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SVĚTOVÁ DEKLARACE
O VÝROBNÍCH DRUŽSTVECH
Schváleno Generálním Shromáž
děním ICA v Kartageně
, Kolumbii, 23. zář
í 2005

Tato Deklarace bude př
elož
ena do rů
zných národních jazykůsvě
ta tak, aby druž
stevní
myš
lenky umož
nila využ
ít na bázi původní anglické č
i š
paně
lské verze nebo obou
různým kulturám a jazykovým tradicím.
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VŠEOBECNÉ DŮVODY
1. Lidstvo vytrvale hledá kvalitativní zlepš
ení organizač
ních forem práce a snaží se
dosáhnout lepš
ích, férově
jš
ích a důstojnějš
ích pracovních vztahů.
2. V souč
asnosti lidé své zamě
stnanecké aktivity ř
eš
í ve tř
ech základních modalitách:
a) jako nezávislí – tj. osoby zamě
stnávající samy sebe (osoby samostatněvýdělečně
č
inné), které jsou definovány jako „už
ivatelé“ vlastní kapacity a seberegulace;
b) jako výdě
lečněč
inné osoby (osoby s př
íjmy ze závislé č
innosti), s různou mírou
podř
ízenosti k zaměstnavateli, který jim vyplácí mzdu výhradně podle
individuálněnebo kolektivněsjednané pracovní smlouvy;
nebo
c) tř
etí formou, která se nazývá zamě
stnanecké vlastnictví, v nížpráce a její
management jsou ř
ízeny společně, bez typických omezení individuální práce či
výhradněpodle pravidel konvenč
ní mzdověhodnocené práce.
3. Mezi modalitami, zamě
stnanecké vlastnictví, pokud je organizováno do podoby
zamě
stnaneckých (výrobních) družstev, př
edstavuje nejvyš
š
í úroveňrozvoje a důležitosti
v současném svě
tě, a vytvář
í strukturu na bázi univerzálních druž
stevních principů,
hodnot a operativních metod vyhláš
ených v Prohláš
ení Druž
stevní Identity (Manchester,
1995), schválené v rámci Mezinárodní Družstevní Aliance (International Cooperative
aliance / ICA), a začleněné do Doporuč
ení ILO (Mezinárodní Organizace Práce) č
.
193/2002 na Podporu Druž
stev1 .
4. Druž
stva se ve své č
innosti ř
ídí Prohláš
ením Družstevní Identity, jak je uvedena shora.
Navíc se stalo nezbytným definovat na svě
tové úrovni ně
které základní charakteristiky a
operační pravidla, která jsou specifická pro typ zamě
stnaneckých a výrobních druž
stev,
která mají specifické cíle a záměry, odliš
né od druž
stev, nálež
ejících k jiným kategoriím.
Tato definice zvýš
í soudrž
nost a univerzálnost identity výrobních a zamě
stnaneckých
druž
stev, bude stimulovat jejich rozvoj, a vyprodukuje pochopení jejich sociální a
ekonomické funkce na svě
tové úrovni př
i tvorběpř
iměř
ených a udržitelných pracovních
pozic, čímžtato druž
stva souč
asněpůsobí jako prevence proti společ
enským neduhům a
zneuž
ívání.

1

A

Družstvo je “autonomní sdruž
ení osob dobrovolněsdruž
ených za úč
elem naplňování jejich

