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Družstvo VIKTORINA LOCA zahajuje projekt sociálního podniku družstevní výrobny 

potravin 

Sociální ekonomika je jedním z nových pojmů, který se pomalu dostává do povědomí lidí. 

V současné době není jednoduché orientovat se v množství informací o světě, ať již se jedná   

o ekonomickou, sociální nebo environmentální stránku dění v něm. Vše nasvědčuje tomu, že 

pro pokud možno spokojený, a v této souvislosti i srozumitelný život, je nezbytné soustředit 

se na region, ve kterém lidé žijí a v interakci s ním i navzájem spolupracují.  

Sociální ekonomika je reakcí na odtržení ekonomických rozhodovacích pravomocí                

od faktických potřeb lidí žijících v daném místě. Konkrétně se tedy jedná o podnikatelské 

aktivity, které usilují o naplňování veřejně prospěšných cílů, uspokojování přednostně 

místních potřeb, využívání přednostně místních zdrojů, zohledňují vliv své činnosti na životní 

prostředí.  Pokud navíc splňují další principy, jako například účast zaměstnanců na směřování 

podniku a používání zisku přednostně pro rozvoj podniku, pak je můžeme nazvat subjektem 

sociální ekonomiky či sociálním podnikem. Družstevní principy uznávané mezinárodním 

družstevním hnutím od začátku jeho existence, tj. déle než 100 let, jsou významově prakticky 

totožné s principy sociálního podnikání. Naše družstvo založené na mezinárodních 

družstevních principech je v zásadě sociálním podnikem od svého založení. 

Družstvo VIKTORINA LOCA bylo založeno v dubnu 2017. Jeho ekonomickou aktivitou je 

provozování bezobalového obchodu s velkým podílem zboží od místních zemědělců a 

českých producentů. Na založení a udržení provozu obchodu jsme nečerpali žádnou veřejnou 

podporu. V podmínkách města Příboru je provozování takového obchodu z čistě 

ekonomického hlediska nerentabilní a tedy neudržitelné. Už dva roky tady fungujeme, což je 

možné pouze díky významnému podílu dobrovolné práce družstevníků.  

Místní obchod je začátkem našeho družstevního podnikání, do kterého chceme aktuálně přidat 

výrobnu určenou ke zpracování místních zdrojů surovin. Posledním článkem by mělo být 

otevření denního bistra někdy v budoucnu. Tyto ambiciózní plány nedokážeme zrealizovat 

bez významné podpory místní komunity. Uvítali bychom i rozšíření naší členské základny.  

Další ekonomický rozvoj družstva se nemůže opírat pouze o dobrovolnickou činnost 

družstevníků.  Pokud chceme nabídnout stabilní placenou práci, a co nejdéle udržet chod 

družstva ve prospěch obyvatel, potažmo životního prostředí Příboru a jeho okolí, musíme 

novou ekonomickou činnost plánovat tak, abychom po určité době od jejího zahájení dosáhli 

vyrovnaného hospodářského výsledku. S novým podnikáním jsou logicky spojené nemalé 

vstupní výdaje, které v případě odvětví výroby potravin nemohou být hned hrazené z tržeb, 

protože je třeba nejdříve vybudovat odběratelskou síť. 
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Na překlenutí rozjezdu družstevní výrobny potravin jsme s podporou Místní akční skupiny 

Lašsko získali dotaci z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 1 763 tis. Kč. Dotace 

částečně pokryje mzdové výdaje na 3 zaměstnance výrobny a výdaje na pronájem prostor     

po dobu dvou let. Vlastní podíl družstva na spolufinancování projektu činí 311 tis. Kč. 

Dotační podpora se váže na podmínku vytvoření stabilních pracovních míst pro 2 osoby 

pečující o děti ve věku do 10 let. Na pracovním trhu je pro rodiče malých dětí stále problém 

najít zaměstnání, které umožní sladit potřeby zaměstnavatele s péči o rodinu.  Důvodem je 

nízká nabídka flexibilních forem práce. Proto chceme rodičům malých dětí nabídnout 

zaměstnání na zkrácený úvazek 30 hodin týdně. Pracovní doba bude rozvržena po dohodě se 

zaměstnancem tak, aby se zajistil provoz výrobny a zároveň potřeby rodičů z hlediska péče     

o malé děti.  

Více informací k nabídce pracovního uplatnění v družstevní výrobně najdete v našem inzerátu 

s názvem Družstevní výrobna - HPP, který je k dispozici na stránkách družstva 

www.viktorinaloca.cz v sekci Dokumenty. 

 

 

 


