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V úvodníku květnového vy-
dání se Zbyněk Fiala zabý-

vá proběhlou vládní krizí, kte-
rá ovšem byla spíš tragikomic-
kým divadlem. Některé událos-
ti „měsíce lásky“ se daly oče-
kávat, jako byla oslava svátku 
práce, nebo konce druhé svě-
tové války. Květen proto přine-

sl několik střetů mezi levicový-
mi silami a příznivci USA a Se-
veroatlantické aliance, o nichž 
v tomto vydání referujeme. 
V rubrice Inspirovna pak při-
nášíme další informace o par-
ticipačních digitálních nástro-
jích, tentokráte se podíváme 
do španělské Barcelony. Roz-
hodli jsme se také informovat 
o iniciativě Občanský hlas, kte-

rá se snaží reagovat na situaci, 
kdy kolem čtyřiceti procent lidí 
nechodí k volbám. 
Dále v obsahu květnového 

čísla najdete informace o za-
městnaneckém vlastnictví, a 
také zpravodajství z cest Ilony 
Švihlíkové s knihou „Jak jsme 
se stali kolonií“ a nového díla  

„Řecká tragédie“. 
V rubrice „Dopo-
ručujeme“ pak by-
chom chtěli upozor-
nit na přednášku Ilo-

ny Švihlíkové v Klubu spole-
čenských věd, právě k téma-
tu současných problémů české 
ekonomiky. Proč mají Češi tak 
nízké platy a důchody?
https://www.youtube.com/watch?v=dBFedWdjExg

Veškeré ohlasy a připomínky uví-
táme na adrese info@alternati-
vazdola.cz nebo zpravodaj-az@
seznam.cz.
Vaše Alternativa Zdola

MIlí příznivci Alternativy Zdola,

V jednu chvíli byla na spadnutí celá vláda, což 
je událost, která svého času inspirovala karika-
turistu Vladimíra Renčína k obrázku zasněné-
ho mladíka, jak praví: „Padá vláda, něco pěkné-
ho si přejte!“ Prezidenta Miloše Zemana to zase 
inspirovalo k inscenaci na téma nácvik demise 
premiéra Bohuslava Sobotky. Vyvařit z těchto 
taškařic nějaké poučení je opravdu oříšek.

poučení z krize

zbyněk fi  ala    str.3
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Na příkladu vzniku volebního programu, tvor-
by kandidátky a komunálních voleb v Barceloně 
ukazujeme, že s digitální podporou je občanská 
participace mnohem efektivnější. Pokračujeme 
v představování výsledků evropského výzkumu 
na toto téma v rámci Projektu D-CENT (tools.
projectdcent.eu).

Digitalizace zdola 

zbyněk fi  ala   str.6

Firma v rukou zaměstnanců je stále běžnější (v 
Británii). V loňském roce se jejich počet zvýšil 
o celou desetinu, také kvůli daňovým výhodám. 
Podívejme se na návod, jak začít se zaměstna-
neckým vlastnictvím.

zaměstnanecké vlastnictví

zbyněk fi  ala str.11

iniciativa - občanský hlas

gina horylová   str.9

proti nato

václav exner   str.11
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úvodník

Máme za sebou moc pěknou vládní krizi. 
Ve hře byly osudy samotné české de-

mokracie, protože Babišova média nespráv-
ně manipulují veřejností. Co je horšího – lidé 
násobně víc věří Babišovi, než těm, kdo 
manipulují správně! Vedle toho se So-
botka někde doslechl, že Babiš je pod-
nikatel, takže se rozhodl takové křížení 
zájmů okamžitě – co nejrychleji, hned, 
nebo to požene vejš až k Ústavnímu 
soudu – zarazit.
Jednu chvíli byla dokonce na spadnu-

tí celá vláda, což je událost, která své-
ho času inspirovala karikaturistu Vladi-
míra Renčína k obrázku zasněného mla-
díka, jak praví: „Padá vláda, něco pěk-
ného si přejte!“ Prezidenta Miloše Zema-
na to zase inspirovalo k inscenaci na téma 
nácvik demise premiéra Bohuslava Sobotky. Vy-
vařit z těchto taškařic nějaké poučení je oprav-
du oříšek. 

Bělohradský mi mluvil z duše
Naštěstí se k poučení z této krize vyjadřovaly i 
solidnější osoby, než jsem já, takže se mám čeho 
chytit. Zajímavé bylo vystoupení fi lozofa Václa-
va Bělohradského v Interview na ČT24. Moderá-
torka se ho pokoušela nahnat do správné ohrád-
ky a opakovaně kladla otázku, na kterou je je-

diná správná odpověď, že Babiš je hrozbou pro 
náš politický systém. Podle profesora Bělohrad-
ského jsou však hrozbou hlavně staré politic-
ké strany, které dávno ztratily veškerou důvěru. 
Proto si musíme zakládat nové.

Teď to budu reprodukovat z hlavy, nic jsem si 
nepsal, jen jsem užasle pozoroval fi lozo-
fa, jak mi mluví z duše. Vidí ty strany spí-
še jako hnutí nebo občanské koalice k do-
sažení nějakého cíle. Pak se zase rozejdou 
a vystřídají je jiné. Mohou vznikat zdola 
i shora. Vážně, i shora? Je lepší, když se 
mocný podnikatel otevřeně přihlásí k po-
litické akci, než když ve skrytu tahá za nit-
ky, vysvětluje Bělohradský. A nejsme vůči 
takové mocenské převaze velkých peněz 
bezbranní? Nikoliv, pokud jich bude víc, 

a budou si vzájemně konkurovat. Tolik slovo fi -
lozofa.
 

