ZÁPIS
ze Shromáždění členů a delegátů
KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.
(dále jen Shromáždění KSLP)
Datum konání: 5. 12. 2015
Místo konání: Budova Svazu českých a moravských výrobních družstev
Václavské náměstí 21
Praha 1
4. patro, zasedací místnost B
Přítomni:

Viz Listina účastníků Shromáždění KSLP v příloze č. 1.

Omluveni:

Pavel Dobiáš, Jarmila Šmídová, Radislav Kasík

Shromáždění KSLP je zahájeno v 10.10 hodin.
Na úvod místopředsedkyně KSLP Eva Krtková navrhuje přítomným členům KSLP
uctít minutou ticha památku nedávno zesnulého zakládajícího člena KSLP Prof. Ing.
Zdenka Háby, DrSc.
Eva Krtková navrhuje dále Shromáždění KSLP pověřit vedením Shromáždění
KSLP Magdalenu Hunčovou a provedením zápisu ze Shromáždění KSLP Miroslava
Stainera.
Návrh je přítomnými členy KSLP jednomyslně přijat.
Magdalena Hunčová Shromáždění KSLP oficiálně zahajuje a konstatuje
přítomnost 14 členů KSLP z 17 a tudíž jeho usnášeníschopnost. Dále předkládá
Shromáždění KSLP k přijetí Návrh programu:
-

Zpráva o činnosti za uplynulé období a náměty pro další činnost
Zpráva o hospodaření
Zpráva kontrolní komise ke zprávě o hospodaření
Změna Stanov (+ diskuse ke Stanovám + schválení Stanov)
Diskuse k předneseným zprávám
Schválení Usnesení (hromadné nebo k jednotlivým zprávám)
Volby členů představenstva a kontrolní komise
Různé
1

