spotřebitelé napojení na již existující
hospodářství, funguje občasná výpomoc a KPZ nepředstavuje pro zemědělce jediný způsob odbytu
(odhadem 50 - 70 %). Ve druhém typu se spotřebitelé spojí a vytvoří nové hospodářství, které sami
provozují.

KomPot o.s., Stědokluky u Prahy
(Míla Kettnerová, Honza Valeška, Iveta Kuráňová)
Název KomPot je zkratka pro „komunitní potraviny“ a jedná se o občanské sdružení, které vzniklo
v roce 2012. Každý člen vnáší do hospodářství investici 4 000 Kč, plus se podílí na provozních nákladech (5 000 Kč v roce 2013) a tím získává podíl na sezónní produkci zeleniny (od června do listopadu
2013 téměř 10 kg zeleniny týdně). Pěstuje se více než 30 druhů zeleniny. Pozemek má rozlohu 0,5 ha,
dalších 1 000 m2 představuje společenská zahrada. Na zahradě pracují 2 ženy (Iveta a Míla), které se
starají o výsevní plány, základní práci, plus je důležitá mužská výpomoc s těžkou prací. Společenská
přírodní zahrada vzniká svépomocí. Sdružení má nyní 35 členů. Každou sobotu v sezóně probíhá
brigáda s dobrovolnou účastí. V rámci KomPotu existuje svépomocný fond, ale zatím nebyl o jeho
využití moc zájem.

Zapojení členů komunity lze rozdělit do tří skupin:
»» aktivní, jezdí hodně a podílí se na plánování, brigádách atd., cca polovina členů
»» občasné, jezdí spíše na nepracovní akce
»» pasivní, přijedou si vyzvednout podíl

Současné výzvy:
»» nastavit systém tak, aby byli zaměstnanci férově ohodnoceni; proto je nutnost vymyslet i práce
přes zimu
»» zajistit skladovací prostory, fóliovník a další věci vedoucí k prodloužení sezóny
»» zohlednit míru zapojení/práce členů

Biospižírna, Tišnovsko
(Kateřina Rezková)
Jedná se o neformální skupinu cca 25 rodin, která stojí před rozhodnutím jak se dále rozvíjet. Také
zde funguje KPZka (15 rodin, mnohé se překrývají s Biospižírnou), která odebírá zeleninu z ekofarmy
Holubí Zhoř, umístěné 25 km od Tišnova. KPZka funguje na nejjednodušším principu, tedy na předplácení podílu za asi 5 000 Kč za sezónu (od června do prosince, týdně 5 – 7 kg zeleniny). Skupina ale
hledá možnosti, jak z lokálních zdrojů získat více potravin a rozhodla se proto pro potravinovou banku
tzv. Biospižírnu. Princip Biospižírny spočívá v tom, že lidé odebírají (bio)potraviny ve velkém a pak si
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je přerozdělují. Snižují se tím nejen náklady, ale i množství obalů, protože lidé si berou potraviny do
vlastních nádob. Idea je najít pro každou potravinu nejbližší zdroj splňující etická a ekologická kritéria
a umožnit také nabízení domácích produktů. Skupina disponuje prostory, které by mohly být skladem
a má také on-line objednávkový systém, který velmi usnadňuje společné objednávání.

Současné plány:
»» pořídit mlýnek na mouku a vybavení na zpracování rostlinného mléka
»» v jednání je sklad, který by mohl v určitých časech sloužit jako bezobalový obchod
»» otázka je, jakou zvolit formu z hlediska právního a daňového (po diskuzi se jeví jako nejlepší forma
klubová prodejna)

Mlecí spolek
(Zuzana Guthová)
Místní akční skupina (MAS) Sdružení růže zakoupila 2 mlýnky a vločkovač. Funguje zde neformální
skupina, která je využívá. Vstupní poplatek pro členy činí 200 Kč. Skupina pak společně nakoupí velké
balení zrní, z něhož si jednotlivci evidují odebrané a namleté množství, které jednou za měsíc zaplatí.

Agrokruh, Senec
(Mária Chudíková)
Agrokruh představuje metodu pěstování zeleniny na kruhových parcelách za pomocí automatizované techniky. Otočná ramena do kruhu, na která se navěšuje náčiní, mají poloměr 18 metrů. Na
půdě tudíž nejsou nutné pojezdy těžkou technikou a zároveň umožňuje snížený podíl ruční práce;
v mezikruží se pěstují byliny a květiny.
Skupina Agrokruh Senec o 60 odběratelích před setím vyplní tabulku, ze které vyplyne požadavek
na produkci. Zemědělec (pan Šlinský) podle toho nastaví osevní plán a členové se zaváží, že v daném
roce zeleninu odeberou. Pozemek je menší než 2 ha, hospodaří na něm v biokvalitě pouze pan Šlinský
se synem. Odběratelé si zeleninu sami vozí do Bratislavy, farmář tedy pouze předá produkci a dále
se nestará.
V sousedství právě vznikla nová farma na stejném principu. Investice do agrokruhu představuje
20 – 30 000 Euro. Půjčku na ni poskytují odběratelé, a to v rozsahu 100 – 5 000 Euro. Půjčka je
bezúročná a zemědělec ji do 5 let vrátí.
Více informací: www.agrokruh.sk

Zemědělské družstvo, Zašovice u Třebíče
(Jozef Zetěk – Chaloupky o.p.s.)
Naše mlékárna se nachází v obci Zašovice, nedaleko střediska ekologické výchovy Chaloupky. K zemědělství jsme se dostali přes ochranu přírody. Pečujeme o pastviny a tak jsme chtěli mít i produkci.
Založili jsme družstvo, s celkovým vkladem 90 000 Kč (členové vložili do družstva své členské vklady,
z toho jeden z členů vložil částku 40 000 Kč). Další klíčový příjem do začátků našich aktivit byla částka
85 000 Kč. Tuto částku jsme získali tak, že jsme se sedmnácti zájemci uzavřeli „smlouvy o adopci
ovce“. Ve smlouvě se zájemci - „adoptéři ovce“ - zavázali po dobu pěti let odebírat naše produkty a
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ročně za ně platit 5 000 Kč. Jedná se o zájemce z okolí a také o přátele z pracovišť brněnské Lipky a
Centra volného času Lužánky. Každý ze sedmnácti adoptérů nám na první rok poskytl 5 000 Kč, to je
celkem 85 000 Kč. Do začátků jsme tedy měli celkem 175 000 Kč.
Založení družstva nás stálo 24 000 Kč (notářský zápis: 10 500 Kč, vklad 2 x 5000 Kč - odvolali
jsme se proti zamítavému rozhodnutí rejstříkového soudu, dále ověřování podpisů, živnostenské
listy, evidence zemědělců: 3 500 Kč). Vstupní investice pak představovala 150 000 Kč, zejména na
pořízení krávy a ovcí (35 000 Kč) a na úpravu mlékárny a zakoupení potřebných (repasovaných) přístrojů (115 000 Kč). Vše bylo připraveno v září 2013, kdy mlékárnu schválila Státní veterinární správa.
Zpracováváme mléko na jogurty, tvaroh a sýry, místní si chodí pro čerstvé mléko do bandasek. Odbyt
je zajištěn v blízkém okolí, vozíme také do Brna (pracoviště Údolní 33, kde sídlí řada environmentálně zaměřených organizací). Máme jednoho pracovníka, který je odborný garant, plus další dva lidé
pracují jako dobrovolníci.
Smlouvy pokrývají menší část odbytu a spíše zajišťují dlouhodobější stabilitu. Adopce ovce je
„smlouva o odběru zboží“, ke které se vystavoval certifikát. Je to vlastně bezúročná půjčka. Členové
dostávají část produkce zdarma a v dlouhodobém horizontu se bude zhodnocovat jejich podíl.
Přemýšlíme, jak se dále rozvíjet, zda zvyšovat počet členů se vkladem, adoptérů ovcí, nebo produkty
prodávat apod. Je potřeba dávat si pozor, abychom dostáli závazkům, abychom nenaslibovali příliš
mnoho. Máme pozemky, kde má družstvo sedm let výpovědní lhůtu, ale snažíme se to řešit směnou
pozemků se zemědělským družstvem za pozemky, které jsou blíže farmy. Malá výměra pozemků u
farmy v Zašovicích je nyní nejvíce omezující pro rozvoj našeho chovu a produkce.
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Metafyzická teorie peněz
podle A. Marténa

Záznam z diskuze, kterou vedla Miluš Kotišová.
Zapsala Miluš Kotišová.

Otevřený prostor: Komunitní modely financování
Sezení bylo vedeno s ústřední myšlenkou, že v dnešní době je zapotřebí zvyšovat občanskou monetární gramotnost. Pole monetární teorie je opanováno Západem, i proto bylo snad zajímavé, že se
tato diskuze tematicky věnovala v Česku neznámému kostarickému mysliteli Albertu Marténovi a
jeho knize Metafyzická teorie peněz (1951) - potažmo jeho celoživotnímu působení v oblasti etické
ekonomiky - solidarismu. Okrajově byla zmiňována i historie a současnost Kostariky, což je stále
tzv. rozvojová země, která je ovšem v mnohých ohledech velmi inspirativní studnicí i pro země tzv.
rozvinuté. Tři příklady namátkou za všechny: 1) Kostarika usiluje o to, být první zemí na světě s neutrální uhlíkovou stopou, 2) čtyři státní univerzity provozují vlastní nezávislý celostátní televizní kanál
i rozhlas a 3) poslanci a prezident mohou být voleni jen na jedno volební období, po němž musí
následovat nucená pauza.
Osobnost A. Marténa lze v českém kontextu přiblížit zjednodušeně jako myslitele baťovského
ražení, ovšem bez srovnatelné podnikatelské základny. V jeho životě lze vysledovat tři důležité osy
úvah a snažení: reforma monetárního systému, na podkladě těchto „jiných“ peněz proměna kapitalismu v tzv. univerzální kapitalismus a budování étosu solidarity podnikatelů se zaměstnanci. Z těchto tří
vytýčených úkolů se Marténovi podařilo uvést v život jen ten poslední, snad „nejsnáze“ realizovatelný.
Byl zakladatelem a celoživotním propagátorem hnutí solidarismu podnikatelů a zaměstnanců postaveném na systému tzv. minimálního spoření. Solidární sdružení vzniká dohodou majitele firmy a
jeho nejméně dvanácti zaměstnanců. Sdružení je nezávislé, jen volně přidružené k firmě, kde všichni
jeho členové pracují. Účetnictví je samostatné. Z měsíčního platu si zaměstnanci dobrovolně ukládají
(zpravidla) 5 % do společného solidárního fondu, do něhož rovným dílem ze zisku přispívá také majitel/
ka firmy. Z fondu pak mohou zaměstnanci čerpat výhodné – i bezúročné - půjčky, přičemž naspořené
peníze a podíl od zaměstnavatele jim pochopitelně stále náleží. I dnes, po více než šedesáti letech, je
Marténovo solidární hnutí velmi živé, inspirativní a je kupříkladu rozšířenější než kostarické odborové
hnutí. Ve srovnání s českým „baťismem“ lze poukázat na jeden podstatný rozdíl: solidarismus přežil
svého zakladatele ve zdraví, emancipoval se a stále se rozvíjí - bezmála osmina všech Kostaričanů je
zapojená do solidárního hnutí vzájemné pomoci. Kromě zajišťování osobních potřeb se také členové
sdružení mohou domluvit, že své peníze použijí na investice ve prospěch komunity. Staví pro sebe
i druhé potřebné rodinné domky, jesle, školy, kupují mikrobusy, které mimo jiné slouží i nemocným
seniorům k převozu na pravidelné lékařské prohlídky, učí své členy spořit a nakládat s penězi. Tzv.
solidární sektor s jasným etickým přesahem tvoří v současnosti asi 10 % HDP celého kostarického hospodářství. A co by mohlo být více symbolické než skutečnost, že také Národní banka (Banco nacional)
založila v roce 2011 svou solidární asociaci, která má dnes - jen o pár let později - již na 4 000 členů?
Metafyzická teorie peněz oproti tomu představuje jakýsi úvod do té části jeho myšlení a nadějí,
jejíhož naplnění se za svého úctyhodně dlouhého života nedočkal. Jeho vize tzv. univerzálního kapitalismu dostatečnou podporu v kostarické společnosti nenašla. A to i přesto, že své myšlence radikálně
znovu promyšleného kapitalismu věnoval značné publicistické úsilí po zbytek života. Také snaha
prosadit Zákon o ekonomických garancích jako jeden z článků ústavy (ustavující reálné spoluvlastnictví
občanů svého státu), k němuž se upínal od konce let sedmdesátých a který by dle jeho přesvědčení
kostarickou společnost k univerzálnímu kapitalismu přiblížil, vyšla naprázdno.
Marténovo pojetí peněz je i v kontextu západního světa veskrze originální. Jestliže monetární
teoretikové dodnes hledají odpovědi na stěžejní palčivé otázky, jako například jaká je podstata peněz
(veřejné či soukromé povahy), jaký je přiměřený objem peněz v oběhu, vhodná role státu (výhradní
emisor, či jen regulátor) nebo soukromých bank (např. zrušení státního monopolu fiat peněz a zrušení
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centrální banky dle Hayeka aj.), míra regulace bankovního a finančního sektoru (oddělení investičního
od retailového a komerčního bankovnictví, existence a úlohy centrální banky apod.), Martén v tomto
poli nedůvěřuje ani státu, ani soukromým zájmům. Mimo to také vzácně snoubí kritiku slabin komunismu s kritikou neřestí kapitalismu: výsledným průsečíkem je originální myšlenka organické tvorby
peněz, která v zásadě usiluje o to, znemožnit účelové manipulace ať už politické či skrze soukromé
bankovnictví.
Martén považuje za peníze jen to, co má zaručenou kupní sílu. Jinými slovy definuje peníze jako
dluh či závazek společenství vůči držitelům peněz! Peníze jsou pro Marténa právně-ekonomický koncept
a podle něj jich má být v oběhu právě jen tolik, kolik je v danou chvíli zapotřebí. Mají být každopádně v
přímém vztahu k reálně vytvořeným statkům. Mluví tedy i o načasovaném mizení peněz: v momentě,
kdy zboží opouští trh/obchod a stává se spotřebním vlastnictvím jednotlivce, musí být kupní síla
(poutaná k prodaným statkům) z ekonomiky odstraněna. Peníze nesmí podle Marténa být nic jiného
nežli matematickou reprezentací hodnoty zbožních statků dostupných na trhu. Vzniknou při výrobě
statků (to se netýká poskytování služeb) a zaniknou jejich spotřebou (jím navržený mechanismus
se vzdáleně podobá dejme tomu způsobu vystavení a splacení směnky). Autor je přesvědčený, že
pomocí organických a nemateriálních (abstraktně účtovaných) – nikoli jen demetalizovaných - peněz
lze odstranit hlavní problémy nerovné distribuce a kumulování bohatství ve společnosti, dále inflaci,
lichvu. Lze jím stabilizovat ceny a platy. Dalším překvapivým Marténovým tvrzením je, že mezi funkce
peněz nepatří funkce úspor; společnost prý potřebuje dva na sobě nezávislé prostředky hospodaření:
k hromadění majetku komoditu, k oběhu nehmotné peníze.
Metafyzickou teorii peněz nelze, i vzhledem k jejímu rozsahu (necelých 80 stran), považovat
pochopitelně za završené dílo. Ale určitě jde o důležitý střípek k dalšímu promýšlení nového monetárního systému. V této souvislosti jsem již jen krátce nabídla nový – neekonomický - výklad peněz
(viz obr. níže). Dala do spojitosti trvale rostoucí složitost a „zrychlování“ civilizace se vznikem řeči
(písma). Vyšla jsem z díla americké feministické myslitelky Genevieve Vaughan, pro kterou je člověk
především „homo donans“ a která se domnívá, že lidský vývoj nehnala kupředu ani tak abstraktnost
jazyka jako taková, ale právě jeho schopnost „hojně obdarovávat“ a odrážet nově vynořované kolektivní potřeby utvářením nových inkluzivních vztahů; oproti tomu peníze jsou jazykem o „jediném
slově“, směna (potažmo trh) je proto pomýlená, neuspokojivá forma komunikace, která se od původní
schopnosti obdarovávat posunula k povinné směně, při níž se každá strana snaží dát rozhodně méně,
než dostane (v podobě peněz). Přitom je samozřejmě jasné, že „z rovné směny by nikdy nemohl vzejít
žádný zisk“.
Přes tento myšlenkový most je jen pár krůčků ke konceptu vizuální deliberace Beth Noveckové,
který ona sama původně koncipovala pro obrovské a prostorově rozdrobené skupiny lidí, kteří spolu
spolupracují, přitom se navzájem neznají ani nepotkávají. Jde o novou formu mediace reality na
základě poznatků oborů kolektivní/umělé inteligence tak, aby každý účastník měl k dispozici stejné
informace a možnosti jednání (představme si fotbalové utkání a jeho hráče). Proto jsem si v samém
závěru položila otázku, jestli budoucnost peněz nespočívá právě v jejich vícerozměrnosti, tak aby
současně poskytovaly informace o své minulosti i směru využití a dopomáhaly ke „komunikaci velké
škály“, k níž se dřív nebo později musí dopracovat demokratická politika, aby zůstala demokratická.
Během semináře se ozývaly občasné pochybovačné a kritické hlasy, zda by Marténem navržený
systém mohl skutečně fungovat, nicméně nešlo mi ani tak o kritické zhodnocení Marténovy práce,
jako o představení zajímavé osobnosti.
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Obr.: Komunikace v rozpínavém prostoru, M. Kotišová (2013)