Iniciaitivy vznikající zdola
Kdybych měl hledat nějaký vzor „téměř strany“ 
vznikající zdola, bylo by to hnutí Ne základnám. 
Před více než deseti lety dokázalo rozvinout běž-
ný občanský protest, až vytvořilo sílu schopnou 
zabránit stavbě amerického radaru v Brdech. 
Bylo silné nejen v ulicích, ale dokázalo se vklínit 
i do médií, parlamentních debat a mezinárodních 
jednání. Tribunou byly především Britské listy.
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Bylo to proto, že disponovalo hlasy takových 
bezpečnostních autorit, jako byl třeba americký 
profesor Postol, na které neměla naše ani ame-
rická vláda adekvátní odpověď. Nakonec 
jsme se dozvěděli, že celý koncept proti-
raketové obrany byl pro ČR nebezpeč-
ný, a vedle toho nefunkční. V Brdech 
měla vyrůst bezpečnostní iluze jako 
záminka pro vznik stálé americké 
vojenské základny na našem úze-
mí. Bílá koule nad brdskými hvoz-
dy měla být naplněna podřízenos-
tí naší bezpečnosti cizím záměrům. 
Pamětníci si také vzpomenou na 

léto roku 1968, kdy zahřmělo Vaculí-
kových 2000 slov, vyzývajících ke vzni-
ku občanských iniciativ k naléhavým věcem. 
Občané už neměli spoléhat na nedůvěryhodné 
strany a měli se zařídit podle svého. Než aby 
k tomu došlo, raději přijely tanky. A v  době zce-
la nedávné tu byl náběh na vznik ryze občan-
ské strany z ProAltu, ale uvázlo to před startem. 
Myslím, že i Alternativa Zdola by měla mít tako-
vé ambice, tedy že se přetvoří ve stranu, niko-
liv, že uvázne. 

pryč s koloniální podřízeností ČR!
Možná, že bych si dokázal vystačit i se sociál-
ní demokracií, kdyby byla nadále součástí toho, 
z čeho vznikla. Když se budovala ještě za Ra-
kouska, stala se centrem politické gravitace se 
skutečně masovým členstvím.  Lidé reagovali na 
to, že strana stojí na jejich straně. Dneska stra-
ny stojí hlavně na své straně. Hlídají si své vo-
lební preference, a kdyby to mířilo dolů, sáh-

nou po nějakém třaskavém tématu, které nad-
hání hlasy. Všechny Čechy ozbrojit! Nepodleh-
nout hrozbě (letos dvanácti) uprchlíků! Pozor na 
ty, komu se daří, mohli by nás zastínit! Hlavně 
žádné nové členy, narušili by pořadí na funkce.
Co by mělo být tako-

vým naléhavým téma-
tem dneška, které by 
dokázalo vtáhnout pod-
statnou část občanů do 
smysluplného politic-
kého boje? Zcela urči-
tě je to koloniální pod-
řízenost české ekono-
miky, která nám při-
nesla extrémně nízké 
mzdy, nanejvýš třetino-
vé ve srovnání s Němec-
kem. Nemá to souvislost 
s členstvím v EU, byli by-
chom na tom stejně nebo hůř, i kdybychom vy-
stoupili. Tohle nelze změnit několika chytlavý-
mi hesly a plným Václavákem. Neobejde se to 
bez inspirace novou levicí, kterou představuje 
Bernie Sanders v USA, Jeremy Corbyn v Británii 
nebo Jean-Luc Mélenchon ve Francii. 
Nepomůžou nám s tím staří politici, kteří to vy-

tvořili. Prvním úkolem tedy je hledat nové lidi, 
kteří to chtějí a mohou dělat. I lidi z občanských 
a ekologických iniciativ, kteří se zatím zabýva-
li některou z dílčích složek takového problému. 
Teď potřebujeme integrátora, který to dokáže 
zasadit do velkého celku. Dělat něco jiného je 
skoro zabíjení času.
(zf)
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https://www.youtube.com/watch?v=AP5eFLqf0tc

Seminář o CETA na našem kanále YouTube. Se-
minář se konal v Praze 4. května 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=dBFedWdjExg

Přednáška Ilony Švihlíkové: Proč mají Češi malé 
platy a důchody? Praha, 30. března 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=_xUv4bIE05I

Záznam z Čaje o páté Alternativy Zdola, tento-
krát na téma o psychologii: „Nová doba – více 
lásky nebo nenávisti?“ Přednášel J. Zelina, Pra-
ha, 19. dubna 2017.

http://casopisargument.cz/2017/06/02/pro-koho-vysila-ceska-televize/

Teoretik médii Petr Žantovský rozebral na zákla-
dě datové analýzy sledovanost České televize a 
jejích publicisticko-zpravodajských pořadů. Co 
nám říkají poslední čísla za duben/květen 2017?

http://casopisargument.cz/2017/05/29/den-danove-svobody-aneb-do-duchodu-v-70/

Ilona Švihlíková komentuje „den daňové svobo-
dy“ a jak souvisí pravicové snění o „žádném“ 
státě a o privatizaci všeho s dobýváním renty a 
s dalším rozpadáním společnosti.

http://casopisargument.cz/2017/05/28/za-zbigniewem-brzezinskym-1928-2017/

Nekrolog amerického zahraničněpolitického ex-
perta a stratéga Zbiegniewa Brzezinského od 
Veroniky Sušové-Salminen.

