
Klíč k řešení nezaměstnanosti? 

KSLP – Česká společnost pro zaměstnaneckou participaci, o.s.
1
 (dále jen „Klub“) 

vysvětluje jádro svého zájmu -  zaměstnaneckou participaci – jako podporu systematického 

zvyšování role (motivace) řadových zaměstnanců v tom, jak a za jakých podmínek vykonávají 

svoji práci. K tomu lze dospět dvěma cestami – buď zaměstnanci pracují „na svém“, tj. 

v podniku, který jim (alespoň z určité části) patří, nebo v takových podmínkách, kde vlastník 

podniku respektuje skutečnost, že největším přínosem pro podnik  je jeho vhodně motivovaný 

zaměstnanec. 

Na rozdíl od situace ve světě i v prvorepublikové československé ekonomice (T. Baťa) 

je ve stávajících českých podmínkách pozornost věnovaná otázkám aktivního se podílení 

zaměstnanců na řízení i na vlastnictví podniků téměř nulová. Klub se přesto domnívá, že 

právě nyní by se právě zaměstnanecká participace mohla stát jedním z nástrojů k překonání 

očekávané ekonomické a finanční krize.  

Takové řešení vidí Klub v podpoře dobrovolných aktivit zaměstnanců ohrožených 

krachem firmy, který je provázen jejím uzavřením a rozprodáním majetku - a to ještě ve fázi 

jejich nejsnadnější záchrany. Řešení je v umožnění zaměstnancům ohrožené firmy, aby si ji 

(jako alternativu k uzavření firmy) oživili sami.  Tento postup by totiž  řešil  problém 

nezaměstnanosti nejúčinněji, protože by do něj aktivně zapojil přímo zaměstnance, 

motivované k zachování vlastní zaměstnanosti.  

Je zřejmé, že takové řešení se pochopitelně nedá uplatit v případech, kdy dochází 

pouze k omezování výroby z důvodu sníženého odbytu, ale firma stále pracuje a vedle 

propouštění prosazuje například kratší pracovní úvazky. Nicméně se domníváme, že v případě 

prohloubení krize upadne řada firem do insolvence a následně do konkurzu i přes takovéto 

chvályhodné snahy o její udržení.  Aktivizace zaměstnanců by mohla přinést  řadu výhod, a to 

jak přímých (zachování regionální zaměstnanosti, podporu vnitropodnikové (i 

mezipodnikové) solidarity, pozitivní motivaci k udržení chodu firmy nebo alespoň využití její 

infrastruktury k novým aktivitám rychleji než čekáním na nabídky), tak i nepřímých a 

zprostředkovaných (účinnou zábranu radikalizaci, podporu společenské solidarity, návrat 

pocitu spravedlnosti a pro zaměstnance větší spoléhání na vlastní aktivitu – a v neposlední 

řadě i rozšíření sortimentu služeb, zejm. podle místních podmínek).  

Zachování činnosti (opětným zprovozněním) byť i jednotlivých částí či provozů 

původní firmy společně s novým využitím stávající infrastruktury a staveb i mimo původní 

obor (např. pro služby, formované přímo na základě znalostí místních potřeb) nejen zachová 

potřebná  pracovní místa v regionu, ale navíc umožní směrovat případnou a přislíbenou státní 

pomoc (na úhrada přeškolování, rekvalifikací apod.) přímo podle potřeb těchto projektů.  

Úspěch tohoto projektu závisí na státní podpoře, která by zajistila nejen legalizaci, ale 

zejména  propagaci takového postupu a rovněž doprovodné kroky v podobě finančních 

garancí. Přitom právě finanční nároky takovéhoto projektu jsou – zejména pro případ využití 

infrastruktury uzavřeného podniku - ve srovnání s  jinými protikrizovými zásahy minimální. 

Neznamená to nic jiného, než racionální cílené a velice reálné využívání prostředků fondu na 

podporu zaměstnanosti, zatímco zbývající toky předpokládané finanční podpory by mohly 
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obsahovat jen například vhodné záruky za provozní úvěry, nebo z přerozdělení jiných zdrojů. 

Multiplikační efekt této podpory je přitom značný, protože každé pracovní místo, zachované 

s minimálními dodatečnými náklady, absolutně ušetří  doprovodné státní náklady za 

nezaměstnané a osoba se zachovaným pracovním místem oživuje  spotřebu.  

Za nezbytnou státní podporu považujeme změny v insolvenčním a konkurzním řízení. 

Podstatné je totiž to, jak v takovéto formě oživení nebo využití podniku bude zacházeno 

s jeho dluhy. Dnešní zákon jednak preferuje zástavní věřitele, jednak bez ohledu na sociální 

důsledky je následný konkurz  směrován přednostně na postupné rozprodání majetku 

k uspokojení věřitelů a ne na jeho případné využívání (i k jiné činnosti) z iniciativy 

současných zaměstnanců. Čeká se vlastně na případnou iniciativu až nějakých budoucích, 

nových vlastníků. Jejich případné aktivity mohou někdy v budoucnu přinášet nová pracovní 

místa, celý proces je podle dosavadních zkušeností více-  až mnohaletý a tudíž sociální situaci 

současných zaměstnanců neřeší.  

Bez podpory, spočívající v nějaké formě státní garance a podpory zaměstnaneckých 

aktivit by byla realizace také  možná, ale samozřejmě s mnohem slabšími a obtížněji 

zaručitelnými výsledky. Jde také o to, zda mají tito zaměstnanci splácet dluhy, které 

nezavinili – je tedy asi vhodnější jejich aktivity preferovat až v konkurzním řízení jako 

součást rozprodávání zbylých aktiv s nějakou leasingovou podporou nebo odkladem splátek. 

