Zpráva o činnosti KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.
v r. 2016

Úkoly stanovené Shromážděním členů a delegátů z 5. 12. 2015 stanovily představenstvu práci
zejm. v těchto oblastech:
1) dokončit připravovanou publikaci a vydat ji knižně
2) podporovat zakládání obecních podniků se spoluvlastnictvím v nich pracujících
zaměstnanců a všeobecnou podporu dalších forem lokální ekonomiky v demokratické,
především komunitní správě (energie, odpady, potraviny aj.),
3) udržovat mezinárodní styky s organizacemi podporujícími zaměstnanecké vlastnictví
(IAFP, EFES) a ucházet se o spolupráci na grantech EU
4) využívat k těmto cílům spolupráci s Alternativou Zdola (AZ) a jinými organizacemi
vhodného zaměření
5) podržet členské podíly DLA ku prospěchu spolku.
Ad 1)
Práce na dokončování publikace (aktualizace, zpřesňování, dopracování vybraných kapitol)
byla náročnější, finální úpravy textu pak probíhaly od podzimu 2016 na poslední (15.) verzi
práce. Děkujeme těm členům - neautorům, kteří se zapojili do průběžného čtení, zpřesňování
a komentování jednotlivých verzí publikace.
Publikace je v současné době v tisku a předpokládáme, že do šíření knihy se zapojí i členové
KSLP (o tom více na členské schůzi).
Ad 2)
Úkol trvá – problematiku sledujeme, nevyskytla se žádná konkrétní aktivita, do níž by bylo
možno se zapojit. Jistá naděje by mohla plynout z aktuální (listopad 2016) aktivity
Ministerstva práce a sociálních věcí „Jak podpořit participativní podnikání v ČR“. Informace
bude podána na naší členské schůzi i na následné konferenci.
Ad 3)
Zástupce KSLP ing. Navrátil byl zvolen do předsednictva EFES, dobré vztahy jsou i s IAFP.
O grantu EU k podpoře zaměstnanecké participace (odmrazení původního projektu EFES z r.
2013: vznik nové organizace s názvem ECEO /Evropská centra pro zaměstnaneckou
participaci/ + vznik národních center) se aktuálně rozhoduje v EK (schvalování rozpočtu).
KSLP je do této aktivity zapojeno již od počátku. Nové informace budou k dispozici na naší
členské schůzi.
Ad 4)
Spolupráce s AZ funguje bezproblémově, členové AZ se zapojili do závěrečných fází práce
na knize (výtah z recenzí ing. Švihlíkové a dr. Fialy přikládáme). KSLP pravidelně poskytuje
informace, získané v EFES a IAFP, k případné publikaci ve Zpravodaji AZ.
Společně s AZ připravujeme konferenci - viz přiložená informace.

Příprava této konference se poněkud protáhla a v návaznosti na to došlo i k posunu původně
plánované členské schůze, protože jsme chtěli konat obě akce (kvůli mimopražským
účastníkům) ve stejný den. Doufáme, že toto nedodržení našich Stanov omluvíte.
Ad 5)
Zatím není nic nového, stále se řeší právní otázky.
Ing. Jan Procházka, CSc.
předseda představenstva