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/vip-blogy/fosilni-bitva-vzplala

Budou Pařížské klimatické dohody ohroženy, 
když z nich vystoupí vláda ve Washingtonu? 
Nebo jde jen o to, uchovat naději horníkům, 
kterým ale práci stejně nelze vrátit?

doporučujeme
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Stále se nestačíme divit, jak 
internet a chytré telefo-

ny, o kterých ještě před dvace-
ti lety nikdo nevěděl, změnily 
svět. V mnohém to bylo k hor-
šímu, když čteme zprávy, kde 

všude jsme pod totální kont-
rolou nebo kdo všechno dbá 
o to, aby se nám do hlav cpa-
ly ty správné hlouposti. A taky, 
co všechno se dá z elektronic-
kého účtu hravě ukrást. I nadě-

je eGovernmentu mohou být 
zmařeny, když se toho chopí 
mafi ánské skupiny a změní jej 
na dojnou krávu s nekonečný-
mi požadavky na veřejné roz-
počty. A na studnici privátních 
dat vhodných k prodeji nebo 
jinému zneužití.
Ale jsou tu i opačné příkla-

dy, kdy síť pomohla prolomit 
informační monopoly moci a 
dává sílu otevřené myšlence a 
protestu. Ano, svět se mění i 
k lepšímu. Všeobecná vybave-
nost občanů chytrými telefo-
ny může vrátit demokracii její 
smysl a rozbít okovy ovládání, 
když to dá dohromady odhod-
lané lidi, kteří by se jinak ni-
kdy nepotkali. 

Proti zavedeným 
stranám
Vhodný příklad nabízí katalán-
ská Barcelona. Můžeme tam 
sledovat konkrétní postupy, jak 
využít energie protestního hnu-
tí a transformovat je na politic-

kou moc. Vznikla tak občanská 
koalice, která vyhrála místní 
volby. Rozhořčení občané do-
kázali využít participační digi-
tální nástroje k tomu, aby po-
razili zavedené strany i s jejich 
opevněním v podobě mocných 
zájmových skupin.
Barcelona tak šla ještě dál 

v aktivním využití občanské 

participace, než popisoval pří-
klad z Islandu, který jsme 
uvedli na tomto místě v jed-
nom z předchozích číslech na-
šeho Zpravodaje AZ.
Řeč je o koaličním seskupení 

Barcelona en Comú (Barcelo-
na společně), jehož základem 
je hnutí zdola přerůstající v po-
litickou stranu. A protože tme-

Rozhořčení občané dokázali využít participační digitální ná-
stroje k tomu, aby porazili zavedené strany i s jejich opev-
něním v podobě mocných zájmových skupin.

Digitalizace zdola Inspiromat

Zajímavé příklady z občanské participace bychom ne-
měli hledat jenom doma, v zahraničí je to mnohdy 

zajímavější. Vzpomeňte si na španělské hnutí Indigna-
dos (Rozhořčení) z roku 2011 a jeho pravidelné protes-
ty na náměstích vždy 15. v měsíci, které se 
rozrostly do světové protestní vlny (hnutí 
15M). Leckde zplanělo nebo bylo zne-
užito k „barevným revolucím“, ale ně-
kde dokázali uchovat jeho původní smy-
sl. Třeba v katalánské Barceloně vyústi-
lo ve volební vítězství koalice protestních, le-
vicových a zelených stran a hnutí Barcelona 
en Comú (katalánsky Barcelona společně). Lze 
to opakovat i jinde? Za zkoušku to stojí. Digitál-
ní nástroje, které občanům umožnily efektivní účast na 
tvorbě programů a kandidátek, jsou v otevřeném kódu a 
vznikaly za peníze 7. rámcového programu evropského 
výzkumu pod názvem Project D-CENT (tools.projectd-
cent.eu). Je to jeden z nejcennějších příspěvků EU na 
podporu skutečné občanské společnosti.

se 
tí 

, le-
elona 
ě) Lze

 Snímek z Barcelony
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lem participace bylo občanské 
využití zvláštních digitálních 
platforem pro rychlé vytváření 
programu i kandidátek (tech-
nopolitika), můžeme mluvit 
o digitalizaci zdola.

Nová politika
Hnutí 15M vzniklo roku 2011, 
komunální volby v Barceloně 
byly roku 2015. Vytváření ob-
čanské koalice Barcelona en 
Comú trvalo asi rok a propo-
jilo lidi z 15M také s katalán-
skými zelenými, socialistickou 
levicí a Podemos, jehož koře-
ny jsou také v 15M. Důleži-
té je, že 15M bylo založeno na 
decentralizované struktuře, jak 
se k protestům přidávaly dal-
ší a další skupiny a doplňova-
ly místní obsah. Tím se lišilo od 
politických stran, které jsou vy-
soce centralizovány a soustře-
ďují moc v několika víceméně 
oligarchických rukou. 
Prvním krokem Barcelona en 

Comú byla výzva občanům, aby 
se podíleli na tvorbě volebního 
programu s cílem vyhrát volby. 
Tato společná tvorba programu 
se tak stala mezníkem „nové 
politiky“, která pak ve Španěl-
sku začala sílit a přerůstat ve 
skutečnou demokratickou re-

voluci, píší výzkumníci Project 
D-CENT (studie D2.3 When a 
Movement Becomes a Party.
PDF na projectdcent.eu).  
Kolaborativní tvorba progra-

mu proběhla v kombinaci pro-
cesů offl ine (komise, deba-
ty, shromáždění) a online, pro-
střednictvím digitální platfor-
my DemocracyOS. Je to ná-

stroj vytvořený v otevřeném 
kódu a je volně k dispozici ke 
stažení na tools.projectdcent.
eu. Pro budování organizace a 
nejrůznější hlasování pak byla 
použita další platforma Partici-
pa (rovněž v otevřeném kódu a 
ke stažení na uvedené adrese). 