společ
ných ekonomických zájmů, sociálních a kulturních potř
eb a snah formou společ
něvlastně
ného a
demokraticky ř
ízeného a kontrolovaného podniku ” (MOP/ILO Dopor. č. 193/2002 č
l. 2) B Družstevní
principy jsou: „dobrov olné a otevř
ené č
lenství; demokratická kontrola, provádě
ná členy; ekonomická
spoluúč
ast členů; autonomie a nezávislost; výuka, š
kolení a informovanost; kooperace mezi druž
stvy; a
zájem o komunitu“ (MOP/ILO Dopor. č. 193/2002 č
l. 3(b)) C Druž
stevní principy jsou: „svépomoc, vlastní
zodpově
dnost, demokracie, rovnost, poctivost a solidárnost; tak jako etické hodnoty čestnost, otevř
enost,
sociální zodpově
dnost a zájem o ostatní“ (MOP/ILO Dopor. č. 193/2002 č
l. 3(a)).
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5. Světová deklarace je téždůležitá př
i orientaci na význam družstev, na podporu
výrobního družstevnictví a jeho vztahůk družstvům, nálež
ejícím do jiných kategorií,
právětak jako ke státním, mezinárodním organizacím, podnikatelskému světu a k
odborovým svazům. Je nezbytná pro rozvoj a podporu výrobních druž
stev právětak, jako
pro plné pochopení jejich úlohy spoluhráčůpř
i ř
eš
ení problémů nezaměstnanosti a
vyluč
ování jedincůi skupin ze společ
nosti, a zároveňjako nejpokroč
ilejš
ích navrhovatelů
ve férovém a př
imě
ř
eném modulování pracovních vztahů, generování a distribuci
bohatství, a v demokratizaci vlastnictví a ekonomiky.
6. Jakkoli CICOPA zároveňsoustř
eďuje družstva umělecké výroby a jiné formy, jejichž
management je založ
en na centralizované koncepci, souč
asná deklarace má za cíl
př
edevš
ím pro druž
stva zaměstnanecká. To samozř
ejměv žádném př
ípaděnevyluč
uje, že
by mohla být současněpodle mož
ností využ
ita a aplikována spotř
ebitelskými družstvy
(která rovněž umož
ňují č
lenství a vlastnictví svým pracovníkům, jakožto č
ást
diferencovanou od ostatních č
lenů CICOPA – v tom smyslu, že jejich zájmy jsou
adekvátně reprezentovány), tak jako ke vš
em formám managementu, které dávají
specifické pochopení lidské práci a těm, kdo ji zajiš
ť
ují, tak jako to činí zamě
stnanecké
společnosti – s ruč
ením omezeným, akciové společ
nosti zamě
stnanců (Sociedades
Anonimas Laborales – SALs) – a které už
ívají prospěch z druž
stva př
irozeněpro své
pracovníky a ve vš
eobecnosti i vš
em obdobným podnikům komunálního charakteru, které
realizují specifické pracovní vztahy, a které navíc nabízejí svým členům prospěš
né služ
by.

Na základěshora uvedených důvodů, CICOPA jednomyslněschvaluje následující
Svě
tovou Deklaraci o Výrobním Druž
stevnictví.

I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY
Na základědefinice hodnot a principůobsaž
ených v Prohláš
ení Družstevní Identity
(Manchester, 1995), a uvedených v Doporučení MOP/ILO č. 193/ 2002 na Podporu
Družstev, byly stanoveny tyto následující základní charakteristiky výrobních druž
stev:
1. Cílem druž
stev je tvorba, podpora a udržitelnost pracovních míst a generování
bohatství, v souladu se zlepš
ováním kvality života pracovníků-č
lenů, důstojností lidské
práce, poskytováním demokratické samosprávy př
iř
ízení práce pracovníkům a podpora
komunitárního a lokálního rozvoje.
2. Svobodné a dobrovolné členství jejich členů př
ispívá k jejich osobní práci a
ekonomickým zdrojům, je podmíně
no existencí pracovních míst.
3. Jako vš
eobecné pravidlo platí, že práce je provádě
na č
leny družstva. Z toho vyplývá, ž
e
vě
tš
inu pracovníkůdružstva tvoř
í jeho členové a naopak.
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4. Zaměstnanecko-č
lenské vztahy k jejich druž
stvu mají být považ
ovány za odliš
né od
konvenčních pracovně-právních vztahů, založených na práci vykonávané za mzdu
(osobami s př
íjmy ze závislé č
innosti) nebo za práci individuální (vykonávanou osobami
samostatněvýdě
leč
něč
innými).
5. Vnitř
ní regulace je formálnědefinována režimy, které jsou demokraticky odsouhlaseny
př
edem a akceptovány č
leny-zamě
stnanci.
6. Druž
stva mají být autonomní a nezávislá, z hlediska Státu a tř
etích stran, ve svých
pracovních vztazích a v managementu, a v už
ití a managementu př
i urč
ování produkce.

