
Článek 2 

Principy sociálního podnikání 

  

1. Družstvo se zavazuje dodržovat principy sociálního podnikání. Zejména: 
a. Zisk Družstva se po odečtení nákladů nerozděluje mezi členy, využívá jej pro rozvoj 

sociálního podniku a naplnění obecně prospěšného cíle, a to ve výši 67 % (šedesát sedm 

procent) ze zisku Družstva, 

b. Dodržuje etické principy, zejména zaručuje všem členům a zaměstnancům rovné příležitosti, 

přistupuje ke každému bez ohledu na jeho rasu, víru, náboženství, pohlaví, původ, sexuální 

orientaci, věk, tělesný nebo psychický handicap, politickou příslušnost, předešlou kriminální 

činnost nebo majetkové postavení a respektuje jeho osobní práva a svobody, 

c. Zohledňuje potřeby svých členů a zaměstnanců a vytváří podmínky pro jejich úspěšnou 

adaptaci a výkon práce, 

d. Přiměřeně přizpůsobuje pracovní prostředí a pracovní podmínky potřebám svých 

zaměstnanců a členů, zajišťuje jejich odborné vedení, usiluje o jejich profesní a další rozvoj, 

zejména v oblasti získání potřebného vzdělání a schopností pro uplatnění na otevřeném trhu 

práce, 

e. Vytváří jasnou organizační strukturu a systém řízení, který je pospán a je srozumitelný, kdy 

vedoucí zaměstnanci dodržují principy demokratického stylu řízení a sami pracují pod 

supervizí, 

f. Zaměstnanci mají prostor se pravidelně jedenkrát za 14 (čtrnáct) dní vyjadřovat k chodu 

sociálního podniku a výrazně tím ovlivňovat směr rozhodování vedoucích zaměstnanců. 

 _________________________________________________________ 

Jednací řád k článku 2 Principy sociálního podnikání 1) f) stanov: 

Platí pro všechny členy družstva. 

Předsednictvo Družstva v Praze dne 12. 12. 2018  

 ___________________________________________________________ 

 

g.  Družstvo může vytvořit fond na splátky dluhů člena ohroženého exekucí, 

h. reaguje na místní potřebu zaměstnávat osoby z cílových skupin, snižovat nezaměstnanost v 

Praze, 

 _________________________________________________________ 

Jednací řád k I Základní ustanovení článku 2 Principy sociálního podnikání 1) h) stanov: 

Můžeme pracovat pro Družstvo s nárokem, nebo bez nároku na honorář, či zaměstnávat kdekoliv po 

celé ČR, uděláme li si příslušné provozovny nebo pobočky. 

Předsednictvo Družstva v Praze dne 12. 12. 2018  

 _________________________________________________________ 

  



i. Družstvo dbá o ochranu životního prostředí, snaží se o maximální úsporu zdrojů a používá 

energeticky šetrné spotřebiče a recyklované výrobky. Dává přednost elektronické poště před 

tištěnou, hromadné dopravě před individuální, dbá třídění odpadu a jiných zásad ochrany 

životního prostředí, 

j. Družstvo může zaměstnávat členy i nečleny, nečlenové družstva zaměstnaní, či pravidelně 

zaměstnávaní v Družstvu, kteří budou užívat družstevní majetek, či majetek zapůjčený 

Družstvu jinými členy se musí s družstvem dohodnout o úhradě využívání podílu těchto 

jiných členů (opotřebovávání majetku, případně využívání kontaktů, plnění zakázek 

uzavřených jinými členy apod.).  

 