-

Závěr

K předloženému Návrhu programu není připomínek a tento je jednomyslně
přijat.
V rámci prvního bodu programu vystupují:
Předseda představenstva KSLP Jan Procházka
Činnost KSLP byla zaměřena
- na problematiku komunitní samosprávy (kontejnerové sociální bydlení, výstavba
sociálních bytů, obecní byty, obecní developerské organizace – zatím v tomto
však chybí příslušné zákony, nicméně problematika zůstává stále aktuální),
- na výchovu k ekonomické demokracii (zatím jsme se ale poměrně hodně
zaměřovali jen na propagaci demokratických principů v oblasti výroby),
- na vlastní publikační činnost (předložena struktura a první verze zpracovávané
kolektivní publikace širšího záběru – encyklopedie zaměřená na ekonomickou
demokracii, ve smyslu tohoto rozšíření záběru je třeba také upravit dosavadní
Stanovy – viz předložený Návrh Stanov),
- na nové trendy ve světě otvírající možnost ve značné šíři uplatnit ekonomickou
demokracii (s migrací přicházející exoproletariát částečně integrovat pomocí
např. pozemkových obecních trustů, participativních rozpočtů, výukou o
fungování demokracie v malých skupinách - jak požaduje i nedávné Usnesení
vlády a zejména KDU-ČSL, diskontovaných lokálních měn jako nástroje udržení
migrantů v regionu a přitom současně působících jako nástroj regionálního
rozvoje).
Člen KSLP Petr Navrátil
Činnost KSLP v oblasti mezinárodní spolupráce
- V rámci EFES to byla akce „Pilotní projekt na podporu zaměstnanecké
participace. Studie 2014“, kde hlavní ideou bylo vytváření Center pro podporu
zaměstnanecké participace v 28 zemích.
- Ve spolupráci s vedením EFES se také pravidelně měsíčně vydává česká verze
Informačního Bulletinu o stavu a vývoji zaměstnanecké participace ve světě.
Našim členům tuto verzi přeposíláme, jinak je k dispozici na webových stránkách
EFES.
- IAFP: účast na konferenci, kde byly předneseny výsledky výzkumu, jakým
způsobem vnímá zaměstnaneckou participaci mladší generace a mezinárodní
uplatnění finanční participace.
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Členka představenstva KSLP Magdalena Hunčová informovala o činnosti KSLP
v tuzemsku:
- Vytváření sociálních podniků jako součásti sociální ekonomiky, jejíž rozvoj
podporuje Evropská komise. Legislativní „odraz“ v Zákonu o korporacích
v podobě sociálních družstev. Možnost předložení Zákona o sociálním podniku.
- Spolupráce s TESSEA.
- Spolupráce s Alternativou zdola, účast na konferenci V4 o sociálním podniku
v Bratislavě v rámci Družstevního projektu Visegrádu, účast na zpracování
brožury Družstevnictví, která je k dispozici.
- Upozornění na možnosti družstevních záložen, které jsou v současnosti spíše na
indexu.
Místopředsedkyně představenstva KSLP Eva Krtková přednesla informaci o
organizačních opatřeních v rámci činnosti KSLP:
- Ukončení sdílení kancelářských prostor s DLA, přesun vybraných dokumentů
KSLP k jednotlivým členům představenstva KSLP, ponechání adresy sídla KSLP.
- Sdílení literatury s Alternativou zdola – na základě předávacího protokolu, bez
finančního dopadu na hospodaření KSLP, fyzický přesun starší literatury do
prostor sídla Alternativy zdola (Staropramenná 27, 150 00 Praha 5), s možností
studia či výpůjčky této literatury pro členy KSLP po dohodě s Josefem Smrčkou.
- Nová literatura, bezprostředně využívaná při psaní publikace, je zatím uložena u
členů představenstva KSLP doma. Uložení nehonorováno.
- Odměna členů představenstva – příspěvek na náhradu nákladů spojených s
vykonáváním funkce na úrovni pod polovinou průměrných nákladů na nájem
jedné kanceláře.
- Poskytnutí dotace na činnost Alternativy zdola ve výši 25 000,- Kč podle minulého
Usnesení, využita na 13 podkladových studií pro Družstevní projekt Visegrádu.
Zprávu o hospodaření přednáší Vladimír Stroupek
- za rok 2013,
- za rok 2014.
Sdružení/spolek je neziskovou organizací, jeho účetní záporné hospodářské
výsledky jsou vyjádřením nákladů na činnosti, které jsou posláním sdružení/spolku.
Jeho majetek se zvýšil nákupem podílů DLA. Konkrétní údaje jsou předkládány
pravidelně představenstvu KSLP a kontrolní komisi.
Ke Zprávě o hospodaření vznáší věcnou připomínku-dotaz František Knížek, a to na
množství nakoupených podílů DLA do vlastnictví KSLP buď v kusech, nebo v penězích.
Projednáno osobně.
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Další připomínky, resp. věcné dotazy ke Zprávě o hospodaření nejsou.
Navazující Zprávu kontrolní komise ke zprávě o hospodaření přednáší za
omluvené členy kontrolní komise Miroslav Stainer. Viz text v Příloze č. 2.
Ke Zprávě kontrolní komise … vznáší věcnou připomínku František Knížek:
- kromě ve Zprávě kontrolní komise … uváděných provedených kontrol účetní
závěrky a daňového přiznání za jednotlivé roky, by Zpráva kontrolní komise …
měla obsahovat také provádění kontroly dodržování všech zákonů, resp.
vyhlášek a předpisů.
Tato připomínka je přijata a kontrolní komise bude takto postupovat v následujících
kontrolních obdobích.
Další připomínky nejsou, přistupuje se k hlasování.
Proti návrhu předsedající Shromáždění KSLP Magdaleny Hunčové hlasovat na
tomto Shromáždění KSLP aklamací, a o výše uvedených Zprávách pak souhrnně, není
námitek.
- Zpráva o činnosti za uplynulé období a náměty pro další činnost,
- Zpráva o hospodaření,
- Zpráva kontrolní komise ke zprávě o hospodaření,
jsou všemi přítomnými 14 členy na Shromáždění KSLP jednomyslně přijaty.
Člen představenstva KSLP Bohumil Bystřický a uvádí další bod programu
- Změna Stanov (+ diskuse ke Stanovám + schválení Stanov).
Bohumil Bystřický uvádí, že Stanovy byly důkladně připravovány, prošly mnoha
verzemi až do finální podoby předkládané nyní k diskusi a ke schválení na Shromáždění
KSLP.
Omlouvá se za technický nedostatek, kdy v předkládané finální verzi při přepisu
„vypadl“ v Části V. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ název Článku 17:
Hospodaření s finančními prostředky. Účel majetku
Je na místě doplněno.
Přistupuje se k diskusi:
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František Knížek:
Navrhuje doplnit do Stanov v Části VI., v Článku 19
2., že Stanovy jsou dostupné v sídle spolku.