Zdroje:
Překlad eseje Metafyzická teorie peněz (1951) je možné zakoupit u Miluš Kotišové (kontakt na konci
sborníčku).
Tříminutový dokumentární portrét A. Marténa (ve španělštině):
www.youtube.com/watch?v=ZlrRkf3T3QI
Krátký film o solidárních sdruženích (ve španělštině):
„Made in Kostarika“ - www.youtube.com/watch?v=J0H4_o6mw9A
Zákon o solidárních sdruženích ke stažení na: www.solidarismo.or.cr
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Současnost sociálního
podnikání v ČR

Záznam z diskuze, kterou vedla Petra Francová.
Zapsala Petra Francová.

Otevřený prostor: Komunitní modely financování
Na začátku setkání Petra Francová stručně představila situaci v sociálním podnikání v ČR. Toto téma
se postupně prosazuje a je o něj stále větší zájem. V Tematické síti pro sociální ekonomiku TESSEA
byly již dříve vytvořeny definice, principy sociálního podniku a indikátory. Tyto indikátory nyní pilotně
ověřuje pro MPSV obecně prospěšná společnost P3 – People, Planet, Profit. Tato organizace eviduje
ve svém adresáři přes 140 sociálních podniků a ve skutečnosti jich bude cca o stovku více, protože
řada společností se takto v praxi chová, ale oficiálně se k tomu nehlásí. Nejvíce sociálních podniků
provozuje kavárnu nebo restauraci, poté následují technické služby a zahradnictví a na třetím místě je
výroba a prodej potravin. Většina těchto podniků zaměstnává znevýhodněné lidi a díky nastavenému
systému dotací se jedná zejména o osoby se zdravotním postižením.
Nejčastější právní formou sociálního podniku je s.r.o., poté následuje obecně prospěšná společnost. Stává se poměrně často, že za vznikem s.r.o. je nestátní nezisková organizace, ať už formálně
nebo neformálně. Družstev je velmi málo, i když je to v západní Evropě běžná právní forma pro sociální podnik. Družstva stále ještě v ČR nemají dobrý zvuk, což je pozůstatek minulého režimu. Nově je
v zákoně o korporacích vymezeno sociální družstvo, nevážou se k tomu ale žádné výhody a zatím je
tato nová právní forma vnímána s rozpaky.
Petra Francová představila návrhy své organizace na zapracování sociálního podnikání do české
legislativy. Ideální by byl samostatný zákon jako v Polsku, to je ale zatím nereálné. Optimální by
bylo zapracovat sociální podniky pod formou společensky prospěšný zaměstnavatel do zákona o
zaměstnanosti, čímž by mohly získávat podporu od úřadů práce i sociální podniky zaměstnávající
sociálně znevýhodněné zaměstnance. MPSV se přiklání k variantě podporovat zaměstnávání znevýhodněných osob pouze formou metodického doporučení s využitím stávajících nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti, a to formou pilotního ověření ve 2 - 3 krajích. Problém je s environmentálním
a místním principem, pro který samy integrační sociální podniky nemají velké pochopení a MPSV ho
prý ani nemůže podporovat.
Přítomní se shodli na tom, že pojem sociální podnikání je v ČR vnímán zkresleně a je zavádějící,
lepší by bylo říkat tomu třeba společensky prospěšné podnikání.
Proběhla diskuze o certifikaci sociálních podniků, která zatím chybí. Ideální by bylo, kdyby existovala iniciativa zdola, která by byla dána časem do souladu s kontrolními mechanismy státu. Zazněl
podnětný návrh využít praxi z Latinské Ameriky a nyní i Francie, kdy jednotliví aktéři v zemědělství
certifikují sami sebe - tři zemědělci certifikují jednoho. Toto by mohlo být nosnou náplní budoucí
asociace.
Hodně se diskutovalo o tom, jak by šlo propojit sociální podnikání s rozvojem venkova. Dobré
je, že v novém Programu rozvoje venkova bude také sociální podnikání. Komunitně podporované
zemědělství je šancí pro obnovení vztahu k půdě a pro vznik nových pracovních míst na venkově.
Komunitně podporované zemědělství se k sociálnímu podnikání hlásí. Hovořilo se o tom, jak docílit
přidané hodnoty, aby se to finančně vyplatilo, protože čistě manuální prací si v době mechanizace
není možné vydělat.
Probíraly se podnikatelské záměry na české řezané květiny, biospižírnu a aktivity o.s. KomPot,
které provozuje komunitní produkční zahradu. Zajímavý je příklad z Liverpoolu, kdy místní obyvatelé
využili opuštěný pozemek u fotbalového stadionu na hlídané parkoviště a výnosy používají na rozvoj
místní komunity. Další náměty se týkaly recyklace použitého nábytku a elektrospotřebičů.
Ve Francii a Belgii existují družstva, v rámci kterých lze začít s drobným podnikáním a mít k tomu
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podporu. Tito lidé se pak můžou osamostatnit, když se jim začne dařit a seberou k tomu odvahu.
Tento model není pro začínající podnikatele ohrožující. Dalším podpůrným mechanismem je společensky odpovědné nakupování, kdy veřejná správa může za určitých podmínek zvýhodnit sociální
podniky při veřejných zakázkách.

Pozn. N. Johanisové při editaci: Koncept sociálního podnikání (social enterprise) je klíčový z hlediska přechodu na environmentálně a sociálně udržitelnou ekonomiku. Na našich seminářích typu otevřený prostor se
proto sociálními podniky zabýváme prakticky pokaždé. Částečnými synonymy jsou „solidární ekonomika“,
případně „alternativní ekonomické prostory“ a další pojmy, které se vyskytují v sociálně geografické, sociologické a další odborné literatuře. V českém prostředí i v zahraničí u konceptu „sociální podnikání“ trvá napětí
mezi užším pojetím sociálního podniku především jako integrátora sociálně vyloučených či ohrožených
skupin, a širším pojetím sociálního podniku jako podnikatelského projektu, který má širší environmentální,
kulturní a/nebo sociálně-komunitní cíle. U nás po delších diskuzích akademiků i lidí z praxe v rámci sítě
TESSEA vznikly dvě definice, jedna integračního sociálního podniku (zaměstnává znevýhodněné osoby) a
druhá sociálního podniku v širším smyslu. Obě české definice zahrnují lokálně-komunitní a environmentální
dimenzi. Tabulky s oběma definicemi jsou dostupné v loňském (2013) sborníčku semináře Otevřený prostor
(Růst či nerůst) na stránkách Trastu pro ekonomiku a společnost (www.thinktank.cz).
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Křtiny a Kněžice alternativní aktivity
v menších obcích
Záznam z diskuze, kterou vedl Milan Kazda
a Petr Jelínek.
Zapsali Milan Kazda (Kněžice) a Petr Jelínek (Křtiny),
doplnila a upravila Naďa Johanisová.
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1. Kněžice (okres Nymburk)
Kněžice získaly oranžovou stuhu v soutěži Vesnice roku 2013 v krajském kole a druhé místo v celostátním kole. Jsou známé díky projektu ESO Kněžice neboli energeticky soběstačná obec (ve výrobě
tepla a elektřiny).
Příběh začíná v roce 2000 s přípravou územního plánu obce. Kněžice se rozhodly zaměřit na
návrat ke kořenům soběstačnosti a finanční toky držet v obci. Nejprve bylo třeba posílit rozpočet
obce hospodářskou činností. Obec si pořídila linku na peletky ze zemědělských odpadů (zisk cca
200 - 250 000 Kč ročně). Současně probíhala realizace Domu s pečovatelskou službou (existovala
dotace 750 000 Kč/byt, což bylo 15 mil. Kč při celkových nákladech 19 500 000 Kč). Kolaudace
Domu s pečovatelskou službou proběhla v roce 2004 s návratností investice 10 let. V té době přišla
informace z ministerstva, že obec dostane dotaci na projekt z operačních programů EU „Energeticky
soběstačná obec“ (dále ESO). Při žádosti o úvěr již měly Kněžice za sebou úspěšně zrealizované
projekty, což napomohlo při dalším sjednávání úvěru.
V čem projekt ESO spočíval? Kogenerace na bioplyn získávaný z biomasy měla vyrábět teplo a
k tomu i elektřinu, teplo mělo být dodáváno přímo do domácností a elektřina měla být distribuována
do sítě vysokého napětí. Žádost o dotaci bylo třeba doplnit do doby jednoho roku ještě dalšími dokumenty (např. smlouvy o úvěru, smlouvy na dodávky paliva a odpadů a také na odběry tepla s obyvateli
obce, kterým bylo třeba nabídnout přijatelnou cenu tepla).
První otázka zněla: Máme zdroje a zájemce? Zdrojů se jevilo být dost. Bude podpora obyvatel,
bude dost zájemců? Byl to běh na dlouhou trať. K žádosti o dotaci je třeba energetický audit, smlouvy
na dodávky paliva, odpadů a odběry tepla. Proto bylo zapotřebí sehnat 120 připojených míst, tedy
cca 300 - 350 obyvatel (obec má 510 obyvatel). Nejprve se přihlásilo 80 domácností, což ale nebylo
dostačující. Pověřili jsme nejstaršího váženého zastupitele, který dostal za úkol oslovit nerozhodnutou část obyvatel. Podařilo se mu přesvědčit k podpisu smlouvy na připojení teplovodů dalších 40
domácností. Což znamenalo, že jsme měli 120 zájemců o napojení na teplovod a shodu v zastupitelstvu k realizaci tohoto projektu. To byl dobrý začátek.
Původní plán vybudování kotelny na biomasu jsme museli upravit díky změně dotačních pravidel
a projekt jsme rozšířili. Ke spalování biomasy se přidala myšlenka bioplynové stanice. Těch bylo v
České republice v té době asi jen 12 (dnes cca 300). Bioplynová stanice by pomohla od biologicky
rozložitelného odpadu, ale hlavně by nahradila čistírnu odpadních vod (ČOV) a kanalizaci. Náklady
sice vzrostly z původních 60 mil. na cca 120 mil. Kč, ale ušetřila se eventuální investice 40 mil. Kč za
projekt ČOV a kanalizace. Obec měla rozpočet jen 6 mil. Kč ročně (510 obyvatel), proto jsme se snažili
realizovat díla, na něž existovala dotace, ale investice přitom byla návratná.
V roce 2004 jsme získali dotaci. Na počátku realizace projektu se počet zájemců zvýšil už na
147 přípojných míst a další 4 se přidali, když projekt začal dodávat teplo. Realizovaný projekt vyrábí
teplo a elektřinu z biomasy, dále umí zpracovat biologicky rozložitelné odpady. Dodáváme teplo k 90
% trvale žijících obyvatel obce a máme tepelný výkon 1,6 MW, 330 kW elektrických. Do domácností
proudí také teplá voda (systém přes výměník ohřívá topení a teplou vodu). Některé zpracovávané
odpady se musí ohřát na 70 stupňů, poté je teprve můžeme využít. Kromě splašků sbíráme i biologický odpad z domácností, ale toto zatím nedosahuje očekávaných výsledků. Biomasu na spalování
tvoří dřevoštěpka a sláma. Zhruba polovinu štěpky si vyrábíme sami (máme pronajato 120 ha lesa
na úklid klestu, z něj se vyrábí štěpka). Zbytek štěpky máme od dodavatele. Slámu nám dodává další
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dodavatel. Bioplynová stanice denně spotřebuje cca 60 tun odpadů (dva třicetitunové náklaďáky).
Protože jezdí přes obec průměrně 750 aut za den, dopravní zátěž nijak výrazně nevzrostla. Odpady se
svážejí zhruba z okruhu 30 km, ale nejsou výjimkou ani bioodpady z restaurací v Praze.
Náš projekt je opakovatelný především v tom, že dokáže nahradit kanalizační síť a ČOV. Projekt
je samofinancovatelný, na počátku jsme měli úvěr 42 mil. Kč, dnes jsme po sedmi letech provozu na
18 mil. Kč, které zbývá ještě splatit. Nyní chystáme lokální síť distribuce elektřiny, kam připojíme dva
největší odběratele elektrické energie. V budoucnu rovněž plánujeme potravinovou soběstačnost z
lokálních zdrojů a výrobu pohonných hmot.

