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Abstrakt
Diplomová práce „Analýza právních a sociálních podmínek podpory sociálního podnikání
v ČR“ se zabývá sociálním podnikáním České republice. Cílem práce je analyzovat sociální
a právní podmínky pro boj proti sociálnímu vyloučení skrze sociální podnikání v České
republice. Pro dosažení tohoto cíle autor využívá výzkumný design případové studie, kdy
provedl rozhovory se zástupci a zaměstnanci několika sociálních podniků. Zjišťuje, s jakými
problémy se sociální podniky nejčastěji potýkají a jaký přínos představuje zaměstnání
vsociálním podniku pro osoby z cílových skupin. Dále se práce soustředí na analýzu podmínek
podpory sociálního podnikání z prostředků evropských fondů. Autor analyzuje, jak jsou
konstruovány podmínky podpory a jakým způsobem jsou výsledky této podpory evaluovány.
Dále jsou za využití teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry analyzování aktéři, kteří se
v České republice na utváření podmínek pro sociální podnikání podílejí. Identifikováni jsou
nejvýznamnější aktéři, kteří do problematiky zasahují, a jsou odhaleny možné způsoby interakcí
mezi nimi. V závěru práce autor předkládá obecná doporučení pro další vývoj podpory
sociálního podnikání v České republice.

Abstract

Thesis „Analysis of legislative and social conditions of supporting social entepreneurship in the
Czech Republic“ delves into the issue of social entepreneurship in the Czech Republic. The main
aim of the thesis is to analyze both social and legislative conditions that actors use to battle social
exclusion through social entepreneurship in the Czech Republic. To achieve this, a case study
needed to be exercised; interviews with actors from both employers and employees of these
businesses were carried out. Moreover, issues that these businesses have to deal with were
identified and are described as well as benefits for the target population. Furthermore,
conditions that have to be met in order to receive funding from the ESF are described. The way
these conditions are designed and ultimately evaluated is discussed in detail. Using actor
centered institutionalism, actors that take part in discussions regarding the legislation, which is
currently being prepared, are identified and described. Interactions between these actors are
discussed and, additionally, recommendations for the further development of social
entepreneurship in the Czech Republic are being put forward.
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Úvod
Sociální vyloučení je problémem, který zaujímá poměrně výrazné místo v současném
evropském diskurzu. Evropská Unie si boj se sociálním vyloučením klade za jeden z prioritních
cílů ve své strategii Evropa 2020. Zároveň i Česká republika v návaznosti na tento strategický
dokument vydala koncepci pro sociální začleňování na roky 2014 – 2020, která popisuje návrhy
opatření pro boj se sociálním vyloučením. [MPSV 2014a] Sociální vyloučení je konceptem
poměrně novým, a do jisté míry nahrazuje koncept chudoby. Zároveň zahrnuje i mnoho dalších
aspektů, které koncept chudoby postihnout nedokáže.

Ačkoliv se dle statistik Eurostatu zdá, že patří Česká republika v Evropské Unii k zemím,
s nejnižší mírou osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, není možné tento ukazatel
nekriticky přejímat. Počet sociálně vyloučených oblastí a osob, které v nich žijí, u nás poměrně
rychle přibývá a bylo by chybou tento jev přehlížet. [Čada et.al 2015]

Mým původním záměrem bylo zjistit, jaký potenciál snížit počet sociálně vyloučených osob
mají připravovaná opatření v České republice. Při zkoumání této oblasti jsem ovšem narazil na
problematiku sociálního podnikání, která mě zaujala, a po navštívení jednoho ze sociálních
podniků jsem se rozhodl věnovat se pouze tomuto specifickému nástroji v boji proti sociálnímu
vyloučení.

Sociální podnikání je konceptem, který je v mnoha ostatních státech velice rozšířený. Například
ve Velké Británii má údajně každý pátý malý nebo střední podnik ve svém jádru nějaký sociální
cíl. [UK Government 2015] V České republice v současnosti již existuje několik stovek
sociálních podniků, které zaměstnávají právě osoby ohrožené sociálním vyloučením. Na rozdíl
od mnoha evropských států ovšem v České republice dosud není sociální podnikání nijak
legislativně ukotveno. Tato neukotvenost pak způsobuje, že je velmi problematické sociálním
podnikům adresovat nějaké benefity nebo je jinak v jejich fungování podpořit.
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V současné době se ovšem v českém politickém diskursu sociální podnikání poměrně často
objevuje. Vládní kabinet Bohuslava Sobotky se dokonce zavázal k tomu zákon o sociálním
podnikání během svého funkčního období vypracovat a schválit, což se mu ovšem nakonec
nepodařilo. V současnosti tak v České republice existuje pouze věcný záměr zákona o sociálním
podnikání.