Výklad stanov a jejich uložení, v bodě

Vzhledem k problémům se stálou přítomností v sídle spolku nakonec dohodnuto doplnit
bod 2. takto:
„Stanovy v plném znění jsou uloženy v sídle spolku a jsou dostupné na jeho webových
stránkách.”
Jan Procházka:
Navrhuje doplnit do Stanov bod odkazující na nadřazené zákony.
Dohodnuto přidat do Stanov v Části VI.
„Článek 20
Právní předpisy vyšší právní síly
V záležitostech neupravených těmito stanovami se spolek řídí Zákonem č. 89/2012 Sb.
(NOZ) a navazujícími právními předpisy.“
František Knížek:
V souladu se svoji dříve vyslovenou věcnou připomínkou ke Zprávě kontrolní komise ke
zprávě o hospodaření, navrhuje formulovat v Části IV., v Článku 15 Kontrolní komise,
bod 3. takto:
„3.
Kontrolní komise kontroluje dodržování daňových, účetních a dalších právních
předpisů a vnitřních směrnic spolku.“
Formulace doplněna.
Po diskusi k funkčnímu období nakonec dohodnuto ponechat předložený návrh
čtyřletého funkčního období, tj.
Funkční období členů představenstva a kontrolní komise jsou 4 roky.
František Knížek:
Navrhuje doplnit v Části III., v Článku 7 Zánik členství, v bodě 1.
„nezaplacením členského příspěvku“
Doplněno takto:
„nezaplacením členského příspěvku (po uplynutí 60 dnů od písemného
upozornění člena na následek neplnění této povinnosti).
František Knížek:
Navrhuje doplnit ve Stanovách, kdo řeší případné spory.
Dohodnuto doplnit v Části III., Článku V. Vznik členství, v bodě 3. na jeho konec
„… Případné spory řeší členská schůze.“
Magdalena Hunčová:
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Navrhuje doplnit Stanovy o bod časově určující jejich vstup v platnost a účinnost a
ukončující platnost a účinnost předcházejících Stanov.
Dohodnuto v Části VI. přidat
„Článek 21
Platnost a účinnost
Tyto stanovy byly schváleny dne 5. 12. 2015 a tímto dnem nabývají platnost a účinnost,
čímž nahrazují stanovy z 30. 11. 2013.“
Další návrhy na změny ve Stanovách nejsou, je přistoupeno ke hlasování
aklamací.
Všech 14 přítomných členů KSLP hlasuje pro přijetí Stanov v upraveném
znění.
STANOVY KSLP – ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ZAMĚSTNANECKOU
PARTICIPACI, z. s. jsou tudíž Shromážděním KSLP jednomyslně přijaty.
Po dohodě je v 12.15 hod. vyhlášena přestávka.
……….
Shromáždění KSLP pokračuje v 12.35 hod. návrhem na přesun bodů programu.
Předsedající Shromáždění KSLP Magdalena Hunčová navrhuje, po konzultaci s členy
představenstva KSLP, zahájit odpolední jednání bodem
- Volby členů představenstva a kontrolní komise.
Důvodem je odchod jednoho a signalizovaný odchod dalších členů KSLP, kteří
neuvažovali s tak dlouhým jednáním a musí odjet.
Hlasuje se o návrhu na přesun bodů programu aklamací
11 členů pro přesun bodů programu Shromáždění KSLP,
1 člen se hlasování zdržel,
1 člen proti.
Přesun bodů programu Shromáždění KSLP je přijat.
Předsedající Shromáždění KSLP Magdalena Hunčová předkládá jmenovitý návrh
členů představenstva KSLP k volbě na následující 4 roky:
Bohumil Bystřický, Magdalena Hunčová, Eva Krtková, Jan Procházka, Miroslav
Stainer.
Námitky ani návrhy na jiné obsazení představenstva KSLP nejsou.
6