Některé diskusní postřehy:
Paula (účastníka z Anglie) projekt překvapil. V Anglii takto velké projekty nemůže realizovat obec,
protože systém je jinak nastavený (malé obce nemají právní subjektivitu, možnost mít zaměstnance
apod.).
Milan: Obec založila provozní společnost – s.r.o. (100% vlastněná obcí), což umožňuje její
flexibilnější rozhodování. Naďa říká, že založení s.r.o. je přínosnější pro projekt, než kdyby projekt
provozovala obec, protože by mohla hrozit restrukturalizace ze strany zastupitelstva.
Paul souhlasí s touto myšlenkou, zároveň však dodává, že v Anglii by to takto zrealizovat nešlo.
Projekty alternativních zdrojů nejsou vlastněny obcí, ale často občany, kteří si sami zřídí sociální
podnik. Ten je pak vnímán jako komunitní, i když ne všichni občané místní komunity jsou členy.
Fotovoltaické elektrárny (FVE) jsou v Anglii budovány v obci do 3 000 obyvatel, kde je založena společnost, která investuje do FVE. Vybrali tam například 1 mil. liber na investici a společnost čítá 200
členů.
Z diskuze nakonec vyplynulo, že v případě s.r.o. vlastněném 100% obcí se asi nejedná o sociální
podnik, protože mohou chybět zástupci jiných zájmových skupin, než je politická reprezentace. U
malé obce je tomu jinak (demokratické rozhodování a zpětná vazba jsou snadnější), ale v případě
větší obce či města se může ztrácet skutečný komunitní charakter projektu. Petra mluví o Jirkově
(žije zde několik tisíc obyvatel), kde je také podnik vlastněn městem. Dochází zde k řadě politických
bojů v zastupitelstvu a vyvstává nebezpečí, že jiní zastupitelé podnik zavřou, protože se jim nelíbí
například to, že tam pracují Romové.
Obec je serióznější partner pro banku než jakákoli jiná společnost. Družstvo by patrně dotaci
ani úvěr nedostalo, kdežto obec ano. Takovýchto obcí je málo, spíše existují obce s kotelnami na
biomasu bez bioplynové stanice.
Milan dále mluvil o prospěchu pro občany. Kněžický projekt trvale zaměstnává 5 místních lidí (1
% trvale žijících obyvatel) a teplo mohou využívat všichni obyvatelé obce a platí za něj 265Kč/GJ bez
daně (jedná se patrně o nejlevnější vytápění v ČR - je to přibližně koruna za kWh tepla). V městských
teplárnách je cena 500 – 600 Kč za GJ. Cena vytápění domu o 120 m2 za rok se dá v Kněžicích
zvládnout za 31 600 Kč včetně ohřevu teplé užitkové vody, cena vytápění hnědým uhlím a klasickým
kotlem je cca o 20 Kč/GJ vyšší. Provoz kotelny je z malé časti dotován z výroby elektřiny, protože její
výroba je díky dotační politice státu 6krát výhodnější než výroba tepla.
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Křtiny (okres Blansko)
Křtiny jsou malá spolkově živá obec se 780 obyvateli na okraji Moravského krasu. Obec získala
duhovou stuhu v soutěži Vesnice Jihomoravského kraje roku 2012 za spolkovou činnost. O rok
později obec vyhrála modrou stuhu v soutěži Vesnice Jihomoravského kraje za společenský život.
Ve Křtinách, které jsou navzdory malé velikosti městysem, funguje 15 spolků, které čile spolupracují. V roce 2007 získalo sdružení Horní mlýn peníze na koordinaci spolků, od té doby se pravidelně
spolky schází a plánují společné akce, které se inzerují do každoročního křtinského kalendáře. V roce
2007 se konaly první řemeslné trhy v rámci tzv. Dne Křtin. Postupně spolky získaly další prostředky
na zakoupení podia, laviček a historických stánků. Finanční situace spolků je trvale na dobré úrovni i
díky velké dobrovolnické aktivitě. Některé aktivity spolků přinášejí úspory i do obecní poklady. Vedle
zmiňovaného spolkového vybavení, které obec dříve musela půjčovat a platit, přineslo úspory také
sdružením Horní mlýn prosazený pytlový sběr odpadu ve Křtinách.
V roce 2012 vznikla zastřešující organizace Křtinské spolky o. s., která již oficiálně aktivity spolků
koordinuje. Úspěšná spolupráce mezi spolky, ale také spolků se zastupitelstvem, byla v roce 2012
a 2013 oceněna v jihomoravské soutěži Vesnice roku. V roce 2013 také vznikl přímo pod základní
školou Komunitní sad, který vrátil staré ovocné odrůdy (především jabloní) do Křtin. Občané vybrali
takové odrůdy, které měli rádi a které si sami zvolili v anketě a na komunitním plánování v roce 2012.
O sad se ve spolupráci se školou bude starat sdružení Horní mlýn a další spolky. Sad byl oceněn jako
Environmentální chlouba regionu v roce 2013.
V diskuzi zaznělo, že na spolkové činnosti ve Křtinách je příjemné nejen to, jak široká je paleta
a provázání spolků, ale také to, že do činnosti byly „vpuštěny“ i nově přistěhovalé rodiny. Díky otevřenosti a velkorysosti starousedlíků i díky jisté strategii nově příchozích obyvatel, kteří se také na
životě obce chtějí aktivně podílet. Příkladem mohou být aktivity o. s. Horní mlýn, který byl tvořen
novousedlíky. Od původně radikálně osvětových akcí, které v obci vyvolaly rozpaky, ba i nedůvěru, si
sdružení nakonec dostatečnou část starousedlíků získalo díky aktivní spolupráci s dalšími spolky a
schopností získat pro ně i obec finanční prostředky. Společné cestovatelské večery, sázení ovocných
stromů se skauty, nová naučná stezka, organizace kulturních akcí a později každoročních křtinských
slavností (již zmíněný Den Křtin) založila nová přátelství, která prospívají celé křtinské komunitě.
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Komunitní podíly a příklad
Red Brick Building
Záznam z diskuze, kterou vedli Paul
a Sarah Sander-Jackson.
Zapsali Paul a Sarah Sander-Jackson, přeložily
Barbora Palatová a Naďa Johanisová.
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Naše organizace Wessex Reinvestment Trust (viz kap. 16 - pozn. ed.) uskutečnila výzkum ve snaze
najít schůdné právně-finanční postupy, které by umožnily místním komunitám získávat ze strany
veřejnosti finance - investice pro projekty a sociální podniky, o které usilovaly. Z výzkumu vyplynulo,
že nejflexibilnější a nejméně nákladnou možností je založení organizace, která je de facto „veřejně
prospěšným a neziskovým družstvem“. Tato právní forma je mutací běžného družstva (Industrial and
Provident Society), nazývá se Community Benefit Society a umožňuje emisi členských podílů, o nichž se
v tomto případě často hovoří jako o „komunitních podílech“ (community share issue).
Community Benefit Society musí mít (na rozdíl od běžného družstva, které je založeno, aby podporovalo své členy) explicitní veřejně prospěšný cíl své činnosti (nestačí tedy jako cíl uspokojování
potřeb svých členů) a právně vymahatelný tzv. asset-lock, což lze přeložit jako „uzamčení aktiv“. Ten
zajišťuje, že majetek družstva nemůže být rozdělen mezi jeho členy (viz též poznámka na konci
textu). Všichni členové mají při rozhodování jeden hlas, bez ohledu na výši jejich členského podílu.
Členem mohou být vedle jednotlivců také organizace, ovšem opět budou mít každá jen jeden hlas.
Členové volí výkonnou radu (resp. představenstvo), a to na výroční členské schůzi, která se ze zákona
musí konat minimálně jednou ročně. Tento volený orgán pak odpovídá za řízení organizace mezi
členskými schůzemi.
Cena podílů (vkladů), které člen do družstva vložil, nemůže stoupnout, ale může klesnout, pokud
poklesne celková hodnota družstva. Podíly dále nelze obchodovat, lze je pouze prodat zpět družstvu
(tedy družstvo vrátí členovi jeho vklad). Pokud je družstvo v určitém roce v zisku (tedy zůstanou
mu prostředky poté, co uhradí všechny náklady a další nutné výdaje), pak lze členům vyplatit podíl
na zisku. Málokdy to bývá více než 4–5 % z celkové hodnoty vkladu, a některá družstva nevyplácejí
podíly na zisku vůbec. Pokud tedy někdo do takovéto organizace investuje, jde mu především o sociální zisk, resp. prospěch, nikoliv o zisk finanční.
V návaznosti na výzkum zmíněný výše, získal Wessex Reinvestment Trust grantovou podporu
pro dvouletý program orientovaný na výše zmíněnou podobu komunitního financování, jejíž podrobnou metodiku vypracoval a nabídl veřejnosti. S jeho podporou bylo založeno téměř třicet Community
Benefit Societies a čtyři z nich uskutečnily emisi komunitních podílů - členských vkladů. Z těchto čtyř
družstev získala Real Food Store v městě Exeteru pomocí emise komunitních podílů 160 000 liber,
což jí umožnilo otevřít prodejnu s místními potravinami a restauraci v centru města. Projekt Red Brick
Building v Glastonbury, o němž je řeč níže, získal stejným způsobem 110 000 liber. Třetí projekt, zaměřený na komunitní energii, nakonec zvolil jinou cestu zajišťování investičních prostředků. Poslední
projekt, jehož cílem byl nákup půdy pro pěstování lokálních potravin, získal pomocí emisí komunitních
podílů necelých 5 000 liber a rozhodl se nepokračovat.

Red Brick Building Centre
Red Brick Building Centre působí v Glastonbury, malém městě s 9 000 obyvateli v hrabství Somerset.
Na okraji Glastonbury je bývalá industriální zóna, která od 80. let 20. století, kdy zavřely koželužny a
továrny na zpracování ovčích kůží, postupně chátrala. Tyto podniky po sto let představovaly hlavní
zaměstnavatele ve středním Somersetu a hrály značnou roli jak v ekonomickém, tak společenském
životě Glastonbury a sousedícího města Street. V roce 2000 se vlastníkem zóny stala regionální
vládní agentura, která postupně strhla většinu staveb. Přestože do diskuze o budoucnosti zóny zpočátku zapojili také místní obyvatele, později jejich názory ignorovali. V roce 2008 oznámili, že strhnou
také tzv. Red Brick Building – jednu ze dvou posledních zbývajících staveb. Toto rozhodnutí podnítilo
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skupinu mladých angažovaných lidí s širokou podporou místních obyvatel k obsazení budovy.
Pod dojmem této přímé akce se regionální vládní agentura rozhodla plánovanou demolici odložit
a na setkání, kterého se zúčastnilo 400 lidí, se zavázala, že po dobu následujícího půl roku nic dalšího
nepodnikne. Skupina místních se mezitím začala scházet a plánovat návrh odkoupení a renovace
objektu Red Brick Building pro komunitní účely – počítalo se s tím, že objekt si na sebe vydělá pronájmem prostor. Cílem bylo nové, životem pulzující komunitní centrum se zaměřením na vzdělávání,
umění a podnikání. Skupina se zaregistrovala jako Community Benefit Society a vytvořila kompletní
návrh projektu s rozpočtem, který představila vlastníkovi - uvedené vládní agentuře. Uskutečnili také
emisi komunitních podílů, které nabídli místním občanům, a od dvou set nových členů tak získali
celkem 110 000 liber. Vlastník objektu následně odsouhlasil jeho prodej nově vzniklé organizaci za
symbolickou cenu 1 libry a uvolnil částku 60 000 liber na jeho renovaci, ovšem za velmi striktních
podmínek: první etapa prací musela být hotova ve velice krátkém časovém horizontu.
Ve snaze získat půjčku, která by pokryla zbývající částku očekávaných nákladů na první etapu renovace budovy (240 000 liber), jsme oslovili tři banky: Barclays (jednu ze čtyř nejvýznamnějších bank
v Británii), Triodos Bank (nizozemskou etickou banku s pobočkou v Británii) a Unity Trust Bank, která
se specializuje na odbory a družstva. Všechny tři instituce poskytnutí půjčky odmítly, a to přesto, že
ručení zahrnovalo pozemek i s budovami. Na to však reagovala malá skupina sestávající ze dvou
osob a dvou místních neziskových organizací a rozhodla se pomoci. Prostřednictvím Investors’ Club
(„Investičního klubu“), který organizace Red Brick Building založila speciálně pro tento účel, poskytla
projektu úvěr za velmi výhodných podmínek. Tato půjčka umožnila pokračovat v práci na rekonstrukci budovy.
Stavební práce nakonec stály téměř dvojnásobek původně odhadované částky. Kdybychom
uspěli s žádostí o půjčku u některé z bank, byla by to skutečná pohroma! Avšak Investors’ Club nám
nabídl další, až neuvěřitelnou, podporu a za pomoci odhodlané místní komunity nalezl řešení. Stavba
tak byla v prosinci 2012 úspěšně dokončena. V budově dnes sídlí prosperující komunitní centrum
s úspěšnou, komerčně vedenou restaurací, které mimo jiné pořádá také populární hudební akce.
Prostory jsou za komerční nájmy pronajímány umělcům, malým podnikům a neziskovým organizacím (některé začínající podniky mají dočasnou slevu). Vyvíjíme také vzdělávací a školící programy a
množství akcí se neustále rozrůstá – detaily ohledně měsíčního plánu akcí rozesíláme mailem více
než 900 přívržencům. Zbývající polovina této obrovské budovy na renovaci stále ještě čeká a máme
další plány!
V případě zájmu navštivte naše webové stránky (www.redbrickglastonbury.co.uk) nebo napište
na adresu sarahsj@onetel.com.

Pozn. N. Johanisové při editaci: Asset-lock či „uzamčení aktiv“ se objevuje v evropském diskursu kolem sociálních
podniků a sociální ekonomiky v posledních deseti až patnácti letech. Organizace, která má tuto právní úpravu, má ve
svém zakládajícím dokumentu zakotveno omezení rozdělování zisku svým členům (buď stoprocentní omezení, tj.
zisk není možno rozdělovat členům vůbec, nebo částečné - např. členům je možné rozdělit 35 % zisku za daný rok.)
Dále taková organizace při svém rozpuštění převádí svá aktiva (finanční zůstatek a hmotný majetek) na podobně
zaměřenou organizaci, která má rovněž asset- lock. Organizace, která má asset-lock, je de facto nezisková (non-profit), resp. není založena primárně za účelem zisku (not-only-for-profit) a může pak dosáhnout na některá daňová
zvýhodnění, granty a dotace. Může také, jak je zmíněno v článku, alespoň v britských podmínkách, uskutečňovat
emise členských podílů. V originále používají autoři u „členských podílů“ resp. vkladů pojem withdrawable shares,
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přičemž pojem withdrawable lze přeložit jako „vyplatitelné“. Podíl tohoto typu může člen od družstva žádat zpět
- může si vklad, který družstvu poskytl, nechat znovu vyplatit, ovšem, jak vyplývá z textu, maximálně v původní
výši. Není však možné podíl prodat někomu jinému - v tom se družstevní podíly liší od akcií, které emitují akciové
společnosti (družstevní podíly a akcie mají v angličtině stejné označení - shares - odtud snaha odlišit družstevní
podíly přívlastkem withdrawable.)
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Lokální a demokratické
ekonomiky pro potřebné
Záznam z diskuze, kterou vedli Tomáš Fiala
a Jiří Guth.
Podle zápisu Zdeňky Petákové doplnil Jiří Guth.
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A) Komunitní financování pro lidi v krátkodobé finanční nouzi a ve
stáří
Ohledáváme alternativy k současnému finančnímu systému. Bez bankovního systému je ještě
možné docela dobře a „normálně“ žít. Pokládáme si několik otázek a diskutujeme o nich.

Mohli by drobným dlužníkům pomoci lidé sami, včetně konzultací splátkového
kalendáře a řešení organizace života?
Poradny zde existují, ale neposkytují půjčky. Je to tedy výzva pro etické finančnictví, promýšlet „etický
splátkový kalendář“ nebo „etický odkup dluhu“ (to před časem udělalo hnutí Occupy v USA). Je zde
však omezení: takový přístup vyžaduje sociální kontrolu – lidé sami musejí situaci konkrétního dlužníka znát (a sledovat), takže pro stěhující se lidi to asi moc nebude.
Pouze zdánlivou odbočkou od tématu je kritika tzv. druhého a třetího pilíře důchodového systému.
Ve stručnosti (více ve sborníčku Otevřený prostor 2013):
»» málo se ví, že nejvíc důchodců na sto pracujících bylo v českých zemích v roce 1971 (asi 42)
»» dnes je to 38 a prognózy ukazují, že to bude několik desítek let stabilní
»» kdyby se omezil zisk finančního sektoru, mohlo by to ohrozit penzijní finance

Chtěli by si lidé komunitně pomoci spořením na stáří?
Nevíme. Malé komunity mj. nebývají dlouhodobě stabilní. Státu lze věřit víc, dokonce až tak, že
vlastně důchodový systém není pojištěn. Kdyby například musely státy urychleně splatit všechny
dluhy, systém důchodového spoření by se rozpadl.
Průběžný systém stojí na dohodě, že mladí se posléze postarají o staré. Ale: společenská dohoda
(mainstream) se pohybuje k atomizaci; jaké to bude, až se dnešní egoističtější mladí dostanou k politické moci?
Např. v Kostarice je významnou součástí „zaměstnanecký“ pilíř, spravovaný ale jakousi „solidaristickou asociací“ nezávislou na jednotlivých zaměstnavatelích.
ETP Slovensko (www.etp.sk): bezúročné půjčky na rodinné domy pro Romy, splácené z dávek na
bydlení (a to ještě ne z celých, 10 € měsíčně zbývá). Riziko pomáhá zhodnotit personál pomocných
organizací okolo osad.