Digitální platforma pro 
hlasování
Napřed si ale povšimněme or-
ganizačního modelu Barcelo-
na en Comú. Základem jsou 
místní skupiny, do kterých se 
může zapojit každý občan. Or-
ganizují a samy řídí otevře-
ná shromáždění, ale předpo-

kládá se, že jejich rozhodová-
ní bude realistické (šance něče-
ho dosáhnout) a bude ctít so-
ciální potřeby obyvatel dané-
ho místa. Práci místních skupin 
usnadňují, podporují a koordi-
nují místní koordinátoři, kte-
ří jsou sami sdruženi do samo-
statné skupiny. Místní skupiny 
jsou hybatelem občanských ak-
tivit i programové tvorby. Před-
kládají problémy a navrhují ře-
šení, která jsou pak postupová-
na na plenární zasedání města. 
Během volební kampaně bylo 
v místních skupinách aktivně 
zapojeno asi 1000 lidí. 
Další orgány jsou na městské 

úrovni. Problémy denní činnos-
ti hnutí řeší technická komise a 
její výbory, které si pak mohou 
vytvářet podvýbory a tema-
tické pracovní skupiny. Ty řídí 
programovou tvorbu rozděle-
nou do více než deseti tematic-
kých oblastí nebo os. Zpočát-
ku spočívá hlavně v organizaci 
schůzí k jednotlivým tématům 
a v udržování fyzických partici-
pačních prostor (mohou to být 
i debatní stánky na ulici). Parti-
cipační prostory nejsou výlučně 
jen pro BeC, ale jejich hlavním 
cílem je přinášet návrhy obča-
nů a ověřovat vhodnost toho, 
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co navrhují jiní. Řídícím orgá-
nem je generální koordinační 
skupina, do které chodí zástup-
ci technických komisí a pracov-
ních skupin a případně další 
přizvané osoby. 
Rozhodnutí o strategii a vnitř-

ní organizaci schvaluje plenární 
zasedání, na které mohou přijít 
všichni členové technických ko-
misí, tematických oblastí, míst-
ních koordinačních skupin a 
generální koordinační skupiny, 
spolu s osobnostmi jako jsou 
první signatáři manifestu BeC 
a další, které přizvali generál-
ní koordinátoři. Pro hlasování 
se používá digitální platforma 
Participa.

Tvorba volebního 
programu
Samotný proces tvorby vo-
lebního programu byl rozdě-

len do dvou fází. V prv-
ní fázi byl vytvořen se-
znam nejnaléhavějších 
opatření, který vzešel 
z práce tematických 
skupin. Tematické sku-
piny mohly už v této 
fázi vedle fyzických se-
tkání využívat taky zmí-
něnou digitální platfor-
mu DemocracyOS. Tato 

digitální platforma umožňuje 
předkládat návrhy, komento-
vat je a hodnotit. Lze se přitom 
vyjadřovat jak k celému doku-
mentu, tak jeho konkrétní čás-
ti. Platforma je nastavena tak, 
aby se uchovala debatní vlákna 
a čtenář se v tom neztratil.
Na začátku tedy bylo mož-

no vytvářet nové návrhy na-
léhavých opatření a vylepšo-
vat ty, které už jsou vystave-
ny. Pak byly návrhy přenese-
ny do digitální platformy Parti-
cipa a začala druhá fáze tvor-
by programu, předložená širo-
ké veřejnosti. Začalo hlasování 
o prioritě jednotlivých návrhů. 
Také v této fázi bylo možné ná-
vrhy doplňovat a případně na-
vrhnout i něco nového, a pak 
o tom hlasovat. Ale nových ná-
vrhů už bylo v této fázi méně, 
což svědčí o dobré práci tema-

tických pracovních skupin na 
schůzích a shromážděních (of-
fl ine). 
Platforma Participa má tedy 

dvě funkční zóny. Jedna je ko-
mentářová a hlasovací, kde lze 
psát poznámky k vystaveným 
dokumentům a texty různě vy-
lepšovat. Okno pro dílčí po-
známky se otevře klepnutím na 
okraj příslušného odstavce tex-
tu. V této zóně se pak dáva-
jí hlasy stávajícím i novým ná-
vrhům a jednotlivé hlasy mo-
hou být doplněny o komentá-
ře. Druhá funkční zóna je pak 
přizpůsobena tvorbě nových 
návrhů. 

Moc od mafi  ánů 
k občanům 
Na volebním programu se praco-
valo 6 měsíců ve 13 tematických 
skupinách. Také jejich schůze a 

pracovní zasedání byla otevřena 
veřejnosti. Vzešlo z toho 45 ná-
vrhů, které pak byly vystaveny 
na digitální platformě Democra-
cyOS. Během následujících dvou 

týdnů bylo možné návrhy dopl-
nit o další, takže vzniklo 16 no-
vých návrhů z iniciativy obča-
nů. Když se pak všechny návrhy 
přesunuly do digitální platformy 
Participa, z hlasování vyšlo 40 
návrhů s nejvyšší prioritou, kte-
ré byly rozděleny do čtyř bloků 
a tvoří základ volebního progra-
mu BeC. Vznikl tak „občanský 
mandát“.  
Podobnou technologií vznikal 

také etický kód pro zastupite-
le. Na platformě Participa pro-
běhly ještě primárky BeC. Když 
pak koalice vyhrála volby v osmi 
z deseti obvodů Barcelony plus 
funkci barcelonské starostky, 
bylo ještě zorganizováno doplň-
kové hlasování o tom, kdo má 
obsadit všechny orgány. Pozdě-
ji se na stejných systémech utvá-
řely také participativní rozpočty.
Digitalizace zdola je tak jed-

nou z bran k demokratické re-
voluci, jejímž smyslem je návrat 
moci od mafi ánských politických 
bratrstev do rukou občanů. Ale 
elektronika samotná to za nás 
neudělá, základem všech změn 
jsou informovaní a odhodlaní 
občané. S elektronickou podpo-
rou jsou však mnohem efektiv-
nější. 
(zf)



Jistě není žádnou novinkou 
konstatování, že více než 

40% občanů pravidelně ne-
chodí k volbám, a to za situa-
ce, kdy se v řadě oblastí spo-
lečenského (hlavně politického) 
života vývoj našeho státu roz-
hodně neubírá žádoucím smě-
rem. Připadá nám neuvěřitel-
né, že by více než 40 procen-
tům občanů byl lhostejný osud 
státu, ve kterém žijí. Za příčinu 
považujeme spíše chování po-
litických stran k občanům, kte-
ří stále častěji jako důvod vo-
lební neúčasti uvádějí, že „není 
koho volit“. 
Tento stav nás nemůže nechat 

chladnými. Proto jsme se roz-
hodli iniciovat Občanskou vý-
zvu nespokojeným občanům. 