II. FUNKCE VNITŘNÍCH PRAVIDEL
Ve vnitř
ní č
innosti, pracovník družstva musí mít na zř
eteli následující pravidla. Mělo by
platit:
1. Spravedlivé odmě
ňování za práci č
lenům, brát v úvahu jejich funkci, odpovědnost,
komplexnost a specifika požadavků, kladených na jejich pozici, jejich efektivnost a
ekonomické kapacity podniku, na pokusy o sblíž
ení rozdílůmezi nejvyš
š
í a nejniž
š
í
odmě
nou.
2. Mít podíl na růstu majetku a př
iměř
eném růstu rezervních fondů.
3. Vytvář
et pracovní místa s fyzickými a technickými vlastnostmi umož
ňujícími dosaž
ení
př
imě
ř
ené funkč
nosti a v dobrém organizač
ním prostř
edí.
4. Poskytovat ochranu č
lenům-zamě
stnancům s využ
itím vhodných systémůsociálního
zabezpeč
ení a bezpeč
nosti práce a zdraví a dodržovat standardy ochrany zejména v oblasti
mateř
ství, péče o dě
ti a nezletilé v práci.
5. Uplatňovat demokracii v naléhavých př
ípadech organizace a na vš
ech stupních ř
ídících
procesůdružstva.
6. Zajistit permanentní uč
ení, doš
kolování a vzdělávání pro zvyš
ování odborné/pracovní
kapacity č
lenů a informování nováčků o novinkách, v souladu s garancí odborných
znalostí a rozvoje, v rámci modelu výrobního / zaměstnaneckého druž
stva, a stimulace
inovací a správného ř
ízení.
7. Př
ispívat ke zlepš
ení ž
ivotních podmínek rodin, jako základních jednotek společnosti a
k trvale udržitelnému rozvoji svých komunit.
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8. Bojovat vš
emi dostupnými prostř
edky o dosažení pruž
ných nebo apriorních pracovních
podmínek pro zaměstnance (tj. osoby s př
íjmy ze závislé č
innosti) př
i jednáních s bě
žnými
zprostř
edkovateli práce.

III. VZTAHY V DRUŽSTEVNÍM HNUTÍ
Výzva adresovaná celému družstevnímu hnutí:
1. Podpoř
it výrobní a zamě
stnanecká druž
stva jako jednu z hlavních priorit svě
tového
druž
stevního hnutí a úč
inněpř
ispě
t př
i vzniku nových podnikůtohoto typu.
2. Ustavit strategické aliance, s cílem podpoř
it rozvoj výrobních a zamě
stnaneckých
druž
stev a učinit jejich podnikatelské projekty možnými / reálnými, vč
etněpř
ístupu
k potř
ebným finanč
ním prostř
edkům a podpory služeb a výrobků, které nabízejí a
vyrábě
jí.
3. Založit formaci kapitálových mechanismůpro výrobní a zamě
stnanecká druž
stva,
vč
etněpř
íspěvku pro nové členy s rizikovým kapitálem, z ř
ad družstev z jiných kategorií
s finanč
ní kompenzací, pokrývající mož
né náklady a př
ísluš
nou spoluúč
ast managementu,
bez ohrožení jejich autonomie a nezávislosti.
4. Ustanovit representativní organizace výrobních a zamě
stnaneckých družstev na lokální,
národní, regionální a mezinárodní úrovni, a zajistit jejich kooperaci a podporu utvář
ení
sekundárních subjektů, podnikatelských skupin a konsorcií a společ
ných socioekonomických dohod mezi družstvy v souladu s dosahováním výkonnosti
podnikatelských služeb, znovu posílit družstevní hnutí, a snaž
it se o model společnosti
2
charakterizované sociálním vstř
ebáváním a solidaritou .
“ Použ
ití zvláš
tních pravidel by mělo povzbudit umož
nění družstev, jako podnikatelských subjektůa
organizací inspirovaných solidárností plnit potř
eby jejich členů a potř
eby společ
nosti, včetně
znevýhodněných skupin k dosaž
ení svého sociálního zač
lenění“ (MOP/ILO Dopor. č
. 193/2002, č
l. 5).
2