František Knížek navrhuje, aby se hlasovalo při volbě členů představenstva KSLP
a následně i členů kontrolní komise po jménech.
Návrh hlasovat po jménech je přijat všemi přítomnými 13 členy KSLP.
Výsledek hlasování:
Bohumil Bystřický
Magdalena Hunčová
Eva Krtková
Jan Procházka
Miroslav Stainer

12 členů pro
12 členů pro
12 členů pro
12 členů pro
12 členů pro

1 člen se zdržel
1 člen se zdržel
1 člen se zdržel
1 člen se zdržel
1 člen se zdržel

nikdo proti
nikdo proti
nikdo proti
nikdo proti
nikdo proti

Navržení členové představenstva KSLP na další 4 roky jsou tedy zvoleni a
na první schůzi hned po skončení Shromáždění KSLP zvolí ze svého středu
předsedu a místopředsedy KSLP.
Předsedající Shromáždění KSLP Magdalena Hunčová předkládá dále jmenovitý
návrh členů kontrolní komise k volbě na následující 4 roky:
Pavel Dobiáš, Radislav Kasík, Jarmila Šmídová.
Námitky ani návrhy na jiné obsazení kontrolní komise nejsou.
Výsledek hlasování:
Pavel Dobiáš
Radislav Kasík
Jarmila Šmídová

13 členů pro
13 členů pro
13 členů pro

nikdo se nezdržel
nikdo se nezdržel
nikdo se nezdržel

nikdo proti
nikdo proti
nikdo proti

Navržení členové kontrolní komise na další 4 roky jsou tedy zvoleni.
Předsedající Shromáždění KSLP Magdalena Hunčová otevírá další bod
programu
- Diskuse k předneseným zprávám
Jako první se o slovo přihlašuje František Knížek:
-

Informuje o zkušenostech ze zavádění lokální měny ve Varnsdorfu a
s participativním rozpočtem v Rumburku.
Přednáší dotazy k plnění Usnesení z minulého Shromáždění KSLP:
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Bylo usneseno realizovat workshop. Kdy bude uskutečněn?
Odpověď místopředsedkyně představenstva KSLP Evy Krtkové:
Vzhledem k přípravě publikace přesunuto na rok 2016.


Jak je to s plněním bodu Usnesení zpracovávat informace ze zahraniční
literatury a umísťovat je na webovou stránku KSLP?
Odpověď předsedy představenstva KSLP Jana Procházky:
Bylo pořízeno velké množství konspektů ze zahraniční literatury, avšak vzhledem
k možnému střetu s ochranou autorských práv při jejich uveřejňování na webu,
zvolena forma zasílání těchto konspektů na konkrétní e-mailové adresy členů
KSLP s upozorněním, že se jedná o materiály pouze pro informaci příjemce,
které nelze dále sdílet. Seznam dostupných konspektů byl všem členům zaslán,
zatím žádná reakce.
-

Co znamená přesun literatury KSLP do sídla Alternativy zdola?
Odpověď místopředsedkyně představenstva KSLP Evy Krtkové:
Vzhledem k prakticky nulové možnosti uskladnit rozsáhlou knihovnu obsahující
bezprostředně nepotřebnou literaturu, zvolena možnost předat literaturu
předávacím protokolem zástupkyni Alternativy zdola Iloně Švihlíkové s tím, že
tato literatura bude – po dohodě s Josefem Smrčkou – členům KSLP přístupná.
Nejnovější literatura, mimo jiné také potřebná při zpracovávání publikace, je pak
k dispozici u Miroslava Stainera. Postupně bude aktualizován seznam veškeré
literatury k dispozici členům KSLP. Knihovna není veřejná, nemáme na to
kapacity, proto je určena jen pro potřeby členů, kteří budou interně informováni.