Co to je OBČANSKÝ HLAS 
a co je třeba k jeho 
vhození do volební urny 
udělat:

(1) Po příchodu do volební 
místnosti se zaregistrujeme 
u volební komise. 
(2) Do úřední obálky, kterou 
po registraci obdržíme, vložíme 
místo hlasovacího lístku svůj 
„občanský hlas“, tj. svůj vzkaz 
politikům (napsaný třeba i ruč-
ně na kusu papíru – jen ne vul-

gární nebo urážlivý). Pokud si 
nestihnete nic předem připra-
vit, pak vhoďte úřední obálku 
do volební urny prázdnou.
Všechny volební komise sice 

OBČANSKÉ HLASY vyhodno-
tí jako neplatné, ale spočítají je 
a my všichni se jejich počet po 
volbách dozvíme na webových 
stránkách Poslanecké sněmov-
ny ČR.

Čeho vhozením 
OBČANSKÉHO HLASU do 
volební urny docílíme:

OBČANSKÉ HLASY jsou hla-
sy PROTI současnému zneu-
žívání politické moci a PRO-
TI politické praxi, kde občané 
slouží stranám a politikům jen 
k tomu, aby se ve volbách do-
stali k moci. Po volbách už na 
názory občanů, jejich přání, pe-
tice apod. neberou žádné ohle-
dy a neřídí se jimi.
OBČANSKÝMI HLASY sdělu-

jeme politikům, že známe čl. 
2 Ústavy, že „Lid je zdrojem 
veškeré státní moci a že stát-
ní moc má sloužit VŠEM obča-
nům“. Že nám slouží ŠPATNĚ a 
že tomu už nehodláme nečinně 
přihlížet. Náš OBČASKÝ HLAS 
bude prvním krokem k tomu, 

aby se do čela státu dostali od-
borně zdatní a morálně vyspě-
lí lidé. Víme, že mezi námi žijí, 
ale odmítají vstupovat do poli-
tiky, kde menšina ovládá vět-
šinu obyvatel silovými slož-
kami, mocí výkonnou, penězi, 
propagandou, atp. a většina je 
k tomu lhostejná. Svoji touhu 
po změně a spravedlivější spo-
lečnosti proto nejdříve musíme 
veřejně projevit my, řadoví OB-
ČANÉ – VOLIČI. Vhození OB-
ČANSKÉHO HLASU do volební 
urny je k tomu tou nejvhodněj-
ší příležitostí.

Gina Horylová, Jaroslav Plu-
car, Hnutí za Přímou Demo-
kracii, z.s.

Iniciativa Občanský hlas
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Stejně jako v letech minulých 
se v Praze u Křižíkovy fontá-

ny konala oslava  1. máje v režii 
Krajského výboru KSČM Praha, 
které se zúčastnily také spřáte-
lené organizace, jako například 
Výbor národní kultury, Levicové 
kluby žen, Slovanský výbor, Stra-
na demokratického socialismu, 
Levá alternativa, také Alternati-
va zdola; všechny tam měly své 
stánky a nabízely účastníkům 

své materiály. Hlavními téma-
ty byl mír versus nebezpečí 
války, letošní volby do Posla-
necké sněmovny a jako vždy 
mezinárodní solidarita a osla-
va práce. Program byl pestrý, 
sluníčko svítilo, lidí bylo hod-
ně. Přišli ale také, jak je z při-
ložených obrázků vidět, hos-
té, které nikdo nezval, ani ne-
vítal, právě naopak… Byli vy-
zbrojeni plakáty a hesly pro-

první máj: Střet levice a pravice

ti Svátku práce a komunistické 
straně, zato měli vlajky NATO a 
USA. Pravděpodobně nedáva-
li ve škole pozor, protože jinak 
by věděli, že 1. máj jako svá-
tek práce vznikl v jimi obdivo-
vané Americe již v 19. století… 
Protože tyto nezvané návště-
vy se opakují už po několiká-
té, mladí členové KŠCM je při-
vítali celkem vtipně, jak je vi-
dět ze snímků, po svém a v kli-
du… Svátek práce zůstává stá-
le významným svátkem nejmé-
ně pro celou levici!

Ulička hanby
V podobné situaci se ocit-
ly pražské členky Levico-
vých klubů žen a Alterna-
tivy zdola, které se spo-
lečně vypravily na vy-
stoupení souboru Alexan-
drovců v Praze, kde je u 
vchodu do areálu čeka-
la malá skupinka mladých 
lidí, mávajících prapory 
NATO, vyzývajících k pro-
jití „uličkou hanby“!!!
Proti nim byli na místě 

i mladí lidé, hájící ruské 

občany a vojáky, ti zde Svato-
jiřskou stuhu, symbol vítěztví 
nad nacismem v druhé světové 
válce. Všechny účastnice byly 
zajedno v tom,  že i deset uli-
ček hanby by je od návštěvy 
koncertu neodradilo – i po vel-
kém neštěstí, které tento sou-
bor potkalo, byli dokonalí, a 
to i ve zpěvu českých a sloven-
ských písní včetně Lady Carne-
val Karla Gotta.
Dočkali se dlouhotrvajících 

ovací stojících diváků. Děkuje-
me!
Suzana Exnerová

Kredit: V. Pázler
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Akce se konala 20. května na 
Václavském náměstí v Praze 

před summitem NATO v Bruse-
lu. Spolu se svolavatelem, Čes-
kým mírovým hnutím, se na její 
přípravě a průběhu podílela řada 
dalších subjektů, zastoupena 
byla i Alternativa Zdola. Všichni 