Pro vůbec reálnost celého projektu je podle našich zkušeností naprosto nezbytné zapojit do 

celé přípravy projektu, jeho sledování i průběžné podpory specializované poradenské firmy, 

jejichž financování by mělo být také součástí státní podpory zaměstnaneckých aktivit. 

 

Konkrétní představa předpokládá tyto kroky: 

V podniku ohroženém uzavřením z důvodu krize se utvoří družstvo zaměstnanců 

Právní forma družstva je volena jak z důvodů jednoduchosti a finanční nenáročnosti, tak 

proto, že nejlépe odpovídá podmínkám zaměstnanecké participace. K usnadnění postupu 

budou vytvořeny  vzorové stanovy a usnadněny formalizační kroky. Iniciativa může vzejít 

od odborů, aktivních jednotlivců, poradenské firmy. Členy družstva se stanou pouze 

aktivní zájemci. 

Předpokladem zahájení aktivit je podnikatelský plán a připravený režim jeho realizace, tj. 

- získání práva na využívání části majetku podniku - jednání družstva s dosavadním 

vlastníkem firmy, resp. pověřenou osobou (vedení ještě existující firmy, správce konkursní 

podstaty, likvidátor apod.) o získání vybraných částí majetku firmy a jeho formě (odkup, 

budoucí odkup, pronájem) 

- podnikatelský záměr (sortiment - produkce – odbyt)   - se zapojením poradenské firmy, 

možná ve spolupráci s místní samosprávou  

- financování – se zapojením poradenské firmy – z těchto zdrojů: 

- prostředky z fondu podpory v nezaměstnanosti (přesměrováno) 

- státní fond podpory zaměstnanosti  

- záruční a rozvojová banka 

- úvěry komerčních bank (s garancí státu či regionů) 

- prostředky rozvojových programů (státního, regionálních) 

- prostředky veřejných rozpočtů (infrastruktura apod.) 

- prostředky z programů EU. 



 

Minimálním  cílem  je  dočasně  udržet lokální zaměstnanost, resp. rozložit její pokles do 

delšího období. 

Maximálním cílem je rozvoj dílčích podnikatelských příležitostí (podnikatelský 

inkubátor). 

Jaké lze očekávat námitky proti takovému postupu a čím je lze vyvracet: 

- když neuspěl kvalifikovaný manažer (a firma jde do konkursu), nemůže být skupina 

zaměstnanců úspěšnější 

 Manažer je zodpovědný za chod celého podniku. Skupina zaměstnanců by převzala 

pouze vybrané části činnosti, na nichž by se byla schopna uživit, vytvářela by tak nový a 

odlišný podnikatelský záměr, odvozený od nižší režie. Forem převzetí je řada (zápůjčka, 

pronájem, budoucí odkup, odkup, zápočet /části/ nájemného či kupní ceny proti dlužným 

mzdám apod.).  Navíc i případné méně úspěšné podnikání (režim řízené zúžené  

reprodukce) je - zejm. proti alternativě masové regionální  nezaměstnanosti - lepší jako pro 

zaměstnance, tak pro původní majitele firmy 

- zaměstnanci nemají zkušenosti; mohou možná vlastními silami zajistit drobnou racionalizaci 

výroby, ale nejsou schopni zajistit pro své případně vzniklé firmy zakázkové krytí  (obecně a 

v době krize zvlášť) 

 Náš návrh samozřejmě počítá s odbornou pomocí poradenských firem (zejména k 

hledání nových podnikatelských činností a k pomoci s počátečními organizačními 

problémy). Vychází z kombinace znalostí zaměstnanců (a jejich mimořádně vysoké 

motivace) a vhodné (a z externích prostředků placené)  pomoci.  Očekává se, že ze 

stávajících podniků lze na základě znalostí místních potřeb možno začít pracovat  i mimo 

původní, krizí postižený obor (rozvoj místních služeb s ohledem na děti, seniory apod.) 

- firma v konkursu nemá finance na znovuobnovení (kdyby je měla, nebyla by v konkursu) 

Všechny dosavadní vládní náměty vyžadují enormní prostředky státního rozpočtu a 

regionů. Náš návrh je podstatně úspornější už z principu. Pro potřebný rozjezd podnikání  

navrhujeme  získat prostředky na aktivní podporu zaměstnanosti především těmito cestami: 

a) využitím prostředků z fondů, určených na vytváření nových pracovních míst 

(v maximální zákonem dané míře) lidem, propuštěným z podniku X,  na provozní 

prostředky nově vznikajícím malým podnikům xxx – za jasně vymezených podmínek, 

třeba i jako dlouhodobou půjčku zaměstnancům. 

 Stát a region  by toto řešení mohly podpořit minimálně garancemi  bankám pro 

potřebné provozní úvěry, ale nepředpokládáme, že by byly projekty v tomto směru 

nějak ambiciózní; 

b) uznáním této formy řešení nezaměstnanosti za natolik společensky potřebné, že by 

mohl být zformulován spořící program (speciální fond na vytváření úvěrového 

rámce pro podporu aktivní zaměstnanosti), podpořený státním příspěvkem, obdobně 

jako tomu je u stavebního spoření; 

c)  využitím prostředků z  příslušných programů EU a vlády na rekvalifikaci a vytváření 

 nových příležitostí,  ovšem s použitím pro poradenské firmy zapojené do tohoto 

 programu - v režimu,  že tyto prostředky by neplynuly do obnovovaných provozů, ale 

 výše zmíněným poradenským firmám.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