B) Družstva v kraji Divokých včel aneb náraz na realitu
Vládní Agentura pro sociální začleňování (ASZ) má v posledních letech pořád více práce na venkově.
Tzv. situační analýza šesti „venkovských“ lokalit, kde ASZ soustavně působí, ukázala, že nezaměstnaní bědní (často, ale ne výhradně, Romové) se jen málo zapojují do krátkých ekonomických cyklů.
Výjimkou jsou Žlutice, kde provoz obecní výtopny na biomasu dal práci zhruba 17 lidem (včetně
přípravy paliva, samozřejmě). V některých sociálně vyloučených lokalitách si Romové významně
přes léto přivydělávají sběrem lesních plodů. Prakticky nikde se ale nesdružují do družstev a k tomu
je nevedou obce, pomáhající humanitární resp. sociální nevládní organizace ani třeba místní akční
skupiny.
Prakticky všechny zde (na Open space 2014) představené snahy, iniciativy a projekty se fakticky
zaměřují na lidi, kteří už něco mají (např. peníze na vklad do družstva), jsou spíše aktivní než pasivní
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a nadprůměrně společensky zapojení. Nahlíženo celospolečensky, ti zdaleka nepotřebují pomoc tolik
jako sociálně vyloučení resp. sociální exkluzí ohrožení. Výjimkou je záměr Standy Kutáčka zapojit
bezdomovce do štípání dříví.
Kulturní noviny, družstevní kavárna ROH na Žižkově, měšťanský pivovar v Borovanech nebo plánované pohostinské družstvo v Táboře mají také takovou povahu.
Zdá se, že mnoho pomocných prací mohou místním lidem nabízet Lesy ČR, ale většinou je spolu
s těžebními a pěstebními pracemi zadávají specializovaným firmám, které lidi z místa zaměstnávají
jen výjimečně, pokud vůbec.
Žádný příklad fungujícího družstva chudých nepřinesl ani sborník Pražské školy alternativ
Družstevnictví pro 21. století. Tam i jinde převažují teoretické příspěvky popř. příklady trvale dotovaných zařízení nebo družstev zanikajících (nebo transformujících se).
Během tzv. krize od roku 2008 v některých regionech ČR prudce vzrostla nezaměstnanost, ale
místní, svépomocná a demokratické ekonomika se tam nerozvíjela, pouze spontánní carsharing.
Proč?

Možné příčiny:
»» Systémový nedostatek práce – produkce 9 % lidí pokryje potřeby ostatních lidí, a v tom jsou i
služby.
»» Chybějí Impulzovi – místní nebo přistěhovalí, ale každopádně s elánem a sociálním kapitálem
(nebo aspoň otevření).
»» Ztráta sociální komunikace.
»» Malá aktivita „apoštolů“ – lidé na vsích, ač by měli elán a snahu, nemají dost informací a přehled
možností a podpory.
»» Nízké sebevědomí – myšleno lidí na periferním venkově.
»» Nedůvěra v systém – myšleno týchž.
»» Atomizace společnosti – a ztráta soudržnosti.
»» Postmoderna – lidstvo nemá ideál a ztratilo nebo ztrácí staré hodnoty.
»» Naše paranoia – jsme součástí systému, kterému nevěříme.
»» Uživí se jinak – sociální dávky a živelná šedá ekonomika je nějak uživí.

Hlasování o významu jednotlivých příčin:
5 bodů – systémový nedostatek práce, chybějí Impulzovi a ztráta sociální komunikace
4 body – málo „apoštolů“ a nízké sebevědomí
3 body – nedůvěra v systém, atomizace společnosti a postmoderna
2 body – naše paranoia a uživí se jinak
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Další poznámky a otázky z diskuze:
»» Vzhledem ke stavu společnosti je podle psychologů paranoia normální reakcí na aktuální stav žijeme v paranoii. Většina bezdomovců vypadla ze sítě zdravotní péče. Podle průzkumů terénních
pracovníků trpí velká část bezdomovců schizofrenií a podobnými psychickými poruchami.
Interpretace, že nemají pracovní nebo jiné sociální návyky, je zjednodušující.
»» Na vyloučené se tváříme jako rádci. My žijeme v systému „dotovaném“ shora a na nich bychom
chtěli, aby žili ze své práce a konkurovali korporacím na stejném trhu.
»» Lokální ekonomika funguje – vyměňují si např. jídlo, které by se zkazilo nebo ho mají navíc, domácí
výrobky, šatstvo, služby a další osobní předměty po zesnulých nebo po odrostlých dětech.
»» S lidmi je třeba mluvit v menších skupinách, komunitách, platit jim za účast na komunitním
plánování. Četné příklady z Kostariky a Brazílie.
»» Je snaha o uzavírání krátkých ekonomických cyklů regres?
»» Což předběhnout dobu – nezařazovat sociálně vyloučené do systému, ale učit je žít nezávisle?
»» Jsou komunitní aktivity „pro všechny“ a je možné vyhledávat místní autority, když pořád roste
mobilita?
»» Je sociální kapitál podmínkou, nebo výnosem z participativní ekonomiky? (V novém období MAS místní akční skupiny - pro sociální začleňování. Pro koho?)
»» Jsou družstva i pro chudé?
»» Pro koho je určeno zboží s regionálními značkami? Příběh regionální značky nepomáhá uzavírání
lokálních cyklů, je spíše proti.
»» Je třeba analyzovat genderově – jde o úplně jiné skupiny žijící jiným životním stylem.
»» Závist jako součást lokálních mocenských bojů. Možná souvisí s nedůvěrou mezi jednotlivými
členy.
»» Vést lidi k tomu, aby nepotřebovali hodně peněz nebo k tomu, aby si jich víc vydělali?
»» Je smysluplné pracovat s komunitou. Hodně analytiků si myslí, že nejlepší cesta je posílit grassroots (hnutí vycházející spontánně z komunity – poznámka při editaci).
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O přednáškách Davida
Korowicze a souvisejících
skutečnostech
Záznam z diskuze, kterou vedla Zdeňka Petáková.
Zapsala Zdeňka Petáková.
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Systémový analytik David Korowicz (www.korowicz.cz) z irského think-tanku FEASTA (www.feasta.
org), fyzik věnující se posledních 10 let studiu kolapsů, pojednal na jednodenním semináři, který se
konal 29. 1. 2014 v Brně, téma Hrozba kolapsu komplexních společností a mapování budoucích
rizik v přednáškách „Vývoj komplexních společností z pohledu systémové teorie. Závislost naší společnosti na výrobě a spotřebě, dopravní, energetické a finanční infrastruktuře – a přírodě“ a „Je možné
změnit současný směr vývoje? Jaké jsou šance na udržitelný nerůst? Hrozba kolapsu. Jak mapovat
scénáře budoucích rizik: rozsah, omezení, indikátory“. Na základě těchto přednášek, prezentace[1] a
článku[2] lze shrnout jeho myšlenky takto:
Riziko systémového kolapsu velkého měřítka roste. Pro vytvoření celkového názoru je třeba
využít systémový a multioborový přístup, zmapovaná rizika je možné efektivně řídit jen globálně
(OSN?), a je třeba vidět principiální chyby systému. Základní problém dneška vidí v souběhu ropného
zlomu (peak oil), potravinového zlomu (peak food) a světové finanční krize.
Představme si dnešní svět: Sedm miliard lidí, jejich obydlí a další stavby, 1 miliardu automobilů, 60 tisíc velkých nákladních lodí, 4 tisíce letišť, 5 tisíc přístavů, továrny. A sítě: silniční, železniční,
elektrorozvodné, ropovody a plynovody, vodovody a kanalizace. Tyto prvky jsou propojené globální
komunikační a finanční sítí.
Dále vyjděme z charakteristiky člověka jako biologického druhu: Máme tendenci se shlukovat do
skupin a kooperovat, přednostně v bližším okruhu (skupině), současné prožívání upřednostňujeme
před myšlením na budoucnost, zajímáme se stále o něco nového a staré nás brzy omrzí, hlídáme si
status a spravedlnost (hlavně uvnitř skupiny). A máme tendenci používat násilí (přednostně mimo
skupinu), máme tendenci věřit autoritám a též odhadovat budoucnosti lineárním proložením minulosti se současností (bez zahrnutí zcela neočekávaných a málo pravděpodobných událostí).1
A na čem hmotný svět vytvořený člověkem stojí? HDP závisí na dodávce energie a svět je adaptován na jeho stálý růst. V posledních 200 letech globální HDP rostl ročně o 3,5 % a spolu s tím
obrovsky vzrostl objem hmoty obhospodařované lidmi. Také bychom měli vzít v úvahu náklady na
údržbu takového rozsáhlého systému!
Dosáhli jsme nepředstavitelné rozrůzněnosti zboží a služeb2 a stále roste vzájemná závislost.
Navíc dnešní globální systém výroby i obchodu je pro zvýšení efektivity organizován způsobem „just
in time“, což si poněkud zjednodušeně lze představit tak, že dodávky jsou připravovány až po obdržení objednávky. Tedy jsou velmi nízké skladové zásoby, a to často i v palivech (pětidenní blokáda
benzinových pump a rafinérií v Británii v systému „just in time“ způsobila vážné problémy, na základě
řady dalších případových studií se ukazuje, že jeden týden výpadku je maximum, kdy se dá ještě
zorganizovat návrat ke stavu před potížemi. Po týdenním zmatku trvá návrat do předchozího stavu
několik týdnů.) Organizování způsobem „just in time“ silně snižuje stabilitu systému.3
Jak tedy takový dosti zranitelný globální systém jistit? Nejdůležitější je vytipovat kritické (critical),
klíčové prvky. To jsou ty, které jsou nenahraditelné. Jako nejzranitelnější se Davidovi jeví systém
finanční s jeho nástroji a představil ho takto: Systém pracuje nejen s „reálnými“ penězi, přímo podloženými prvky existujícími ve fyzickém světě, ale zhruba dvě třetiny „peněz“ je „virtuálních“, tedy dluh
(úvěry). Celkové množství finančních prostředků převyšuje reálné možnosti planety, neboť nekonečný růst na konečné planetě není možný.
1/ Některé z těchto charakteristik by se daly poněkud zpochybnit nebo doplnit, např. tendence použít násilí
je velká i v malých skupinách, kupř. v rodině.
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David se domnívá, že jsme na začátku finanční krize, která je velká a systémová, nikoli ve středu
nebo na jejím konci, jak se obvykle můžeme dozvědět z mainstreamových médií. Peněžní systém
se podle něho nedá řízeně změnit, protože nemá architekta, je to systém se stále se vynořujícími
změnami a v jeho komplexnosti mu nerozumí nikdo.
Tedy nejzranitelnější je finančnictví, ale i kdyby někdo vymyslel, jak ho změnit k lepšímu, je tu
HLAVNÍ KRITICKÝ PRVEK, a to dostupnost energie. Ta je nenahraditelná. Dostupnost (laciné) ropy
se snižuje, jsme za limity růstu, svět se stal méně předvídatelný, a co bude dál? Pomalý „nerůst“,
rychlý kolaps nebo něco mezi tím? Římu trval pád 150 let a David odhaduje, že nám to asi půjde rychleji. Navíc proces bude nevratný. Jako velmi závažné se jeví, že při případném kolapsu už nebudeme
mít patřičné znalosti a dovednosti pro návrat k tradičním způsobům přežití.
Pro dnešek doporučuje: řízení rizik včetně pozvolného zvýšení skladových zásob (zde upozorňuje na „past reflexivity“ – zvýšením skladových zásob ropný zlom jen rychleji přiblížíme).

Dotazy:
Co by se stalo, kdyby všechny dluhy byly smazány?
D. K.: Stále by tu zbyl problém s ropným zlomem.
Nemohla by pomoci nějaká nová technologie?
D. K.: Technologie nemůže tvořit energii. A čas běží rychle. Odhaduje, že nezbývá dost času na široké
zavedení inovací do začátku vážnějších globálních potíží plynoucích z klesající dostupnosti energie.
Má smysl jednat nejen s vládami, ale i s firmami?
D. K. Ne, firmy nejsou vůbec nastaveny na diskurz o směřování světa.4
V diskuzi na semináři Otevřený prostor zazněl od Paula dotaz, jak se s tímto dosti neočekávaným
a pro někoho možná i šokujícím odhadem budoucnosti s menší hmotnou spotřebou může každý
z nás, jako člověk, vyrovnat? V odpovědi Z. P. bylo shrnuto: Je možné, že bude procházet pěti stádii
procesů vyrovnávání se s negativní událostí podle Kübler-Rossové: popíráním, vztekem, smlouváním,
depresí a konečným smířením. Také nám úvahy nad tím, jak je možné, že se pravděpodobně bude
snižovat množství hmotných prostředků, které bude mít každý z nás k dispozici, mohou pomoci myšlenkově se posouvat z dobového spotřebního imperativu směrem k péči o duši, sebe sama, přátele
a příbuzné a k péči o nejbližší okolí. Situaci není třeba vzdávat, i když se zpočátku může jevit beznadějně – jsme jako lidé stále na té cestě, kterou kdysi započali první lidé a je jen na nás vypořádat se
co nejmoudřeji s dobovými okolnostmi.
Pro silnější provázání těchto úvah s údaji z fyzického světa – světa nerostných surovin a odhad
pozice České republiky v těchto globálních dějích je možné si přečíst syntézu zveřejněnou v časopise
Energetika[3], v prezentaci[4] a sborníku s tématem Růst či nerůst (Otevřený prostor 2013)[5].