řečníci – Milan Krajča (České mí-
rové hnutí), Eva Novotná (Ne zá-
kladnám), Ivan Kratochvíl (Čes-
koslovenští vojáci v záloze za 
mír), Josef Skála (KSČM), posla-
nec Stanislav Grospič (Odborové 
sdružení Čech, Moravy a Slez-

ska), Nikola Čech (Levá alter-
nativa), Milan Neubert (Stra-
na demokratického socialis-
mu, přednesl Andrej Bóna), 
poslankyně Marta Semelová 
(KSČM, také za komunistic-
ké zastupitele v pražském za-
stupitelstvu) vyjadřovali spo-
lečný názor: S NATO není svět 
bezpečnější, naopak – kde za-
sahovalo nebo zasahuje, vzni-
ká rozvrat a chaos, ztráty na 
životech i majetku, terorismu 
neubývá, mír není dosažen a 
připravovaný, mezitím už pro-
běhlý summit NATO není pří-
nosem míru (podle článku 
1 zakládající smlouvy pak-
tu). Zveřejněné přijaté závěry 
summitu:

o účasti na boji proti teroris-
mu (když už všechny členské 
státy jsou členy „skoro sedm-
desátičlenné koalice proti te-
rorismu“),
o zřízení nové struktury pro 
informace o terorismu,
další zvýšení počtu vojáků 
v Afghánistánu k současným 
13 tisícům, kde mělo být už 

před lety dobojováno a nako-
nec také
otevření nehotové nové bu-
dovy pro centrálu NATO Bruse-
lu už teď za miliardu eur
spolu s malým nadšením, spíš 
neochotou pro další pod nátla-
kem slíbené zvýšení už tak ne-
smyslně vysokých ná-
kladů členských zemí 
na zbrojení, armádu a 
takto pojímanou bez-
pečnost nyní vyžado-
vané novým vedením 
Spojených států ame-
rických

- svědčí o prohlubová-
ní militaristické politiky 
bez ochoty podniknout 
diplomatické i praktic-
ké kroky k mírovému 
vývoji světa. 
Proto na 200 účastní-

ků spontánně souhlasilo se zá-
věrečným prohlášením před-
neseným Wilhelmem  Feiglem 
z Českého mírového hnutí, kte-
ré mimo jiné konstatuje: „Dnes 
je víc než zřetelné, že NATO 
je válečnickou aliancí sloužící 

k prosazování zájmů imperialis-
mu USA a EU. NATO a armády 
jeho členských států nesou pl-
nou zodpovědnost za dlouhou 
řadu vojenských agresí a inter-
vencí, za rozvracení množství 
zemí, vyhnání milionů uprch-
líků z domovů a nekončící hu-

manitární krize.“ Požaduje i 
po naší české vládě konkrétní 
kroky k posílení mírové politi-
ky naší země a její prosazová-
ní ve všech mezinárodních jed-
náních. 
Václav Exner, 28. května 2017

Demonstrace proti NATO a za mír

S NATO není svět 
bezpečnější. 

tam kde 
zasahovalo, 

vzniká rozvrat
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Je pro zaměstnance výhodné, 
když se vlastnicky podílejí na 

podniku, ve kterém pracují? Nej-
spíš ano, neboť v Británii za je-
diný rok vzrostl počet takových 
podniků o deset procent. Infor-
muje o tom britská Asociace za-
městnaneckého vlastnictví EOA 
a spatřuje v tom příležitost pro 
vydání série metodických mate-
riálů pro ty, kdo by chtěli s něčím 
podobným začít.
Dozvídáme se z nich, jak tako-

vý podnik založit nebo jak běž-
ný podnik  doplnit o zaměstna-
necké podíly. Samostatný návod 
byl zpracován pro zvláštnost, 

která se rovněž 
šíří Evropou, a 
sice zaměstna-
necký podnik 
z referentů a 
pracovníků ve 
veřejných služ-
bách, včetně 
části státní by-
rokracie. Aso-
ciace EOA dále 
nabádá, jak ří-
dit ekonomic-

kou stránku věci. Nakonec nabí-
zí inspiraci, tomu slouží přehled-
ná ročenka EOA s adresářem a 
výsledky svých členů.

Jak vyfouknout téma 
labouristům
Základní návod hledejme 
v brožurce Jak začít se zaměst-
naneckým vlastnictvím. Není to 
v pravém smyslu návod, jak to 
udělat, ale spíše výčet kroků, 
které je třeba zvládnout, a sady 
otázek, které si máme nad kaž-
dým krokem zodpovědět, aby-
chom pochopili, co je v dané si-
tuaci nejvýhodnější.

Především je třeba rozhod-
nout, zda usilovat o přímé 
vlastnictví akcií, nebo o ne-
přímé vlastnictví, kdy jsou ak-
cie drženy a spravovány speci-
álním investičním fondem. Vý-
hodou fondu je to, že se někdo 
o práva zaměstnaneckých akci-
onářů odborně postará, nevý-
hodou jsou náklady a pocho-
pitelně i nižší míra vlastnické-
ho vlivu.
Britská vláda zaměstnanecké 

vlastnictví jednoznačně pod-
poruje. Současná konzervativní 
premiérka Theresa Mayová to 
zdůraznila už při svém nástu-
pu a nyní to opakuje i ve vo-
lebním boji, aby vyfoukla toto 
strategické téma konkurenč-
ní labouristické straně. Jedním 
z nástrojů podpory jsou daňo-
vé úlevy.
K povzbuzení nepřímého 

vlastnictví vznikl v roce 2014 
zákon, který osvobozuje od 
zdanění kapitálového zisku v 
případě prodeje kontrolní po-
díl (balík více než 50 % akcií) 
držený prostřednictvím záko-

nem defi novaného Fondu za-
městnaneckého spoluvlastnic-
tví (Employee Ownership Trust 
– EOT). Taková situace může 
snadno nastat, když zaměst-
nanci čelí hrozbě uzavření pod-
niku, odkoupí kontrolní podíl a 
hledají nového partnera. Ved-
le toho jsou od daně osvoboze-

ny také výroční bonusy pro za-
městnance-spoluvlastníky, kte-
ří v podniku pracují aspoň 12 
měsíců. Potom mají nárok na 
výplatu až 3600 liber (asi 100 
tisíc korun), která nepodléhá 
dani z příjmu.