5. Podpoř
it iniciativy, které zajiš
ť
ují státotvornost v jejích rozlič
ných podobách,
spolutvoř
it a zlepš
ovat nástroje pro rozvoj podniků, typu jakým jsou druž
stva, vč
etně
relevantní a odpovídající legislativy. Z toho téžvyplývá pokračování petič
ních akcí vůči
parlamentům, kvůli tvorběpotř
ebné legislativy.
6. Podpoř
it, podle mož
ností, integraci zamě
stnanců, osob s př
íjmy ze závislé č
innosti do
druž
stev, jako č
leny-zaměstnance.
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IV. VZTAHY SE STÁTNÍMI SPRÁVÁMI A REGIONÁLNÍMI A MEZIVLÁDNÍMI
INSTITUCEMI
1. Vlády by měly chápat důležitost podpory a rozvoje výrobních a zamě
stnaneckých
druž
stev, jakož
to efektivních spoluhráčů př
i tvorběpracovních míst a začleňování
nezaměstnaných sociálních skupin do pracovního ž
ivota. Z těchto důvodůby vlády
nemě
ly druž
stva jakkoli diskriminovat a měly by zač
lenit výrobní a zamě
stnanecká
druž
stva do svých priorit, včetněpodpory rozvoje tohoto typu podniků, jejich politiky a
programů, v souladu s bojem současného světa s některými velkými problémy, jimižsvě
t
trpí, a které jsou generovány jako př
ímé důsledky současného rozvoje a globalizace,
jakými jsou sociální exkluze, nezaměstnanost a sociální nerovnost.
2. V souladu s tím, jak to zcela reálněmohou činit vlastníci-zaměstnanci druž
stev, také
státní správy (a samosprávy) by měly př
ipravit své národní a regionální regulatorní plány,
které by př
ehodnotily specifické právní zvyky druž
stev tohoto typu a př
iznaly by jim
právo vyrábě
t a prodávat zbož
í a poskytovat služ
by, podle svých podmínek a tak by se
rozvíjela jejich podnikatelská tvoř
ivost a potenciál v zájmu jejich č
lenů-zamě
stnancůi
komunit jako celků.
3. Částečněby státní správy (a samosprávy) měly:
 Př
ezkoumat ve svých legislativách, zda vlastnictví ve výrobních a zamě
stnaneckých
druž
stvech je podmíně
no pracovně
-právními vztahy, odliš
nými od obvyklých smluvních
vztahůtypůzávislé č
innosti a osob samostatněvýděleč
něč
inných a akceptovat, že v
druž
stvech jsou aplikovány související normy a př
edpisy.
 Zajistit aplikaci vš
eobecné pracovně
-právní legislativy i na př
ípady zamě
stnancůneč
lenůdruž
stev, s nimižjsou uzavř
eny obvyklé pracovní smlouvy.
 Aplikovat ve výrobních a zamě
stnaneckých družstvech koncept MOP/ILO Důstojná
Práce a jasně precizovat a udrž
ovat zákonný soulad sociální ochrany na polích
zdravotním, penzijního zabezpeč
ení, pojiš
tě
ní v nezaměstnanosti, bezpečnosti práce a
ochrany zdraví, a brát v úvahu jejich specifika v pracovně-právních vztazích.
 Definovat specifická legislativní opatř
ení upravující fiskální rež
imy a sebeř
ízení
druž
stevních organizací, které umožňuje jejich rozvoj.
V souladu se získáním př
imě
ř
eného právního oš
etř
ení ze strany státu, by druž
stva mohla
být registrována anebo auditována tak, jako ostatní podnikatelské subjekty.
4. Vlády by měly zabezpeč
it př
ístup k př
iměř
eným finanč
ním podmínkám pro
podnikatelské projekty zahájené druž
stvy tvorbou zvláš
tních veř
ejných fondů, nebo
úvěrových záruk, nebo veř
ejnými př
ísliby pro př
ístupy k finanč
ním zdrojům a podporou
ekonomických aliancí s družstevním hnutím.

