
Co je ekonomická demokracie a k čemu jsou
demokraticky spravované občiny?
Jak vypadá debata o maximálním příjmu,
maximálním bohatství či nepodmíněných
základních službách? 
Jak funguje nerůstový byznys?

Jaká je historie ekonomického růstu?
Jak vznikla růstová hegemonie? Na jakých
předpokladech stojí?
Kdo z růstové společnosti těží? Koho hlasy
naopak nejsou slyšet? 

Jaké existují typy nepodmíněného základního
příjmu? Jaké jsou jejich přínosy a rizika?
Jaké jsou aktuální zkušenosti se zkracováním
pracovní doby? 
Co znamená jobs guarantee? Jak by mohla
vypadat v České republice?

Nerůstová
akademie 2022

1 Podstata a
kritika růstové
společnosti

2 Kritika
zeleného růstu
a decoupling  

Adam Čajka, 
Tadeáš Žďárský

10.00 - 16.30 
Brno/Praha

Co je to decoupling a nakolik se ho (ne)daří
realizovat?
Jaké slabiny má technologický optimismus v
otázce klimatu i jinde?
Proč bychom měli řešit změnu ekonomického
systému, pokud chceme řešit změnu klimatu? 

Eva Fraňková

Odkud se vzalo nerůstové hnutí?
Jaké jsou jeho základní hodnoty a principy?
Jak by vypadala deekonomizace naší
společnosti? 

3 Hnutí nerůstu
- vize jiné
společnosti a
ekonomiky

Arnošt Novák

4 Politické
návrhy I -
Vlastnictví

Adam Čajka, 
Tadeáš Žďárský

9.30 - 12.00 

5 Politické
návrhy II -
Práce

Jména budou
doplněna

Jak funguje dnešní peněžní systém a proč nás
nutí neustále růst?
Jak peníze změnit, aby byly znovu
služebníkem a nikoliv pánem? 
Jaké konkrétní alternativy nerůst navrhuje a
kde už jejich příklady fungovaly či fungují?

6 Politické
návrhy III -
Peníze

Josef Patočka

Co je oprávněná kritika nerůstu a co je
kritika založena na neporozumění? 
Co jsou nejčastější mýty a jak na ně
reagovat?
Jaká jsou slepá místa nerůstu?

7 Kritika
nerůstu

Tomáš Profant

Jaké strategie nerůstového hnutí preferuje?
Kdo jsou klíčoví aktéři této transformace? 
Jak vypadá hnutí nové ekonomiky v Evropě?

8 Strategie Arnošt Novák

9.30 - 16:00 
Během závěrečného setkání se propojíme s
Timothée Parriquem, se kterými můžeme
diskutovat otázky kolem nerůstové ekonomiky a
konkrétních politických návrhů. Timothée 
je jedním z nejvýraznějších akademických postav
nerustového hnutí, působí na Univerzity Clermont
Auvergne ve Francii a Stockholm Resilience
Center ve Švédsku a v jeho disertační práci se
věnoval Politické ekonomii nerůstu. Uzavření kurzu 

Q&A online s
Timothée
Parriquem

15.30 - 17.00 

online 

16. března

31. března

15.30 - 17.00 

online 

14. dubna

28. dubna 

13.30 - 16.00 
28. dubna 

15.30 - 17.00 

online 

12. května

15.30 - 17.00 
online 

16. června

Studijní přestávka 

července 1.

Řešení sociálně-ekologických krizí v rámci růstového kapitalismu nejsou
dostatečná. Zároveň však v rámci našich každodenních činností nemáme
většinou čas vzdělávat se o nových alternativách. Nerůst představuje jednu z
těch komplexních. Dopřejte si čas na hlubší poznávání nerůstu a společné
zkoumání řady možných transformativních řešení, které toto hnutí prosazuje. 

Přihlásit se lze ZDE do
1.3.2022 

Brno/Praha

Brno/Praha

Brno/Praha

Více informací o vzdělávacím 
programu najdete zde. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPSXpGVuBfkAGZu6GvhxJJkdd8BFKjiiUbYDoLsxuKTYgFKA/viewform?usp=sf_link
https://www.nazemi.cz/cs/nerustova-akademie-2022