Zisk patří zaměstnancům
Další daňové zvýhodnění lze 
využít při samotném náku-
pu akcií zaměstnancem, oby-
čejně formou části mzdy pod-

JAK ZAČÍT
se zaměstnaneckým vlastnictvím
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le zvláštního stimulačního plá-
nu SIP (Share Incentive Plan). 
Buď tak získá akcie se slevou 
nebo zadarmo, v podobě speci-

fi cké výkonnostní prémie. Další 
možností je zisk práva na kou-
pi akcie v určitém čase za do-
hodnutou (zvýhodněnou) cenu, 
neboli akciová opce. Také tento 
postup je daňově zvýhodněn a 
zaměstnanec se může rozhod-
nout ke koupi akcií podle oka-
mžité fi nanční situace nebo po 
splnění nějakých výkonnost-
ních kritérií.
Hlavní výhodou zaměstnanec-

kého spoluvlastnictví je však 

to, že majetek a zisk fi rmy pa-
tří i zaměstnancům, kteří mají 
zároveň právo na informace 
o hospodaření fi rmy. Mohou 
pak rozhodovat o věcech, kte-
ré mají dopad i na jejich pra-
covní místa, a to buď případ-
nou účastí v akcionářských or-
gánech, nebo hlasováním na 
valné hromadě.
To všechno je krásné, ale na-

před si musí každý ujasnit, zda 
to odpovídá i jeho konkrétním 
podmínkám. Nejprve se věnuj-
me přímému vlastnictví:

Je mezi zaměstnanci dost 
peněz a dost ochoty je vydat, 
abychom mohli o takové pře-
měně uvažovat? Pokud se pra-
cuje s tržní cenou akcií a akcie 
jsou v danou chvíli příliš drahé, 
lze uvažovat o jejich rozštěpe-
ní, aby byl podíl dostupnější.
Je tu také varianta, že fi rma 
zaměstnancům na akcie půjčí. 
Bude k tomu ochotna? Ve vě-
cech odkupu akcií je třeba mít 
jasno. Budou se kupovat od 
vlastníků, nebo půjde o nové 
akcie? Kdy se to stane a za ja-
kou cenu?
Vyšší míru svobody dá za-
městnancům existence vnitř-
ního trhu s akciemi, kde by si 

je mohli prodávat mezi sebou 
nebo nabízet ke zpětnému od-
kupu podnikem. Ale pak je tře-
ba vědět, jak zabránit ztrátě 
kontroly nad podnikem.
Předem musí být dohodnuto, 
jak budou zaměstnanci infor-
mováni o hospodářských vý-
sledcích svého nového vlastnic-
tví.
A kdo si smí akcie opatřit? 
Budou stanovena nějaká kri-
téria, která musí zaměstnanec 
splnit, než bud přizván k náku-
pu akcií nebo uplatnění opcí?
Nakonec je třeba znát také 
všechny daňové důsledky pře-
chodu společnosti na zaměst-
nanecké spoluvlastnictví – co to 
znamená pro fi rmu a co pro za-
městnance?

Nepřímé vlastnictví prostřed-
nictvím fondu se chová trochu 
jinak. V Británii jde o formu, 
která se využívá nejčastěji, při-
nejmenším pro správu části po-
dílu. Employee Ownership Trust, 
který byl zaveden zákonem o fi -
nancích z roku 2014, standardi-
zuje příslušné postupy.
Zaměřuje se hlavně na situa-

ce, kdy má takový EOT ve fi r-
mě kontrolní podíl (většinu) a 
může využít maximum daňo-

vých výhod pro fi rmu i zaměst-
nance. Vedle toho EOT hlídá po-
hyby aktiv podniku (měl by za-
bránit tunelování) a stará se 
o dlouhodobý výhled, který při-
láká i příští akcionáře. V řadě 
podniků  přebírá EOT plné vlast-
nictví fi rmy od původních vlast-
níků, a potom je postupně splá-
cí (model s odloženou platbou).
Volíte nepřímé vlastnictví? Také 

tady je třeba odpovědět sadu 
otázek:

Kdy by měl proběhnout prodej 
akcií stávajícími vlastníky do za-
městnaneckého fondu EOT?
Jak velký podíl jsou vlastníci 
ochotni celkově prodat?
Jaké záruky najdeme ve stano-
vách fondu, že ochrání budouc-
nost podniku?
Dá se věřit tomu, že zaměst-
nanci budou v postavení vlastní-
ků, i když půjde jen o nepřímé 
vlastnictví?
Rozumíte všem daňovým dů-
sledkům této změny pro fi rmu a 
pro zaměstnance?

Českého čtenáře možná zají-
má ještě jedna otázka – kdy bude 
něco podobného možné i u nás?
(zf)

 Theresa May



V Alternativě Zdola jsme se pustili do zvele-
bování DTJ Santoška, kde v pěkném počasí 

hrajeme kuželky a také pořádáme schůze. 
Po zimě bylo potřeba dát do pořádku petan-

queové hřiště, ale k brigádě byl i další důvod: 
DTJ Santoška totiž letos na začátku září pořá-
dá tzv. všesvazové hry. A i z toho důvodu neby-
la naše brigáda určitě poslední. Nejen petanque, 
ale i kuželník potřebuje pořádně „dát do pucu“, 
abychom pak na hrách mohli předvést naši for-
mu!