-6–
Copyright © CICOPA 2004 - Translation © SCMVD 2007

5. Státní správy (a samosprávy) a regionální a mezivládní organizace by mě
ly podporovat
projekty, založené na výměněúspě
š
ných zkuš
eností, informací a rozvíjet struktury
podnikatelských a institucionálních podpor pro výrobní a zaměstnanecká druž
stva,
v rámci mezinárodní a regionální kooperace, pro tvorbu pracovních míst, udrž
itelné
podnikatelské iniciativy a rovnost pohlaví a boj proti chudoběa př
ehlíž
ení.
6. Vlastnictví výrobních a zaměstnaneckých družstev by mě
lo být více podporováno, jako
možný alternativní proces př
i restrukturalizacích, „start-up“ programech, privatizaci,
př
emě
něpodnikův krizi a př
evodech podnikůbez dědiců, jako nabídka veř
ejných služ
eb
a veř
ejné prokury, v nížstátní správa (nebo samospráva) může stanovit podmínky a
výjimky ke stimulaci lokálního rozvoje pomocí družstevních podniků.
7. V souvislosti ke vztahům ke státním správám (a samosprávám) je důlež
ité zdůraznit
smě
rnici v Doporučení MOP (ILO) č
. 193 týkající se potř
ebných snah vůči konsolidacím
charakteristických oblastí ekonomiky, která zahrnuje druž
stva3, tj. v oblastech, ve kterých
zisk není jedinou motivací, a která je charakterizována vzájemnou solidaritou, spoluúč
astí
a ekonomickou demokracií.
V. VZTAHY SE ZAMĚSTNAVATELSKÝMI ORGANIZACEMI
Zaměstnavatelské organizace by mě
ly podpoř
it rozvoj druž
stevního vlastnictví jakož
to
podnikatelské formy, jejímžhlavním cílem je tvorba pracovních míst, udrž
itelných a
př
imě
ř
ených, s podnikatelskou př
idanou hodnotou a jako př
ijatelnou a př
iměř
enou
strategii pro zotavení podnikův krizi nebo v procesu likvidace, př
i současném zachování
jejich autonomie, dovolující jejich volný podnikatelský rozvoj a bez zneuž
ívání
3
asociujícím tento způsob s násilím vůči zamě
stnaneckým pracovním právům
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3

“ A Vyváž
ená společ
nost vyž
aduje existenci silných sektorůveř
ejného i soukromého, právětak jako

silného druž
stevního sektoru, vzájemného a jiných sociálních a nevládních sektorů
“ (MOP/ILO Dopor.
č. 193, čl. 6); B Opatř
ení by měla být př
ijata na podporu potenciálu druž
stev ve vš
ech zemích, bez ohledu na
jejich úroveňrozvoje v souladu s pomocí jejich č
lenům ( … ) ustavit a expandovat ž
ivotaschopný a výrazný
sektor ekonomiky, který zahrnuje druž
stva, odpovídající sociálním a ekonomickým potř
ebám komunit“
”(MOP/ILO Dopor. č
. 193, čl. 4).

VI. VZTAHY K ZAMĚSTNANECKÝM ORGANIZACÍM
Družstevní hnutí by mělo udrž
ovat permanentní dialog s odborovými organizacemi, jako
s reprezentanty zamě
stnanců, pro zajiš
tě
ní jejich porozumě
ní povaze a podstatěi u
vlastních zamě
stnanců–vlastníků družstev, jako charakteristické modality pracovních
vztahůa vlastnictví4 , př
ekonávající typické konflikty vznikající př
i práci ve mzdě(př
i
závislé č
innosti), a které je podporují z hlediska jejich důlež
itosti a š
ancí, které nabízejí
lidské společ
nosti.

Tato Deklarace je v souladu s Doporuč
ením MOP (ILO) č
. 193 př
ijatým vládami,
zamě
stnavateli a odborovými organizacemi celého svě
ta5 . Proto vě
ř
íme, v její následné
seriozní oceně
ní, v souladu s jejím př
íspě
vkem k rozhodnutím o závaž
ných
problémech svě
ta – o nezamě
stnanosti, ježpostihuje humánnost a je nebezpeč
ím pro
svě
tový mír a lidská práva.
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4

V této souvislosti MOP/ILO Doporučení č
. 193/2002 uvádí, že „zaměstnanecké organizace by měly

podporovat ( … ) obhajobu zájmůa práv členských-zaměstnaneckých druž
stev“ (č
l. 16 (g)).
5

Doporučení uvádí, že „Podpora druž
stev ( … ) má být považ
ována za jeden z pilíř
ů národního a
mezinárodního ekonomického a společenského rozvoje“ (čl. 7 (1)).
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