-

Kritika pozdního rozeslání finální verze Stanov ke schválení.
Odpověď člena představenstva KSLP Bohumila Bystřického:
Protože představenstvo KSLP mělo snahu v maximálně možné míře Stanovy
„vypilovat“ a nechat právnicky „posvětit“, došlo skutečně k tomu, že finální verze
Stanov předkládaná ke schválení na dnešním Shromáždění KSLP byla rozeslána
až s malým předstihem před jeho konáním. Jak je však patrné z proběhlé diskuse
ke Stanovám a koneckonců z jejich přijetí všemi přítomnými členy na dnešním
Shromáždění KSLP, tato podrobná příprava se rozhodně vyplatila. Pokud by se
dodatečně našly problémy, lze na příští schůzi členů KSLP bez problémů přijmout
změny.

-

Stabilizovat členskou základnu KSLP.
Po diskusi mezi přítomnými členy KSLP dohodnuto informovat případné
zájemce-sympatizanty o možnosti získat členství v KSLP dodatečným
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zaplacením členského příspěvku do konce března 2016. Konkrétní formu této
informace a rozsah působnosti připraví představenstvo KSLP.
Protože nikdo další se již do diskuse nehlásí, pokračuje předsedající
Shromáždění KSLP Magdalena Hunčová dalším bodem programu a představuje
- Návrh Usnesení Shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti
pro zaměstnaneckou participaci, z.s. ze dne 5. 12. 2015.
Připomínky k Návrhu usnesení ….:
František Knížek:
Navrhuje doplnit Usnesení, a to uložit představenstvu KSLP:
- Informovat případné zájemce-sympatizanty o možnostech získat členství ve
spolku,
- Podržet členské podíly DLA ku prospěchu spolku.
Doplněno.
Další připomínky k Návrhu Usnesení … nejsou.
Proti návrhu předsedající Shromáždění KSLP Magdaleny Hunčové hlasovat o
Návrhu Usnesení … jako celku není námitek.
Hlasuje se.
Výsledek hlasování:

12 členů pro přijetí Návrhu Usnesení …
1 člen se zdržel
nikdo není proti.

Usnesení Shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro
zaměstnaneckou participaci, z.s. v upraveném znění ze dne 5. 12. 2015 je přijato.
V bodě Různé předkládá předsedající Shromáždění KSLP Magdalena Hunčová
nejprve ke schválení návrh představenstva KSLP na výši ročního členského příspěvku:
50,- Kč jednotlivci,
500,- Kč právnické osoby.
Návrh představenstva KSLP na výši ročního členského příspěvku 50,- Kč /
500,- Kč je jednomyslně přijat.
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Dále probíhá diskuse ohledně názvu připravované publikace – encyklopedie
zaměřené na ekonomickou demokracii, která by měla být kolektivní a jejíž dokončení a
vydání se ukládá v Usnesení Shromáždění KSLP. Většina přítomných přijímá zatím
pracovní název této publikace:
Ekonomika a demokracie – vize, pokusy a omyly.
Závěr - předsedající Shromáždění KSLP Magdalena Hunčová Shromáždění
KSLP ukončuje, děkuje členům za aktivní přístup, přeje pohodové prožití blížících se
vánočních svátků a šťastný vstup do roku 2016. Mimopražským pak přeje šťastnou
cestu domů.
Shromáždění KSLP končí v 14.20 hodin.

Zápis prováděl:
Miroslav Stainer
Zápis zkontrolovali: Eva Krtková, Jan Procházka

Nedílnou součástí tohoto Zápisu ze Shromáždění KSLP jsou soubory - přílohy:
Příloha č. 1 - Listina účastníků Shromáždění členů a delegátů KSLP - České společnosti
pro zaměstnaneckou participaci, z.s., konané dne 5. prosince 2015
v Praze
Příloha č. 2 – Zpráva kontrolní komise ke zprávě o hospodaření KSLP – České
společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.
Příloha č. 3 – STANOVY KSLP
Příloha č. 4 - Usnesení Shromáždění členů a delegátů KSLP - České společnosti pro
zaměstnaneckou participaci, z.s. ze dne 5. 12. 2015
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