2/ Současně ovšem dochází i k zániku širokého spektra lokálních znalostí a produkcí.
3/ Bylo by vhodné prošetřit, zda v systému „just in time“ funguje i výroba a distribuce léků a dalších zdravotnických komodit. (Pozn. Z.P.)
4/ Z diskuze účastníků Open space vyplynulo, že jednat s firmami je důležité, vzhledem k jejich moci nad
světem a vzhledem k tomu, že z jisté zodpovědnosti za chod světa, kterou nese každý člověk, se nelze
vyvázat.
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Zdroje:
[1] Korowitz, D. (nedat.): Assessing Ireland´s strategic options and managing the risks (www.
davidkorowicz.com/about).
[2] Korowitz, D. (2013): Catastrophic Shocks Through Complex Socio-Economic Systems: A
Pandemic Perspective (www.feasta.org/wp-content/uploads/2013/07/Catastrophic-shockpandemic2.pdf)
[3] Petáková, Z. (2013): Význam energetických surovin České republiky ve světle dlouhodobých globálních trendů.- Energetika, roč. 63, č.10, rubrika Energetické strategie, s. 596-599. ISSN 0375-8842.
(www.docs.google.com/file/d/0B4AuENhmC5kDbGFkSnFFbmFoRHM/edit?usp=sharing&pli=1)
[4] Petáková, Z. (2014): Přednáška „Hospodaření s nerostnými zdroji a limity růstu/
Hospodaření s nerostnými zdroji. Současná globální situace a výhled do budoucna.“ Pro
Energetickou sekci Strany zelených (www.simonikmilan.wordpress.com/2014/01/15/
zaznam-ze-seminare-se-zdenkou-petakovou-nerostne-suroviny-a-limity-rustu/)
[5] Petáková, Z. (2014): Hospodaření s nerostnými zdroji, záznam z diskuse. s.
56-58 in Johanisová N., Fraňková, E., Kutáček, S., Fousková, N. eds.: Sborník
ze semináře Otevřený prostor 2013: Růst či nerůst? www.thinktank.cz/index.
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Představení techniky
„Learn to lead“
Záznam z diskuze, kterou vedla Sarah Sander-Jackson.
Zapsala Sarah Sander-Jackson, přeložily Barbora
Palatová a Naďa Johanisová.
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Podstatou programu Learn to Lead („Učit se vést“) je nabídka struktury, nástrojů, dovedností a inspirace, které umožní lidem společně pracovat v týmech k praktickému uskutečnění pozitivních změn,
které považují za smysluplné. Členové jednotlivých týmů se do nich hlásí sami a dobrovolně, v závislosti na zaměření konkrétního projektu (podrobněji viz dále). Learn to Lead v současnosti působí
na řadě anglických základních a středních škol, kde pomáhá žákům spolupracovat na realizaci
jejich představ a nápadů a měnit tak způsob, jakým vnímají a zažívají svou roli ve školním prostředí.
Jednotlivé týmy jsou řízeny samotnými studenty. Nepůsobí v nich žádný z učitelů, s výjimkou tzv.
„kontaktního učitele“ (Learn to Lead Link Teacher), který studentům poskytne podporu, pokud o ni
požádají. Každý tým si zároveň může na svou schůzi kdykoliv pozvat dospělého, jehož spolupráci
či radu pro konkrétní projekt potřebuje. Přestože se tyto týmové aktivity odehrávají mimo oficiální
osnovy školy, mají výrazný dopad na celou školu.
Program Learn to Lead je dílem Susan Piers-Mantellové a jejího manžela Neila, dvojice učitelů,
kteří během svého působení na velké státní škole ve Wellsu v hrabství Somerset několik let spolupracovali s celou řadou studentů na vývoji jeho hlavních nástrojů a struktur.
Poselstvím programu je přístup, který chápe účast každého jednotlivce jako důležitou a cennou
bez ohledu na to, kolik je mu let či v jaké životní fázi nebo situaci se právě nachází. Nikoho nevyčleňujeme. Snažíme se umožnit lidem tvořit skrze vzájemnou spolupráci. Projekty Learn to Lead mívají na
své účastníky pozitivní dopady: děti se stávají sebevědomějšími, jistějšími si sami sebou a angažovanějšími ve vztahu ke svému okolí. Nezůstávají pasivními příjemci, ale stávají se sami aktivními tvůrci.
Učitelé mají možnost zúčastnit se dvoudenního školení, které jim umožní zacházet se specifickými nástroji programu a seznámit se s jeho základními etickými principy. Následně je jím nabídnuta
podpora a pomoc při zavádění Learn to Lead ve školách, na kterých sami působí. Proces, v jehož
rámci se Learn to Lead stává součástí celé školy, označujeme jako Learn to Lead Journey („Cesta
Learn to Lead“). Sestává z pěti kroků: 1. školního průzkumu, 2. vlastního výběru projektů, 3. zformování projektových týmů, 4. vlastní činnosti a 5. závěrečného zhodnocení a zlepšujících návrhů (review
and renew sessions).

Školní průzkum
V rámci školního průzkumu se snažíme žáky školy zapojit do zhodnocení aktuální situace.
Řešíme například školní hřiště, stravování, toalety, využití energie nebo nakládání s odpady. Cílem
není primárně kritika stávajícího stavu, ale zapojení všech do procesu pozitivní změny: přemýšlení
o tom, co by mohlo být jinak, jaké projekty by bylo možné zahájit, aby se situace změnila k lepšímu.

Vlastní výběr projektů
Po tomto průzkumu stávajícího stavu se ve škole na půl dne přeruší výuka a děti ve svých třídách diskutují své nápady a návrhy na případné změny. Ty se pak sepíší na velké papíry a vyvěsí na školních
chodbách tak, aby měl každý možnost prohlédnout si všechny případné budoucí projekty a zvážit,
zda by se do některého z nich chtěl zapojit. Studenti se následně mohou dobrovolně přihlásit do
projektu zabývajícího se tématem, které je opravdu zajímá. Ve školách, kde Learn to Lead běží, se
obvykle aktivně zapojí asi třetina studentů. Jejich činnost však pomáhá zlepšit školní prostředí pro
všechny.
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Projektové týmy
Projektové týmy se zaměřují na to, co jejich členové chtějí či potřebují ve svém okolí, na to, na čem jim
záleží. Protože přihlásit se do konkrétního projektu může každý (jediným kritériem je vlastní zájem o
dané téma), týmy jsou většinou věkově pestré, což vytváří prostor pro nové vztahy. Jednotlivé týmy
samostatně rozhodují o tom, jakým způsobem zvolených cílů dosáhnou. Program Learn to Lead
nabízí vysoce efektivní nástroje pro stanovení cílů, dosažení konsenzu a podporu angažovanosti.
„Kontaktní učitel“ (Link Teacher) jednotlivé týmy učí, jak za pomoci těchto nástrojů společně pracovat.

Závěrečné zhodnocení (Review and Renew Sessions)
Jednotlivé týmy stráví celý školní rok realizací svých nápadů a plánů. Vedle praktické práce na
vlastním cíli projektu tento proces zahrnuje také vyjednávání, zajištění financování, tvorbu rozpočtu a
neustálou komunikaci. Konec roku pak přináší příležitost zhodnocení toho, co se dařilo, co se už tolik
nedařilo (review) a pro plánování budoucího postupu - cílů tymu pro další rok (renew). V Learn to Lead
nejde o soutěž, není zde prohra ani selhání. Jde především o spolupráci a případný nezdar či chyba
v realizaci projektu jsou vnímány jako příležitosti, z nichž je možné se poučit.
Learn to Lead je tzv. Community Interest Company (CIC, nejbližším ekvivalentem v ČR je pravděpodobně obecně prospěšná společnost), přičemž polovinu její správní rady tvoří mladí lidé. Vedle
spolupráce se školami se v rámci projektu tzv. Camphill Villages zaměřuje také na práci s lidmi se
speciálními potřebami a dalšími komunitami dospělých. Více se můžete dozvědět buď na stránkách
Learn to Lead (www.learntolead.org.uk), nebo kontaktujte Sarah přímo na adrese sarahsj@onetel.
com.

46

12

Jak začít podnikat
– projekt pěstování
řezaných květin v ČR
Záznam z diskuze, kterou vedla Iveta Kuráňová.
Zapsala Iveta Kuráňová a Míla Kettnerová.

Otevřený prostor: Komunitní modely financování
Hlavní myšlenka pěstovat řezané květiny vznikla na základě informací o tom, jak se květiny produkují
v řadě zemí. Největší část sortimentu řezaných květin se dováží přes nizozemskou burzu z rozvojových zemí – tzn. pěstování monokultur zatěžujících tamní životní prostředí, neohleduplnost vůči
zdraví lidí pracujících na farmě, používání většího množství chemických prostředků, přeprava květin
na velké vzdálenosti. Dovážené květiny tvoří přibližně 97 % celkového prodeje květin.
Proč se u nás nepěstují květiny k řezu? Je to tak náročné na práci při obhospodařování půdy na
poli? Máme zkušenosti s pěstováním zeleniny a není důvod, proč by květiny nešly také. K dispozici
máme pozemek u Velkých Přílep (severozápadně od Prahy).

Náš záměr
Cílem projektu je vybudovat prosperující podnik zaměřený na ekologickou produkci květin v ČR,
vazbu kytic, jejich distribuci a místní prodej. Nedílnou součástí podniku je také obnova hospodaření
na opuštěných pozemcích, vytváření důstojných a smysluplných pracovních příležitostí na venkově,
osvěta v oblasti produkce květin či vytvoření nové estetiky květinových vazeb založené na lokálnosti
a sezónnosti.

Prospěšnost podniku spočívá v:
»» znovuobjevení regionální produkce květin
»» návratu k zemědělskému hospodaření, a to ekologickému
»» vytvoření nových pracovních míst a práce založená na sepětí s půdou a regionem
»» prohloubení spolupráce místních organizací a podniků
V budoucnu chceme spolupracovat s okolními zahradnictvími či jinými subjekty a navzájem si doplňovat sortiment a vylepšit možnosti dodávat řezané květiny po co nejdelší čas v roce.

Diskuze
Naším cílem je pomocí osvěty získat klientelu, která se za normálních okolností nezajímá o původ
zboží. Za stabilní zákazníky však považujeme lidi, jimž není lhostejný dopad produkce na životní prostředí či způsob hospodaření v jejich blízkém okolí. V diskuzi bylo doporučeno nabízet plné spektrum
vazeb – od skromných kytiček až po objemné kytice.
Obecně by bylo zajímavé navázat produkci na „bioplynky” a využívat přebytečné teplo na ohřev
skleníku.
Jelikož na současném českém trhu existuje pouze několik firem, které se zabývají produkcí květin
(Efemer, Květinové lahůdkářství, květiny a zahradnictví z Dřís), je zde potřeba určité osvěty veřejnosti,
vzdělávacích programů a vzájemná spolupráce místních firem.
Pro zanedbatelný počet českých firem zabývajících se produkcí květin je vhodné navázat spojení
se zahraničními „květinovými farmami“, např. v Německu, v Rakousku, v rámci výzev z programu
Erasmus Evropské unie. V Tullnu an der Donau, v Rakousku, jsou přírodní ukázkové zahrady. Taktéž
přes časopis Permakultura nebo Klíčová dírka bychom mohly získat kontakty na zahraniční firmy.
V Británii je v současnosti trend pohřbů v lesích, lidé chtějí vrbové rakve, které se brzy rozloží –
potencionální zákazníci pohřebních květinových aranží.
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Jelikož produkce květin pěstovaných u nás je velmi sezónní, je třeba si naplánovat křivku sezónnosti. Po celý rok bude probíhat nepravidelná produkce, případně nepravidelný odběr.
Tématem se tento projekt slučuje se sociálním podnikáním. Petrou Francovou byla navrhnuta
vzájemná spolupráce s organizací P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Taktéž je vhodné kontaktovat MAS
– místní akční skupinu.

Právní forma a financování
Jako právní forma subjektu bylo doporučeno s.r.o., jakožto nejjednodušší forma pro tuto oblast
podnikání. Další možnou variantou bylo založení družstva, k tomu je ale potřeba alespoň 5 osob. V
případě družstva také hrozí konflikty mezi jednotlivými členy. Aby bylo možné financovat případné
vzdělávací aktivity, je možné současně založit také občanské sdružení.
Zatím se v ČR nelze spoléhat na potenciál crowdfundingu, navíc poskytovatel této služby pobírá
10 % z vybrané částky. Na úřadě práce je taktéž možné získat prostředky na podporu vytvoření podnikatelského záměru (po následující 2 roky nemůže žadatel o finanční příspěvek žádat o příspěvek v
nezaměstnanosti).
Dále je možné využít pro financování Program rozvoje venkova, např. dotace pro začínající zemědělce či získat úvěr od fyzické osoby, a to jednoduchou smlouvou o půjčce.
Bylo také navrženo možné napojení na zavedenou firmu, která by si předplatila dodávku jistého
množství květinových aranží během roku, což by nám zajistilo provozní financování. V Praze na
Smíchově existuje bioobchod, kde si lidé dopředu objednávají a platí potraviny, tento koncept tedy
není neznámý.
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Sémantický
brainstorming aneb jak
překonávat nechtěné
jazykové dualismy
Záznam z diskuze, kterou vedla Eva Fraňková.
Zapsal Jan Valeška, doplnila Eva Fraňková.

Sborník ze semináře 2014
Cílem dílny bylo prozkoumávat jazykové prostory a hledat slova, která vyjadřují proměnu myšlení
i jednání, o kterou nám jde. Například když mluvíme o komunitním zemědělství, pořád používáme
slova jako producent a spotřebitel, která vymezují (oddělené) role produkujícího farmáře/pěstitele/
zahradníka na straně jedné, a konzumujícího kupujícího/strávníka na straně druhé. Smysl komunitních forem pěstování potravin je ale právě v propojení těchto rolí, prolínání mezi nimi, rozmazání
jejich hranic. Jak ale toto vyjádřit v jazyce českém, případně jiných? V širším pojetí nám šlo o hledání
možností jazykového uchopení témat alternativní spotřeby potravin, vztahu ke krajině, zemědělství,
komunity, sdružování a participace mimo zaběhané slovní škatulky. Celý seminář proběhl jako brainstroming, následuje zápis všech tematicky souvisejících slov a obratů, které zazněly.
provisioning – zásobování – poskytování – získávání – obživa – živobytí – livelihood – živobití – půst
– potřeba – artisanal – řemeslo – řemeslná výroba – tvorba – přeměna – umění + výroba – umění
spolu – komodifikace – dekomodifikace – dary země – denní chléb – denní koláče – kokina – kokino
– potravinový řetězec – potravinový řetízek – jídlo z blízka – prachy z blízka – pomalé jídlo – konzumaktér (konzument + aktér) – consumactor – prosumer (producent + consumer) – barterový obchod
– nepeněžní vklad – producent – potřebitel – tvotřebitel – výtřebitel – protřebitel – tvůrce – homo faber
– faber – kocháč – těšitel – utěšitel – kochatel – komunitník – zásobitel – zob – sbližovatel – propojitel
– spojitel – pojítko – spojenec – dopravní/zásobovací řetízek – obchodní řetízky – řetězáky – obchodné
retiazky – potravinová síťka/síťovka – potravinový košer – halasný – spotřebitel – konzument – reducent – ničitel – destruent – uživatel – užívatel – uživitel - používatel – likvidátor – papačenko (papač
jahod) – degustér – hédonista – kochanec – komunaut – agronaut – zásobenec – zazobenec – vyzobatel – vzájemnost – každý se vším – všichni se všemi – nikdo s nikým - buď sob (nebuď sobec) – buď
los – buď vlk (výrobce lokálních komodit) – zdroje – prameny – prostředky – surovinky – zásoby – lidský
pramen – pramen zdraví – prapramen (quelle) – prazdroj – pazdroj (domělý zdroj) – pazdroj mléka =
mlékárna – agrobytí – agrobití – agrospoj – agrospol – spolagro – rolník – Georgias = obdělatel země
– obdělávání – obdělání – využívání – péče – správa – management – zeměpečovatel – Zeměpečovatel
– šafář – správce – holista – zabezpečovatel – péče – pečování – družstevník – podílník – družstvo –
kooperativa – společná operace – kooperace – spoluprativa – zemědělská družina – sdružení – družení
– sdruženec – druženec – družinář – skupináč – spolupracovník – spolupratovník = úpratovník – spečovatel – spříseženec – spiklenci – Země dělec – Zemědruh – zemědobrodruh – Zeměobčan – děti
hlíny – děti trávy – děti půdy – děti z půdy – děti (z) podzemí – agro underground – děti země – hospodář
– hospodářka – hospodyně – pekař – sedlák – selka – pěstitel – pěstit – pěstovat – chovatel – zušlechťovat – reprodukce – tvořivost – hospoblaha – blaho – blahobyt – zásobitel – poskytovatel – brát
& dávat – pokladnice – zápornice – přebytek – příbytek – přípitek – statek – nedostatek – pobytek
– dobytek – dobitek – výdobitek – výdobytek – dobývání – vydobývání – systém – kruh – cyklus – tok
– soustava – soustavnost – koloběh – ekosoustava – ekotok – souděj – spoluděj – soutok – souchod
– souplyn – splyn – splynutí – pábitel – jedinečný uživatel – unikátní uživatel – kosmokvas – kosmos
(+- Země) – úroda – příroda – přiúroda – přiúrodit – pospolník – komsomolec – polník – popelník –
polníček – spolníček – pospolníček – kosmopolita – kosmorolník – obopolník – obkoppolník – sadba
– setí – posed – posazený – posázený – osázený – obsázený – fábitel (jedinečný tvůrce, Homo faber)
– vábitel – trhový vábitel – zákazník – vábenec – tebekrmič – sebekrmič – autožrout – náskrmič – sad
– vsad – vysazený – přísadba – obsazený – soběstačník-soběnestačník – sklizník – nesklizník – bezúroda – úroda – úrodník – úrodnitel – setrvačník – podobojník – stálec – stálice – sádlice – sádlec
– sádelník – sádlák – čistý zisk – etický zisk – špinavý zisk – očištěný zisk – vypraný zisk – oběd – běd
– oběť – spoluroda – souroda – souběd – oběděnec – obětník – obědník.
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Alternativní měny historie a příklady
z ČR a Slovenska
Záznam z diskuze, kterou vedli Petr Jelínek
a Mária Chudíková.
Zapsal Petr Jelínek, doplnila a upravila
Naďa Johanisová.