V rámci této práce se chci zaměřit na analýzu současných politických a právních podmínek pro
sociální podnikání v České republice. Analýza se skládá ze tří částí. V první části jsem se
rozhodl navštívit několik sociálních podniků v České republice a popsat, jakým způsobem
v současné době fungují, jaký je proces sociálního začleňování jejich zaměstnanců a co nejlépe
popsat problémy, se kterými se za současných podmínek setkávají. Ve druhé části se soustředím
na současnou podporu, kterou mohou české sociální podniky čerpat z prostředků Evropského
sociálního fondu. V poslední části pak analyzuji české sociálně-právní prostředí pro změnu
podmínek týkajících se podpory sociálního podnikání. Práce by tak měla přispět do debaty
o vhodné podobě ukotvení sociálního podnikání v legislativě České republiky s ohledem na boj
proti sociálnímu vyloučení.
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1 Cíle práce a výzkumné otázky
Jak popisuji výše, změny v oblasti sociálního podnikání jsou v současnosti často
skloňovány v politickém diskurzu. Je pravděpodobné, že se v relativně brzké době sociální
podnikání v České republice dočká legislativní úpravy. Mým cílem v této práci je zanalyzovat
současné podmínky pro sociální podnikání v České republice. Zajímá mě, jakým způsobem je
v současnosti sociálním podnikům poskytována podpora. Dále chci zjistit, s jakými problémy
se samotní sociální podnikatelé setkávají a analyzovat jednotlivé aktéry, kteří se na tvorbě
podmínek pro sociální podnikání podílejí. Cíle jsou tedy následující:
C: Analyzovat sociální a právní podmínky pro boj proti sociálním vyloučením skrze sociální
podnikání v České republice


C1: Analyzovat efektivitu podpory sociálního podnikání v České republice z pohledu
boje proti sociálnímu vyloučení



C2: Identifikovat současné problémy, se kterými se sociální podniky v České republice
potýkají



C3: Identifikovat nejvýznamnější aktéry z hlediska tvorby legislativního rámce pro
sociální podnikání a interakce mezi nimi

Pro naplnění těchto stanovených cílů je potřeba zvolit vhodné výzkumné otázky, na které bude
práce následně hledat odpovědi. Pro zodpovězení stanovených výzkumných otázek následně
využiji metody popsané v kapitole metodologie. Ke každému dílčímu cíli přiřazuji odpovídající
podotázku. Stanovené výzkumné otázky jsou následující:

O: Jaké jsou sociální a právní podmínky pro boj proti sociálnímu vyloučení skrze sociální
podnikání v České republice?


O1: Jak efektivní je podpora sociálního podnikání v České republice z pohledu boje se
sociálním vyloučením?



O2: Jaké jsou hlavní problémy, se kterými se sociální podnikatelé v České republice
potýkají?



O3: Jací jsou nejvýznamnější aktéři podílející se na tvorbě sociálních a právních
podmínek pro sociální podnikání?
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2 Klíčové koncepty
V této části práce osvětlím některé teoretické koncepty, které považuji za klíčové pro
pochopení problematiky sociálního vyloučení a role sociálních podniků. Koncepty zároveň
využiji později v praktické části práce. Jedná se tedy především o koncepty sociálního
vyloučení a sociálního podnikání.

2.1 Chudoba a sociální vyloučení

Pojem sociálního vyloučení se začal užívat zhruba od 60. let 20. století, kdy byl
používán především pro postavení skupin lidí, kteří neparticipovali na tehdejším ekonomickém
rozmachu.