Brigáda v DTJ

Po slavnostním křtu v Praze následova-
lo Brno. Ilona Švihlíková a Kostas Tsivos 

v něm představili novou knihu – Řecká tra-
gédie. Kniha se zaobírá kontextem tzv. dlu-
hové krize v Řecku a objasňuje, jak skutečně 
– reálpoliticky – funguje současná eurozóna. 

Debata byla velmi živá, zúčastnili se i zá-
stupci řecké komunity. Otázky se týkaly při-
jetí eura, současného stavu řecké společnos-
ti – především sociálních aspektů – i migrač-
ní krize. Oba dva autoři, které doprovázel i 
nakladatel Novela bohemica, mohli být spo-
kojeni. Nepotvrdilo se tak, že se u nás přilíš 
nezajímáme o zahraniční dění. Snad je jasné, 
že v dnešním propojeném světě nemůžeme 
říci, že „nás se to netýká.“

Řecká tragédie

Varnsdorf, k němuž má au-
torka kihy „Jak jsme se sta-

li kolonií“ osobní vztah, proto-
že odtamtud pochází její otec, 
se stal jedním z posledních míst 
prezentace knihy. 
Vysoká účast v městské 

knihovně vyústila v dlouhou 
debatu, vyjádřenou mimo jiné 
bezradností zúčastněných nad 
tím, „koho volit.“ 
Přednášky se zúčastnil i míst-

ní aktivní podporovatel Mar-
tin Zíka, s nímž jsme se účast-
nili několika Festivalů lokální 
ekonomiky, které jsou právě na 
Šluknovsku skvělou příležitostí 
k rozvoji regionu.

Přednáška ve 
Varnsdorfu



V polovině května se v Literární kavárně v Řetě-
zové křtily a představovaly dvě knihy. Jan Kel-

ler, europoslanec, uvedl svou knihu „Evropské roz-
pory ve světle migrace“. Jako europoslanec je náš 
známý kritický sociolog blízko dění, takže kniha se 
zdaleka nezabírá jen migrací, ale ukazuje podrobně 
a v souvislostech problémy evropského integrační-
ho projektu. 
Ilona Švihlíková a Kostas Tsivos představili svou 

společnou knihu Řecká tragédie. Pohovořili přede-
vším o motivaci, která je k napsání vedla. Vzpomně-
li přitom na řadu šovinistických vyjádření k Řecku 
(líní Řekové popíjejí ouzo) i na zneužití v případě 
bývalého ministra fi nancí Kalouska, který „argu-
mentaci“ o Řecku využil k drastické škrtací politice. 
Oba dva se shodli, že nechtějí žít v Evropě šovi-

nismu, německé dominance a politiky škrtů, kte-
rou odnášejí ti nejbezbrannější. Právě proto napsa-
li knihu Řecká tragédie – jako zdroj poučení i varo-
vání. 
Křtu se zúčastnila řada osobností, fi lozofové Mar-

tin Škabraha, či Václav Bělohradský, ekonomové 
Jaroslav Ungerman a Pavel Janíčko, historik Jiří Ma-
línský a řada dalších.

Šovinistická Evropa
První letošní závozy úrody jsou za námi. 

Nejvyšší čas si najít (nebo založit) svo-
ji KPZ, dává to smysl! 
Některé KPZky mají stále ještě volné ka-

pacity!
Aktuální seznam KPZek najdete na webu: 

www.adresarfarmaru.cz

Co je KPZ?
Je založeno na vzájemném vztahu mezi 
spotřebiteli a producenty potravin, jenž 
společně sdílejí bohatství úrody i riziko 
neúrody. 
Je tudíž aktivní možností, jak převzít 
právo a odpovědnost za podobu země-
dělství a původ potravin.
Je cestou k POTRAVINOVÉ SUVERENI-
TĚ.

Odkaz
Pro více info o KPZ zajděte sem: 
http://www.kpzinfo.cz/

Sezóna KPZ je v 
plném proudu!

Rada městské části schváli-
la participativní rozpočet na 

svém zasedání dne 18. května 
2016 a vyhradila pro jeho reali-
zaci 10 milionů korun.
Do konce května 2017 moh-

li občané podávat náměty pro 
zkvalitnění veřejného prostoru 
v Praze 8. Návrhy jsou určené 
k realizaci projektů v rámci tzv. 
participativního rozpočtu. Pod-

mínkou návrhů občanů 
je, že musí mít investiční 
a lokální charakter, musí 
se týkat úprav veřejných 
prostranství a být ve-
řejně prospěšné. Návrh 
se musí týkat pozemku 
ve vlastnictví hl. m. Pra-

hy nebo svěřených MČ. Nebu-
dou podpořeny „měkké projek-
ty“, tedy akce, aktivity, projekto-
vá dokumentace apod.
V loňském roce mohli občané 

volit mezi připravenými projek-
ty. Participativní rozpočet pova-
žuje vedení MČ za skvělou for-
mu zpětné vazby a pomoc při se-
stavovávní priorit při tvorbě roz-
počtu.

10 mil. Kč na 
pr na praze 8
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Svoje připomínky, názory, komentáře, pro-
sím posílejte na tuto e-mailovou adresu:

 Pozitivní příklad slušného chování z Prahy 8. Jakýsi 
dobrodinec  našel sluchátka a nechal vzkaz tomu, kdo 
je ztratil. Sám zapomnětlivec pak takto poděkoval. 

ohlasy

Dobrý den,

Moc děkuji za zasílání Zpravodaje, 
velmi zajímavé zprávy.

Marie Neudorfl ová

Dobrý den,

myslíte si, že jen psát články, vyřeší 
situaci v Česku? Já si to nemyslím. Je 
třeba udělat nějakou akci a konečně 
svrhnout ty STBáky a agenty KGB na 
Hradě i pod ním.

-VZ 

Odpověď redakce: 

Děkujeme za váš názor, přesto se do-
mníváme, že šíření nezkreslených 
a necenzurovaných informací má 
v současné české realitě svůj smysl.