Sborník ze semináře 2014
Ve světě existuje řada alternativních měn (často se hovoří spíše o měnách komunitních, komplementárních, lokálních, či sociálních), které většinou vznikají zdola a mají různé, často mnohočetné cíle a
motivace: podporu místní produkce a spotřeby a drobných nezávislých prodejců, posílení sociálních
vazeb, vyvázání se ze současného ekonomického systému, umožnění směny lidem sociálně vyloučeným, demokratizace a lokalizace tvorby peněz, principielní odmítnutí úroku atd.
Alternativní měny mohou fungovat různě. Známé jsou systémy LETS (Local exchange trading
systems), přicházející původně z anglosaského prostředí, ve kterých skupina lidí obchoduje pomocí
virtuální měny, přičemž všichni klasicky začínají na nule (ale viz dále) a pak jsou střídavě v plusu a
v minusu. Směnu v rámci systémů LETS dnes často usnadňuje počítačový program Cyclos, který
trochu připomíná komerční Aukro. LETS fungovaly od 90. let v ČR minimálně tři, a to v Brně, Praze a
Českých Budějovicích, všechny však po několika letech zanikly. K dalším typům alternativních měn
patří měny typu „chiemgauer“, rozšířené např. v Německu. Jedná se o oběživo (papírové bankovky),
které lidé mohou získat za eura na odběrových místech (zhruba v poměru 1:1) a platit s nimi v místních obchodech (jako drobné se často používají mince oficiální měny). Obchody samozřejmě musí s
prodejem nejprve souhlasit. Tento typ měny většinou po určité době ztrácí platnost , resp. se platnost
bankovky musí obnovit zakoupením známky v hodnotě např. 2 % hodnoty bankovky. Ještě další typ
alternativní měny - časové banky - je podobný systémům LETS, je ale zaměřen čistě na služby, mívá
centrálního koordinátora a jeho jednotkou bývá „hodina“ (hodina poskytované služby/pomoci má vždy
hodnotu jedné „hodiny“).
V současné době dochází na řadě míst České republiky a Slovenska k novým pokusům s alternativními měnami.

Rozleťse, Brno (Petr Jelínek)
Druhý pokus o LETS v Brně začal roku 2011 pod názvem Rozleťse. Předtím fungoval systém lokální
měny mezi lety 2000 a 2006 ve skupině kolem brněnského Rozmarýnku (vzdělávací centrum, spadající pod ekovýchovné školské zařízení Lipka), ta však poté zanikla.
Pokus z roku 2011 má nyní za sebou dva roky fungování a zahrnuje skupinu čítající asi sto lidí, kteří
jsou zapojeni do směny zboží a služeb. Brněnská měna „brk“ (z pojmu „brněnský kredit“) při směnách
zhruba kopíruje hodnotu koruny. Platí ale např. dohoda, že práce všech zúčastněných se oceňuje
přibližně na 100 brků na hodinu, i když v korunách by to bylo méně nebo více. Využívá se internetový
portál www.rozletse.cz a především mezinárodně užívaný program Cyclos, který se předává jednotlivým skupinám zdarma. Výměna probíhá v patnácti oblastech, nově příchozí členové Rozleťse jsou
přirazeni k „broukům“ (angl. broker), kteří je v systému zaučují a jsou za ně zodpovědní (řeší případné
spory). Skupina se postupně rozrostla po několika setkáních v Brně a semináři na Horním mlýně ve
Křtinách v roce 2011, kam byla také přizvána koordinátora vídeňské skupinky Petra Gaerdner. Ze
zkušeností z Vídně brněnské Rozleťse převzalo pravidelné každoměsíční schůzky a nakonec malý
poplatek 50 Kč a 50 brků za provoz webového portálu a hosting, který každý musí na začátku roku
platit. Na setkáních, která provází také burza – výměna zboží, se pravidelně zveřejňují nejaktivnější
směňovatelé. Psychologický blok nedostat se do mínusu skupina vyřešila tím, že každý do začátku
dostane 10 000 brků a je motivován, aby se nebál využívat služeb ostatních, nicméně aby se případný
pokles brků snažil zase činností splatit a pohyboval se tak kolem těchto 10 000. Nevadí tak, když se
uživatel na půl roku dostane třeba na 5 000 brků, pokud je patrné, že se mu daří tento „dluh“ opět
splácet. Malý příjem v brcích má také úzká skupinka lidí, která chod (ale také internetové stránky) řídí,
včetně deseti „brouků“.
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Během dvou let si skupina vedla dobře, nejaktivnější jedinci realizují až 50 transakcí měsíčně
v hodnotě i několika tisíc brků. Skupinka si nedělá reklamu v médiích, nově příchozí se přidávají na
doporučení známých nebo po přednáškách, které přibližně jednou ročně v Brně Rozleťse organizuje.
Jednotlivé transakce a účastníci jsou hodnoceni, což přispívá k větší důvěře v systém.

Živec, Slovensko (Mária Chudíková)
V Bratislavě a ve Zvoleně se od dubna 2014 chystá alternativní měna „živec“, jejíž rozjezd je financovaný švýcarským grantem. Celý projekt probíhá v gesci Centra environmenální a etické výchovy
Živica. Bude se jednat nikoliv o „měnu“, což je legislativně problematické, ale o poukázku, resp. ceninu,
kterou bude možné získat výměnou za eura na přibližně pěti výměnných místech v Bratislavě a
jednom ve Zvoleně. V poměru k euru je živec 1:1. Nicméně zákazník při výměně eur za živce získává
5 % navíc. Takže za deset eur získá 10,5 živce. Obchodník, který se zaváže živce přijímat, je může
využít v obchodování s ostatními podnikateli, kteří jsou do projektu zapojení, se zákazníky, může je
také vyměnit zpátky na eura. V tom případě přichází o 5 % - vrátí-li například 10 živců, dostane nazpátek
pouze 9,5 Eur. Zákazník možnost zpětné výměny nemá. Poukázka živec má platnost jeden kalendářní
rok. Jelikož se jedná o ceninu, má také ochranné prvky podobné bankovkám. První emise bude 10
000 živců (není omezeno, kolik lidí se zapojí). V Německu funguje několik desítek podobných měn,
nejúspěšnější je měna Chiemgauer v bavorském regionu Chiemgau. Měna Chiemgauer ztrácí platnost
každého čtvrt roku, pokud chci jeho platnost prodloužit, musím si za tímto účelem koupit známku
resp. kolek v hodnotě 2 % dané bankovky a nalepit jej na bankovku. Na Slovensku se předpokládá zapojení lokálních a nezávislých prodejců (živec tedy nebude nabízen řetězcům a prodejnám ve velkých
nákupních centrech). Skupina chce dále pokračovat mikroúvěry v živcích (do 1 000 – 5 000 Eur).

České Budějovice a Borovany v jižních Čechách (Zuzana Guthová)
Myšlenku alternativní směny přivezli mladí manželé z Norska a navázali na již existující výměnný
systém, který probíhal mimo počítač v podobě pravidelně rozesílaných adresářů členů projektu
Venkovská idyla ekologického informačního střediska Rosa, přičemž u každé adresy byla uvedena
„nabídka“ a „poptávka“. Postupně se do systému zapojilo dost lidí, jednotlivé směny se vedly v excelové
tabulce. Nabídka byla hlavně v oblasti služeb. Lidé se zapojili ne proto, že by potřebovali, ale protože
myšlence fandili. Postupně však nadšení a tím i aktivity ustaly. Nový pokus o LETS začal po roce 2010
i v Českých Budějovicích s mladými lidmi. Používá program Cyclos, jednou měsíčně se tato skupina
setkává a při setkáních se realizují směny podobně jako v Brně. Aktivita je navázána na alternativní
kavárnu, kde lze zboží pro směnu dokonce i ponechat.
V jihočeských Borovanech zkoušeli v době experimentování s LETS v Českých Budějovicích
systém časové banky. V tomto systému se vše vztahovalo k času, ne k penězům, ale i to skončilo.
V Borovanech se nabízely sociální služby (pohlídat, doprovodit) – o to byl zájem. Zapojeno bylo 14 lidí,
ale především takoví, kteří chtěli pomáhat, některých služeb se nedostávalo. Navíc se jedná o venkov,
kde vzájemná výpomoc ještě nevymizela. Věci fungují postaru, velké rodinné klany si pomáhaly a
pomáhají a po službách nebyla poptávka.
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Některé diskuzní otázky, které zazněly:
»» Diskutovala se legálnost těchto měn. Převládl názor, že to legální je, snáze když je kurz k oficiální měně 1:1. U poukázek typu živec se podobně jako u zažitých stravenek jedná o nákup
a prodej stvrzenky, kterou je možné zavést do účetnictví. V Polsku existuje precedens, ve
kterém soudy uznaly, že se u alternativní měny nejednalo o obcházení daně.
»» Diskutoval se způsob, jak v Bratislavě zajistit, aby v systému byli pouze lokální producenti.
Mělo by to patrně jít podobně jako na farmářských trzích, formulací smluvního vztahu.
»» Existují samozřejmě úspěšné příklady ze zahraničí. Švýcaři mají město, kanton, kde alternativně obchodují v přepočtu asi 1 mld Euro. V Anglii fungují časové banky lépe než LETS (mají
větší sociální aspekt). V rakouském Gmündu, asi 30 km od jihočeských Borovan, funguje něco
podobného tomu, co se chystá v Bratislavě. Zapojena je cukrárna, dokonce i místní banka.
Výhoda Rakouska je, že banky jsou více decentralizované a je zde dobré prostředí i pro regionální měny. Další úspěšné měny existují v Latinské Americe, například v Uruguayi, kde působí
organizace jako „Sociální obchod“ (www.socialtrade.org). Chudí zemědělci jeho prostřednictvím nakupují osivo, technologii a další věci. Rozmáhá se také platba telefonem. Například v
Montevideu je program Cyclos součástí navigací GPS v taxících, které jsou součástí alternativního obchodu (www.beyondmoney.net/2012/06/12/cyclos-worth-another-look).
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Propojování a spolupráce
místních potravinových
iniciativ
Záznam z diskuze, kterou vedl Jan Valeška.
Zapsala Eva Fraňková, doplnil a upravil Jan Valeška.

Sborník ze semináře 2014
V současnosti u nás existuje celá řada nejrůznějších iniciativ zabývajících se místními potravinami,
ať už se jedná o biokluby Hnutí Duha, bedýnkové systémy, farmářské trhy či komunitou podporované
zemědělství (KPZ). Nicméně jejich činnosti jsou poměrně oddělené a každý buduje vlastní infrastrukturu a nástroje, ačkoli se často ve svých aktivitách překrývají.
Je žádoucí tyto iniciativy vzájemně propojovat a vytvářet společné synergie? Existuje zájem tyto
iniciativy propojovat ať už lidsky, organizačně či projektově?
Otázkou je, zda má smysl propojovat místní iniciativy, například i na národní úrovni. Ve Velké
Británii je zkušenost obojího – existují regionální sítě (např. Somerset Community Food Network:
www.somersetcommunityfood.org.uk), ale také např. národní síť Federation of City Farms and
Community Gardens (www.farmgarden.org.uk).

Somerset Community Food Network například zastává tyto funkce:
»» tvoří online databázi všech místních potravinových iniciativ
»» vzdělává veřejnost - např. poskytuje informace, jak založit potravinové družstvo, KPZ apod.
»» organizuje vzdělávací aktivity dle zájmu a potřeb svých členů
»» získává granty (např. na národní úrovni) a přináší prostředky do regionu

Koncem roku 2013 byla v ČR založena Asociace místních potravinových
iniciativ (AMPI), která se snaží prosazovat komunitou podporované zemědělství a další místní potravinové iniciativy. Společně jsme tedy hledali možné
společné aktivity těchto iniciativ:
»» Zajišťovat společný lobbying.
»» Koordinovat sdílení informací, např. o možnostech využití open source informačních technologií
(nevymýšlet to, co již bylo vymyšlené – např. šířit on-line objednávkový systém biobanky Hnutí
Brontosaurus), informačně propojovat různé iniciativy (např. lidi se zájmem o hospodaření s místy,
kde je dostupná půda).
»» Podporovat společnou propagaci a propojování webových stránek (www.kpzinfo.cz, www.bedynky.
cz apod.) a propojovat se s existujícími iniciativami, např. Slow Food Brno (Jídlo z blízka).
»» Definovat, co znamená místní potravinová iniciativa, provádět watchdog a sledovat zneužívání
důvěry veřejnosti v místní potraviny (např. farmářské trhy bez farmářů). Jednou z možností je určitá
forma certifikace (např. existující Asociace farmářských trhů). Je zde ale otázka nízké důvěry ve
formální certifikaci (např. u biopotravin) mezi veřejností, navíc množství značek a certifikátů může
být matoucí.
»» Podporovat vznik začínajících projektů finančně, zajištěním dostupné půdy apod. Je zde možnost
inspirace ve Francii, v organizaci Tierre de Liens5. Ta vykupuje a pronajímá pozemky, které potom
poskytuje pro ekologické hospodaření v rámci systému AMAP (Associations pour le Maintien de
l‘Agriculture Paysanne,6 forma komunitou podporovaného zemědělství). U nás je možné využít
zkušenosti pozemkových spolků ČSOP (www.pozemkovespolky.csop.cz), které mají podobné zaměření, byť cílem je ochrana přírodně cenných lokalit, nikoliv produkce potravin. (Viz též příspěvek
Jana Moravce ve sborníku Otevřený prostor 2012 - pozn. ed.) Možností v tomto ohledu je také
propojení s Místními akčními skupinami (mají možnost kupovat státní půdu z dražeb) a případně
využít aktuálních církevních restitucí (možnost spolupráce s Ekumenickou akademií). Shodli jsme
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se však, že toto je velmi komplikované téma, do něhož bude obtížné proniknout, vzhledem k silným
mocenským tlakům.
»» Zajišťovat poradenství a vzdělávání pro místní potravinové systémy.
»» Osobní propojování aktérů místních potravinových iniciativ. V Somersetu (Británie) se osvědčilo
pořádání pravidelných konferencí pro všechny kolem tématu místních potravin, které vytvořily silná
pouta mezi aktivisty v této oblasti a následně i silnou síť Somerset Community Food Network.
Ideálním prostorem pro takovéto síťování je právě systém „otevřený prostor“, neboť frontální styl
konference či přednášky často nevede k propojování, ale naopak. „Informací je přehršel, otázkou je
co s nimi a pro to je dobrý otevřený prostor, který umožňuje sdílet, interagovat, komunikovat“. Příští
seminář Trastu typu open space tedy bude pravděpodobně zahrnovat téma jídla z blízka.
»» Navázat na tradiční slavnosti místního jídla, např. dožínky a slavnosti, kdy se lidé potkávají, sdílí
úspěchy i neúspěchy atd.
Pro aktuální informace o dění na poli místních potravinových iniciativ (zatím) viz web www.kpzinfo.cz
a výhledově pak stránky Asociace místních potravinových iniciativ.

