
 
 

 

 

PŘÍPADOVÁ STUDIE 

 

SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO EKORREPARA 
 

 

Sociální družstvo Ekorrepara bylo založeno v roce 2007 jako dceřiná organizace družstva 

Koopera. Ekorrepara je sociálně zaměstnanecké družstvo, které vytvořilo pracovní místa 

pro osoby s problémy se získáním volného pracovního místa (zejména příjemci 

minimálních sociálních dávek, samoživitelé apod.) a vznikla jako výstup vzdělávacího 

kurzu „technik obnovy elektrických přístrojů a domácích elektrospotřebičů“, který byl 

financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím iniciativy EQUAL, ARIADNA pro 

družstevní podnik se znevýhodněnými kolektivy. Činnost Ekorrepary doplňuje systém 

odpadového hospodářství sdružení sociálních družstev Koopera. Po důkladné prohlídce 

(revizi) a následné opravě jsou vyřazené elektrospotřebiče podrobovány kontrole kvality, 

jejímž výsledkem jsou podrobné záznamy, které nám umožňují nabídnout optimální 

výrobek za velmi přijatelné ceny. Dříve byly tyto vyřazené spotřebiče v Baskicku 

automaticky recyklovány. Ekorrepara spotřebiče opravuje a předává zpět do prodeje 

zákazníkům, kteří si nemohou dovolit pořízení nového elektrospotřebiče. 

 

 

 

Původní záměr při založení podniku byl postaven na povinnosti recyklovat veškeré 

elektrospotřebiče. Prodejci mají z tohoto důvodu povinnost odebírat staré spotřebiče a 

řeší, jakým způsobem a za jaké náklady je mohou zlikvidovat. V současné době je pro 

prodejce stále jednodušší spotřebiče rovnou recyklovat. Nicméně družstvo Ekorrepara se 

snaží obchodníky ovlivnit, aby odebrané spotřebiče poskytly k dalšímu použití, a nabízí 

jim službu recyklace domácích elektrospotřebičů, která vytváří zaměstnání pro 

znevýhodněné kolektivy. Za tímto účelem má Ekorrepara podepsané dohody s velkými 

prodejci elektrospotřebičů (Mediamarkt, PC City, Carrefour apod.). V této souvislosti 

Ekorrepara také vyvíjí aktivitu a snaží se ovlivnit zákonné vymezení, aby vznikla pro 

obchodníky povinnost zajistit u určitého procenta odebraných spotřebičů jejich opětovné 

využití. Podnik je první na trhu, který se snaží o opravy starých vyřazených spotřebičů. 

V dřívějších letech bylo vše recyklováno, nyní je část ze spotřebičů znovu používána.  

 

 



 
 

 

Při opravě spotřebičů je postupováno tak, že každý spotřebič získá svůj průvodní list, do 

kterého je zaznamenáván charakter poruchy či skryté vady. Zákazník je plně informován 

o stavu spotřebiče v okamžiku jeho odběru. 

 

 

 

Ekorrepara prodává opravené spotřebiče v síti obchodů Koopery a rovněž přímo v místě, 

kde jsou spotřebiče opravovány. Nabízejí dále vyhozené kabely, nabíječky; kdo nějaký 

komponent například ztratí, tak si může přijít vybrat náhradu a přímo na místě 

vyzkoušet, zda je nová součástka funkční. Část spotřebičů je dále určena i k pronájmu, 

což je využíváno např. organizátory různých kulturních akcí, při kterých jsou potřeba na 

velmi krátký časový úsek například ledničky nebo mikrovlnné trouby. 

Ekorrepara má funkci sociálního družstva, tudíž polovina ze čtyř zaměstnanců pracuje na 

chráněných místech se státní podporou (12 tis. EUR po dobu max. 3 let – podpora činí 

70–80 % jejich skutečné mzdy). Tito zaměstnanci jsou přijímáni prostřednictvím úřadu 

práce. Nově přijímaní pracovníci projdou na úvod přípravným kurzem. Poté se zabývají 

čištěním spotřebičů, následně se učí spotřebiče i opravovat. Smyslem této činnosti je, že 

nejvíce se naučí tím, že začnou spotřebiče skutečně opravovat. Konečným cílem však 

není, aby se z pracovníků stali odborníci na opravu spotřebičů, ale aby se vyloučeným 

osobám, které jsou v podniku zaměstnány, zlepšily pracovní návyky a vzrostlo jim 

sebevědomí při začleňování do pracovního i běžného života. 

 

 