5/ Informace o organizaci, pouze ve francouzštině na www.terredeliens.org (cit. 12.2. 2014).
6/ Informace o AMAP v angličtině viz www.amap-aquitaine.org/index.php?option=com_content&task=view&id=29 (cit. 11.2.2014).
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Wessex Reinvestment
Trust
Záznam z diskuze, kterou vedl Paul Sander-Jackson.
Zapsal Paul Sander-Jackson, přeložily Barbora
Palatová a Naďa Johanisová.

Otevřený prostor: Komunitní modely financování
Wessex Reinvestment Trust byl založen v roce 2002 v návaznosti na průzkum, mapující nedostatky
v uspokojování finančních potřeb v jihozápadní Anglii. Jedná se o tzv. „Community Development
Finance Institution“ („Instituci pro komunitní finanční rozvoj“), kterých existuje řada po celé Británii.
Organizace ve svých začátcích úzce spolupracovala se skupinou místních sdružení (včetně
Somerset Food Links, viz kap. 2) a institucí státní správy a samosprávy. Tyto instituce tvořily zpočátku také její správní radu. Wessex Reinvestment Trust zahájil činnost ve třech hlavních oblastech:
1. Podnikatelské půjčky – zaměřené na (a) podniky, jimž byla zamítnuta bankovní půjčka a (b) sociální
podniky, především na ty, které se zaměřily na environmentální cíle.
2. Půjčky na opravy nemovitostí pro vlastníky s nízkým příjmem.
3. Výzkum a vývoj – první projekt byl zaměřen na vytvoření právních a finančních nástrojů, které by
umožňovaly financování z lokálních zdrojů prostřednictvím emisí komunitních podílů (viz kap. 8 pozn. ed.).
Wessex Reinvestment Trust začal s celkovým kapitálem ve výši 500 000 liber, určeným pro podnikatelské půjčky. Část prostředků jsme získali prostřednictvím vládního grantu (450 tisíc liber) a daru
jedné celostátní neziskové organizace (50 tisíc liber). Pomohla nám i jedna velká banka. Další kapitál,
určený pro poskytování půjček na opravy nemovitostí, pocházel z konsorcia místních úřadů (původně
jedenácti, později dvaceti), které chtěly poskytnout lidem ve svých správních oblastech další zdroje
půjček. Počáteční provozní náklady byly pokryty z grantu od centrální vlády a od jedné neziskové
organizace. Poskytované služby byly zaměřeny na pokrytí potřeb tří hrabství – Devonu, Dorsetu a
Somersetu – s celkovou populací čítající 1,8 milionu obyvatel.
Podnikatelské půjčky: Poptávka po tomto typu půjček byla zpočátku nižší, než jsme očekávali. Měli
jsme schopné pracovníky, kteří podnikům žádajícím o půjčku poskytovali průběžnou podporu. O půjčkách rozhodovala úvěrová komise, jejímž členem byl mimo jiné zkušený bankovní manažer. Formální
ručení bylo vyžadováno jen v některých případech. Navzdory nabízené podpoře nebylo nakonec
splaceno relativně vysoké množství půjček. V průběhu šesti let – od roku 2003 do roku 2009 – jsme
poskytli přes sto půjček v celkové hodnotě 500 tisíc liber. Z toho něco přes 50 % nebylo splaceno a
museli jsme tyto úvěry odepsat. V roce 2009 jsme se rozhodli převézt správu půjček (společně se
zbývajícím kapitálem) na jinou národní organizaci s podobnými cíli (Fredericks Foundation), která
dodnes pokračuje v poskytování půjček malým podnikatelům ve všech třech hrabstvích, kde Wessex
původně působil.
Půjčky na opravy nemovitostí: Poptávka po tomto typu půjček – které vyžadují doporučení místního
bytového úřadu – stabilně vzrůstá. Za všechny poskytované půjčky je ručeno danou nemovitostí,
avšak toto ručení je možné vymáhat pouze v případě, kdy původní vlastník (ten, který obdržel úvěr)
dům prodal, resp. dům prodali dědicové. Dosud jsme poskytli přes 1 400 půjček v celkové hodnotě
7,9 miliónů liber, přičemž návratnost úvěrů je velmi dobrá (tj. velká většina úvěr splatila či splácí). Toto
odvětví naší činnosti dosáhlo měřítka, kdy bylo třeba jej oddělit od ostatních oblastí činnosti trustu v
rámci nové, nezávislé organizace.
Výzkum a vývoj: Po úspěšném dokončení projektu zaměřeného na finanční a právní mechanismy
komunitního financování navázaly na naše aktivity v tomto směru dvě celostátní britské organizace:
Co-ops UK a Locality. Pokračovali jsme rovněž prací na rozvoji komunitních pozemkových spolků
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(Community Land Trusts, viz sborník Otevřený prostor z roku 2012, pozn. ed.) – zaměřených na
finančně dostupné bydlení a dalších (zahrádky, pracovní prostory). Tyto aktivity pokračují již šest let
a v současnosti Wessex Reinvestment Trust spolupracuje s šestnácti komunitami, kterým pomáhá
v zakládání a řízení komunitních pozemkových spolků. Do roku 2015 bude v rámci programu postaveno 121 domů poskytujících dostupné bydlení.
Více informací: www.wessexca.co.uk
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Publicita, paragrafy,
politika

Záznam z diskuze, kterou vedl Jiří Guth.
Zapsal Jiří Guth.

Sborník ze semináře 2014
Bezmála tradiční (mini-)dílna, která je v zásadě instrumentální a nikoliv „věcná“. Promýšlíme možnosti
aplikace a propagace myšlenek a snah z ostatních sezení resp. skupin a lidí, o kterých a se kterými
si povídáme.
Aplikaci a propagaci pojednáváme ve třech okruzích: i) publicita, osvěta, informovanost, ii) náměty
na změny dotčených předpisů (nejen zákonů, ale často „stačí“ změnit jen podzákonné normy), a to v
působnosti státní správy i samosprávy a iii) hledáme spojence a postupy potřebné k tomu, aby v zastupitelských orgánech různých stupňů zasedli lidé naklonění potřebným změnám resp. myšlenkám
udržitelnosti, decentralizace a demokratických ekonomik.

Publicita pro participativní a demokratické ekonomiky:
»» Cyklus představení různých iniciativ a příkladů v Kulturních novinách může začít prakticky hned
(hlavně zásluhou Petra Mezihoráka).
»» Určitě budou použitelné i některé výstupy z grantu (odpovídá Naďa Johanisová) na zkoumání
ekonomických alternativ (50–70 podniků).
»» Obecně lze předpokládat zájem v obtýdeníku A2, v Literárních novinách, Deníku Referendum,
Britských listech a v Novém Prostoru. Do určité míry v Respektu a velký zájem, leč nižší návštěvnost resp. čtenost má server Vaše věc (www.vasevec.cz).
»» Nově: chystají se „Občanské noviny“ v rámci nově koncipovaného bloku Nedej se v České televizi.
Hlavní redaktor bloku je Pavel Bezouška, pro Občanské noviny je kontaktní osobou Zbyněk Fiala.
»» Jinde je psaní o ekonomických alternativách spíš jen efemérní záležitost, závislá na zájmu jednotlivých redaktorů.

Paragrafy a politika:
Peněžnictví
„Banky“ jsou unijně regulovány tzv. první a druhou bankovní směrnicí, výjimky z nich pro mutuálky,
kampeličky apod. mají vyjednané Anglie, Irsko a Polsko. Regulace je dále provedena i několika dalšími,
méně významnými směrnicemi. Novou vlnu regulace mj. v oblasti kapitálové přiměřenosti, řízení rizik
a rozšíření pravomocí Evropské centrální banky přinesly tzv. Basilejské dohody, z nich zejména ty
označované Basel/Basilej II a III.
Pro základní přehled poslouží třeba diplomová práce Zuzany Hruškové z roku 2006 „Bankovnictví
České republiky po vstupu do EU“ (www.is.muni.cz/th/62593), pro aktuálnější informace o basilejských konceptech možno doporučit konzultaci s Jiřím Čáslavkou z Glopolisu.
Základní myšlenka pro novelizaci unijní úpravy: možnost zakládání malých peněžních družstev
a ty méně regulovat. Blíží se volby do Evropského parlamentu, tak se můžeme dívat, jestli to některá
strana bude mít ve svém volebním programu.

Potraviny
»» U malovýrobců a prodeje ze dvora se snad podmínky postupně zlepšují (nerozumné požadavky se
zmírňují).
»» Co ve školách – jíst místní; spojit to s útokem na potravinový koš (ten je v působnosti Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy a hodně o tom ví a pomoci může např. Dana Kuchtová aj.) a se
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zelenými, udržitelnými veřejnými zakázkami (tak zvaný green procurement). Inspirací by mohla posloužit nedávno schválená úprava v Anglii (více ví Naďa Johanisová).
»» Je divné, když se bedýnkovým systémem distribuuje i exotické ovoce.
»» Aktivista Tim Crabtree propaguje jídlo zblízka hlavně pro veřejné instituce, pro děti (edukace) a
zranitelné skupiny (nemocnice, ústavy).
»» Provozovatelé farmářských trhů a prodejci potravin zblízka (nebo aspoň označovaných za farmářské apod.) zvažují kontroly a certifikace „zdola“, současná situace je velmi různá, viz třeba diplomová práce Terezy Dvořákové, která zkoumala několik desítek subjektů v Brně (www.is.muni.cz/
th/270404/fss_m).

Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA (TTIP)
Lapidárně řečeno TTIP může „zabít všecko“, o co se snažíme. Podle dostupných informací má dalekosáhle usnadnit mezinárodní obchod, a to i omezením možnosti jednotlivých států přijímat opatření
na ochranu životního prostředí, pracovníků apod.
Jedna nadějná zpráva z BBC ale říká, že z podnětu nevládních organizací bylo pozastaveno
jednání o jedné kapitole.
Vážní zájemci nechť se zkusí obrátit na Gabriela Lachmanna, který má kontakt na předsedu
Výboru Národní rady SR pro evropské záležitosti, který to sleduje a má i odvahu k veřejným vystoupením a konfrontacím.
A opět: ptejme se před volbami do Evropského parlamentu, jak se kandidující strany staví k TTIP.

Letošní volby do zastupitelstev obcí
»» Nedokázal by Trast pro ekonomiku a společnost vydat jakýsi společný podklad, co může samospráva dělat pro podporu lokální ekonomiky? Inspirací budiž třeba letáček Ilony Švihlíkové ve volbách
do sněmovny v roce 2013.
»» Rozhodně by se obce mohly snažit o jídlo z blízka ve školách a sociálních zařízeních, pokud je zřizují
nebo na ně mají vliv.
»» Zachovat nebo nově zřídit tržnici nebo aspoň tržiště.
»» Energetika:
»» na radnici a ve zřizovaných organizacích odebírat energii z místních obnovitelných zdrojů
»» zvažovat odkoupení elektrorozvodné sítě nebo výstavbu vlastní (je možné se poradit s
Milanem Kazdou z Kněžic nebo s Karlem Srdečným z Č. Budějovic)
»» inspirovat se v Hostětíně, Kněžicích nebo Jindřichovicích pod Smrkem nebo aspoň ve
Žluticích či Trhových Svinech (teplárny na biomasu z blízka)

Různé
Obecně můžeme chtít více přímé demokracie, než zatím v ČR máme. Referendum je ale nebezpečné,
když není zaručena vyvážená informovanost. Což v tom dosud jediném celostátním (o vstupu do EU)
nebyla. Chtějme osvobození sdílených aut (carsharing) od placení silniční daně.
Stručný závěr: čtěme periodika zmíněná v první části a pokud možno do nich i pišme. Ptejme se před
každými volbami kandidátů na jejich názory a plány v oblastech, které jsou pro nás důležité, a podle
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Participatívný rozpočet

Záznam z diskuze, kterou vedl Gabriel Lachmann.
Zapsali Gabriel Lachmann a Nikola Fousková.

Otevřený prostor: Komunitní modely financování
Cieľom diskusie bolo predstavenie činnosti Občianskeho združenia Utopia, priblíženie mechanizmu
Participatívneho rozpočtu a diskusia účastníkov.

OZ Utopia (www.utopia.sk) vznikla začiatkom roku 2010 v Bratislave.
Utopia sa primárne venuje:
»» propagácii a podpore zavádzania prvkov participatívnej demokracie v Čechách a na Slovensku
»» legislatívnej a osvetovej podpore družstevníctva
»» sieťovaniu participatívnych komunít a NGO organizácií z Čiech a Slovenska aj pomocou internetových technológií a prináša metodiky a nástroje uľahčujúce verejnú kontrolu pomocou nástrojov
využívajúcich otvorené dáta OpenData (www.opendata.sk).

Participatívny rozpočet (PR)
Cieľom PR je dobre spravovaná a transparentná samospráva za aktívnej účasti občanov. PR umožňuje občanovi aktívne zasiahnuť do diania vo svojom okolí pomocou transparentného autonómneho
procesu. Úspešné zavedenie participatívnych mechanizmov výrazne posilňuje občanov, občiansku
spoločnosť, verejnú správu a samosprávu. Zapojenie väčšieho počtu obyvateľov do vládnutia prináša
príležitosť pre ďalší rozvoj a posilnenie spoločnosti. PR znižuje napätie medzi politickou reprezentáciou a obyvateľstvom. Rozhodnutia prijaté v rámci PR majú vyššiu legitimitu a sú transparentnejšie
ako čisto politické rozhodnutia.

Základné možnosti, ktoré PR prináša pre verejnosť sú transparentné a
štandardizované:
»» procesy presadenia vlastných priorít, zámerov, návrhov
»» spolurozhodovanie o prioritách samosprávy
»» zúčastnenie sa prípravy projektov, zadaní pre samosprávu a obstarávaní
»» dohľad nad celým procesom a nad realizáciou projektov vrátane dohľadu nad internými procesmi
samosprávy aj pomocou OpenData (strojovo spracovateľné, bezplatné, licenčne voľné, proaktívne
zverejňovanie informácií – dát verejnej správy)

Popis hlavných rysov procesu PR
Proces prebieha v ročných cykloch. Paralelne sa realizujú projekty schválené v predchádzajúcom roku a pripravujú sa priority, zadania a projekty pre rok nasledujúci. Proces reaguje
aj na aktuálnu situáciu a zabezpečuje interakciu občianskej štruktúry so samosprávou.
Do procesu sa zapája samospráva a sieť občianskych komunít (dva druhy komunít – teritoriálne
a záujmové (doprava, školstvo...) a spoločne tvoria štruktúru – participatívny strom). Cieľom aktivít
OZ Utopia je prepojenie komunít v rámci Čiech a Slovenska a ich vzájomná spolupráca.
Proces PR koordinuje koordinační rada zložená zo zástupcov komunít s max. 1–2 ročným
funkčným obdobím a rola zástupcov komunity v koordinační rade je možná len jeden krát za život
(prevencia korupcie).
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Samotný proces:
»» Priebežné formovanie komunity – inklúzia nových členov
»» Definícia priorít komunity – priority sa získavajú z komunít, ankiet, internetu atď od čo najširšej
skupiny obyvateľstva
»» Prehodnotenie priorít z predchádzajúcich rokov
»» Dlhodobé priority
»» Priority pre dané obdobie
»» Verejná prezentácia a deliberácia priorít
»» Príprava projektov
»» Príprava podkladov pre obstarávania
»» Verejná prezentácia, deliberácia
»» Delegovanie zástupcov
»» Verejné zvažovanie celého PR
»» Odovzdanie výsledkov na realizáciu
Schválené projekty realizuje samospráva, nevylučuje to ale účasť občanov na realizácii a kontrole.
Komunita: Komunita v kontexte PR je partnerská (neformálna, ale formalizovaná) otvorená a spolupracujúca občianska štruktúra. Rozhodovanie v komunite je primárne konsenzuálne, využívajúce
mechanizmus deliberácie.
Úlohy komunít: posilnenie občanov a samosprávy (expertní kapacita zdola, watchdog, participácia), príprava a realizácia zmien procesov v lokálnych podmienkach, navrhovanie vlastných priorít
a riešení, formulovanie zadaní pre samosprávu a v neposlednom rade kritika a kontrola samosprávy.
Deliberácia: proces, počas ktorého sa daná komunita vzdeláva o danej problematike (predpoklad
pre informované rozhodovanie) a pomocou rôznych rozhodovacích mechanizmov smeruje k rozhodnutiu. Úspešná deliberácia by mala viesť ku konsenzuálnym rozhodnutiam. Deliberácia by mala byť
vedená skúsenými facilitátormi. Facilitátor musí viesť proces podľa vopred stanovených pravidiel, ale
nesmie zasahovať do obsahu diskusie – nevnášať svoje návrhy a názory.
Pri finálnom rozhodovaní v procese 50 - 80 % váhy rozhodnutia pochádza z deliberácie a zbytok
z hlasovania (internetové a fyzické hlasovanie bez zaručenej informovanosti hlasujúceho). V tomto
mechanizme rozhodovania vidieť hlavný rozdiel oproti rozhodovaniu v mechanizmoch priamej a zastupiteľskej demokracie. Ide o informovaný súhlas občanov. Pokus o hlasovanie pred a po deliberácii
ukázal výrazne rôzne výsledky.
Jedná sa o obdobný proces aký bol predstavený počas diskusie o aktivite Learning to lead na
školách www.learntolead.org.uk , ktorý predstavila Sarah Sander-Jackson. Projekt Learning to lead
učí participatívnemu plánovaniu a deliberácii už v školskom veku.
Proces PR je veľmi obohacujúci aj z psychologického hľadiska – človek môže (občas prvý
krát) niečo zásadné ovplyvniť, iný chcú poznať jeho názor a je možné zažiť konštruktívne zakončený
proces – proces má teda aj terapeutický účinok.
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Diskusia:
Poznámka: Jde o skvělé téma pro pedagogické školy. Jak být jako učitel dobrý mediátor, přijmout
různé odstíny názorů. Pozor ale na riziko – učitel projde krátkým kurzem, má pocit, že je facilitátor a
přitom manipuluje kolektivem. Je třeba, aby to byl filosofický základ, nikoliv „kurz“.
Příklad posilnění samosprávy prostřednictvím komunity: Cyklisté přinesli skvělý dokument ke zlepšení cyklodopravy v Bratislavě. Posílili tak samosprávu, protože na straně samosprávy je pouze jeden
člověk, který má na starosti celou oblast dopravy.
Příklad zvýšení legitimity projektů: V přípravě PR se sbírají priority členů komunity a na veřejném
fóru se pak definují a diskutují a na jejich základě se navrhují projekty.
Dotaz: Setkali jste se s kritikou, že pokud na komunitním fóru bylo 50 lidí, jak můžeme mluvit o jeho
legitimitě?
»» Ano, stále. Proces je dynamický. Zpočátku to byl boj, dnes již máme podporu obyvatel a v některých komunitách nás politici respektují (musí respektovat). S důležitými politiky ve městech se
pracuje. Primátor Bratislavy se např. před volbami zavázal, že PR zavede. Veřejně se totiž ani moc
nedá proti této myšlence vystoupit – je to jen domyšlení demokratického principu, který všichni
zastávají. Obdobnou strategii měla kampaň Rekonstrukce státu před volbami v ČR.
Poznámka k legitimitě: V Jižní Americe se zapojuje 6–9 % populace a to je bráno jako dostatečně
reprezentativní a legitimní. Jsou v dobrém spojení s komunitami. V Bratislavě to není ještě bráno jako
takto legitimní. Testují tam (Nové Město v Bratislavě) i participativní územní plánování – se zapojením univerzit, mládeže. Samospráva dokonce zaměstnala odborníky v rámci nově vzniklé Kancelári
pre participatívne plánovanie. www.pr.banm.sk
Dotaz: Jak se ošetří, kdo se procesu reálně zúčastní? Jak jsou skupiny zapojovány?
»» Pokud nejsou zdroje na zapojení všech skupin, je tady problém legitimity, vždy je to nějak výběrové. Proces PR má tendenci k inkluzi nových účastníků, ale nepokrývá zdaleka všechny. V zaběhnutých procesech se účastní 6–12 % a většina obyvatel výsledek hodnotí jako legitimní. Budování
infrastruktury pro proces zahrnuje budování komunitních center, společných pro mládež i seniory.
Dotaz: Rozpočty mají docela složitou strukturu. Která část je přenechána komunitě?
»» Je to přesně definovaná rozpočtová položka. Záleží na samosprávě, kolik do toho pustí peněz. Na
Slovensku jde o směšné částky. V Bratislavě cca 46 000 Eur. Další města do 10 % rozpočtu. (Ve
světě příklady až 100 % – Porto Alegre, Bello Horizonte). Dobrým příkladem je Kampus Mlynská
dolina v Bratislavě http://kc.mlynska.sk , který dedikuje v poměru k Bratislavě velký rozpočet. Dnes
úplně samostatný proces, skvělé projekty.
Dotaz: Kolik lidí se do procesu zapojuje?
»» Do přípravy projektů 20 – 30 lidí, na veřejná setkání pak chodí cca 200 lidí. Hodně lidí ví, co je třeba
udělat, ale neví jak. Pak jsou lidi, kteří vědí jak, ale nemají nápady. Během veřejných setkání se
často odhalí různé nástrahy (praktické, legislativní), které ohrožují realizaci projektu. Je praktické
zpracovávat projekty v komunitách (komunit se mohou jako členi zúčastnit jen fyzické osoby sami
za sebe). Je to jeden ze základních rozdílů oproti klasickým grantovým schématům.
»» Takto připravené projekty zásadně přesahují rozpočet. Komunita musí zvolit priority. Na velkém
veřejném zvažování (závěr procesu) spolu rokují jen zástupci komunit, ostatní jsou jako přihlížející.
Z toho pak vzejdou výsledné projekty. Zkušenost ukazuje, že lidé inklinují ke konsenzuálnímu
rozhodování.
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Dotaz: Když se lidé podílejí na přípravě projektu, mají pak tendenci se podílet i na realizaci?
»» Součástí projektu je i představa, jak budou realizovány. Mnoho z nich je realizováno dobrovolnicky s pořízením jen nutných věcí.
Dotaz: Kolik lidí Utopie vysílá do procesu? Kolik stojí roční proces a kdo to hradí?
»» Cca 2–4 lidé. Těžko říci. Většinou pracujeme zadarmo, prostory ke scházení jsme dostali
pronajaté od města také zdarma. Komunitní centra vznikla skrze projekty. Je však třeba počítat,
že proces PR není bez nákladů.
Dotaz: Usilujete i o menší města?
»» V první fázi jsme chtěli pokrýt zemi geograficky nějak rovnoměrně. V malých obcích se nám
nepodařilo najít velkou komunitu. Je tam problém přílišného osobního zaujetí. Mluvili jsme
s lidmi, ale zatím jsme tam nic nerealizovali. Hledáme také někoho v ČR, kdo by si tuto agendu
vzal. Zatím jediný partner je Alternativa zdola (www.participativnirozpocet.cz).
»» V několika městech ČR se také uskutečnilo genderové rozhodování (součást PR). Na to by se
dalo navázat. V Plzni a Ostravě se v rámci soutěže o titul města kultury proces deliberace také
odehrával, mají již nějaké zkušenosti.
Problematika otevřených dat: v ČR a SK zatím nevymahatelné. Nová evropská směrnice však
dovolí žalovat stát u evropského soudu. Stát i samospráva bude mít povinnost zveřejňovat všechny
informace. Komunity musí být připravené s otevřeným daty pracovat. Pro tyto účely se dnes realizuje mnoho EU projektů, které umožní jednoduché zpracování dat.
Dotaz: Prečo sa Utopia venuje téme občianskej participácie?
»» „Tieto malé utópie nemusia fungovať len ako lokálne opravy problémov – ako symptomatologická liečba dnešných chorôb, ale môžu sa stať návodmi, ktoré jednotlivé problémy pošlú do
histórie preto, že im jednoducho budú predchádzať. Ich spájaním a vzájomnou komunikáciou
môže vzniknúť nový model spoločnosti ako výsledok úsilia zdola. Naším cieľom nie je dokonalý
svet, ale nechceme zostať pri opakovaní vraj definitívnej „múdrosti“, že naša spoločnosť síce nie
je dokonalá, ale nikto lepšiu nevymyslel... Nechceme len počúvať o vzdušných zámkoch, ktoré
sľubujú, že ak našu ekonomiku dáme do rúk zahraničným investorov, budeme prosperovať, a ak
našu politiku vložíme do rúk politických strán, budeme demokratickí...“ www.utopia.sk/liferay/
slovak-utopian-manifesto
Procesy PR boli na Slovensku zavedené na týchto miesta:
Magistrát hlavného mesta Bratislava: www.pr.bratislava.sk
Bratislava Nové mesto: www.pr.banm.sk
Ružomberok: www.pr.ruzomberok.sk
Banský Bystrica: www.pr.banskabystrica.sk
Študentské mesto Mlynská dolina: www.kc.mlynska.sk
Zdroje:
PR ako agenda OSN – UNDP – v českém překladu najdete na adrese:
www.participativnirozpocet.cz/%C4%8Dasto%20kladen%C3%A9%20ot%C3%A1zky%20k%20
participativn%C3%ADmu%20rozpo%C4%8Dtu
Více informácí je možné najít v prednášce:
www.youtube.com/watch?v=ejzklZQtxWk&list=PLCqFDEBNy0Bex2eGi9GNuPOOqR6g7hMud#t=2922
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Existuje mnoho příkladů ze světa – některé jsou zachycené v prednášce Silvie Ruppeldtovej Participatívny rozpočet pre Bratislavu - príklady zo zahraničia:
www.utopia.sk/liferay/article/-/journal_content/56_INSTANCE_b8AZ/10852/411268
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Program semináře
(tučně jsou označeny názvy sezení, jejichž shrnutí najdete v tomto sborníčku)
Čtvrtek 30. ledna
11 30–13 00

Komunitní financování – příklad tří projektů z Anglie (Paul Sander-Jackson)

15 -16

Etické finanční družstvo (Petr Mezihorák a Stanislav Kutáček)

00

30

Komunitou podporované zemědělství a další lokální potravinové projekty (Míla Kettnerová)
16 30-18 00

Metafyzická teorie peněz podle A. Marténa (Miluš Kotišová)
Současnost sociálního podnikání v ČR (Petra Francová)
O předválečných družstvech (Naďa Johanisová)

pátek 31. ledna
09 00–10 30

Křtiny a Kněžice - alternativní aktivity v menších obcích (Milan Kazda a Petr Jelínek)
Spotřebitelsko-zemědělská družstva aneb zdánlivě nesourodé zájmy? (Jan Valeška) + Jak 		
přesvědčit lidi o výhodnosti společného podnikání (Zuzana Guthová) + Funguje družstevní kultura?
(Jozef Zetěk)

11 00–12 30

Komunitní podíly a příklad Red Brick Building (Paul a Sarah Sander-Jackson)
Lokální a demokratické ekonomiky pro potřebné (Tomáš Fiala a Jiří Guth)

14 00–20 00

Výlet

sobota 1. února
09 00–10 30

O přednáškách Davida Korowicze a souvisejících skutečnostech (Zdeňka Petáková)
Představení techniky „Learn to lead“ (Sarah Sander-Jackson)

11 00–12 30

Jak začít podnikat – projekt pěstování řezaných květin v ČR (Iveta Kuráňová)
Sémantický brainstorming aneb jak překonávat nechtěné jazykové dualismy (Eva Fraňková)

15 00–16 30

Alternativní měny - historie a příklady z ČR a Slovenska (Petr Jelínek a Mária Chudíková)
Propojování a spolupráce komunitních potravinových iniciativ (Jan Valeška)
Wessex Reinvestment Trust (Paul Sander-Jackson)

17 00–18 30

Publicita, paragrafy, politika (Jiří Guth)
Participatívný rozpočet (Gabriel Lachmann)

Seznam účastníků
Dunajská Lydie		

lydielillydunay@yahoo.com

Fiala Tomáš		

fiala@vse.cz

Fousková Nikola		

nikola.fouskova@email.cz

Francová Petra		

petra.francova@p-p-p.cz

Fraňková Eva		

Eva.slunicko@centrum.cz

Guth Jiří			

jiri.guth@ecn.cz

Guthová Zuzana 		

guthova@cb.gin.cz

Chudíková Mária		

vcielkamaika@yahoo.com

Jelínek Petr			

jelen@mendelu.cz

Johanisová Naďa		

johaniso@fss.muni.cz

Kazda Milan		

obec@obec-knezice.cz

Kettnerová Míla		

mila@biospotrebitel.cz

Kotišová Miluš		

milus.kotisova@czechlanguageonline.eu

Kuráňová Iveta		

at.evi@volny.cz

Kutáček Stanislav 		

hlinomaz@hotmail.cz

Lachmann Gabriel 		

lachmanng@gmail.com

Mezihorák Petr		

petr.mz@email.cz

Palatová Barbora 		

barbora.milatova@gmail.com

Petáková Zdeňka		

petakova@seznam.cz

Petrů Jiří			

jpe@razdva.cz

Rezková Kateřina 		

katkot@post.cz

Sander-Jackson Paul		

paulsanderj@gmail.com

Sander-Jackson Sarah		

sarahsj@onetel.com

Valeška Jan
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Seminář Otevřený prostor: Komunitní modely financování pořádala Katedra environmentálních studií
Masarykovy Univerzity v Brně a Centrum pro otázky životního prostředí UK ve spolupráci s Trastem pro
ekonomiku a společnost.
Seminář a vznik tohoto materiálu byl podpořen projektem MOSUR - Mezioborová síť udržitelného rozvoje,
OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130, který je finančně podporován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
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