Zpočátku

byli

sociálně

vyloučení

lidé

vnímáni

jako

nepřizpůsobiví

a politováníhodní. Společně s nárůstem nezaměstnanosti na konci sedmdesátých let je pak tento
termín využíván čím dál častěji. Mnoho lidí se ocitá v situaci, kdy nejenže nemá zaměstnání,
ale zároveň nemá možnost se dále vzdělávat nebo rekvalifikovat. [Keller 2010:168]

Podle sociologa Anthonyho Giddense je pojem sociální vyloučení velmi nejasný. Na vině je
především využívání tohoto pojmu politickými stranami, které s jeho pomocí zastřešují vlastní
politické programy. Sociologie tento pojem pak zavedla především jako prostředek
k přesnějšímu vyjádření nerovností mezi lidmi a využitelnosti tohoto konceptu v aplikovaném
výzkumu. Jak už název napovídá, tento koncept zahrnuje osoby, které se ocitly zcela mimo
fungování běžné společnosti. Jsou to lidé, kteří nemají zaměstnání a ani pro ně toto není
dostupné, bydlí v oblastech se špatně fungujícími školami a podobně. Sociální vyloučení pak
nevychází pouze z odmítnutí jedince společností, ale také z chování jedinců, kteří se vlastně
z běžné společnosti vylučují sami, např. přerušením vzdělávání nebo odmítnutím práce.
[Giddens 2013:459]

Keller zmiňuje, že koncept sociálního vyloučení lze chápat dvěma způsoby- jako statický a jako
dynamický. Ve statickém pojetí je sociální vyloučení chápáno jako stav, do kterého se jedinci
dostali svou vlastní indispozicí. V tomto pojetí se zcela opomíjí mechanismy a způsoby, jakými
4

se člověk do tohoto postavení dostal. Základním předpokladem je v tomto případě tedy to, že
společnost jako taková funguje správně a nedostatek spočívá v individuích, která se stala
sociálně vyloučenými. Cílem pak je tyto osoby zapojit zpět do fungování běžné společnosti.
V dynamickém chápání sociálního vyloučení je pak kladena nejen otázka způsobu opětovného
začlenění těchto osob, ale také to, jakými mechanismy a proč vůbec k vyloučení těchto osob
došlo. [Keller 2010:169]

Koncept sociálního vyloučení lze chápat jako posun od vnímání nerovností ve vertikálním
smyslu k nerovnostem horizontálním. V souvislosti se sociální exkluzí už nehovoříme o tom,
že je někdo nahoře a jiný dole, ale spíše o tom, zda je jedinec uvnitř či naopak vně. Problémem
tak není již ani samotná distribuce bohatství jako především problém „pout, která spojují její
jednotlivé segmenty a pout, které váží jedince k celku“, jinými slovy problém ohrožení koheze
či soudržnosti společnosti. [Sirovátka 2006: 18]

Sociální vyloučení je širším konceptem než chudoba, ale zároveň ji zahrnuje společně s mnoha
dalšími aspekty, které vedou k vyloučení jedinců ze společnosti. Kromě chudoby lze mezi tyto
oblasti řadit ještě vyloučení z pracovního trhu, vyloučení z poskytování služeb a vyloučení ze
sociálních vztahů. Práce v souvislosti se sociálním vyloučením není důležitá pouze
z ekonomických důvodů, nýbrž přítomnost na pracovním trhu s sebou pro jedince nese i vstup
do mnoha sociálních interakcí. Vyloučení z pracovního trhu tedy může následně vést k dalším
formám vyloučení jako je právě chudoba nebo vyloučení ze sociálních vztahů. Zvyšování
zaměstnanosti je pak často vnímáno jako prostředek ke snižování počtu sociálně vyloučených.
Neaktivita na pracovním trhu na druhou stranu nemusí bezpodmínečně vést k sociálnímu
vyloučení, je pouze silným předpokladem. Vyloučení z poskytovaných služeb pak představuje
situaci, kdy jedinec nemůže participovat na některých základních službách ve společnosti, např.
dodávky vody, elektřiny a podobně. K vyloučení ze sociálních vztahů může dojít celou řadou
způsobů. Může to buď znamenat to, že se tyto osoby nemohou účastnit běžných společenských
aktivit, jako jsou třeba návštěvy přátel, výjezdy na dovolenou, účasti na oslavách a podobně,
nebo to může znamenat izolování od blízkých osob, jako jsou třeba rodinní příslušníci nebo
přátelé. Další formou vyloučení ze sociálních vztahů pak může být nedostatek emocionální
nebo i praktické podpory ve chvíli, kdy by ji jedinec potřeboval. Jedná se třeba o pomoc
s nějakými těžkými pracemi a případnou možnost si s někým promluvit o vlastních problémech.
5

K tomuto typu vyloučení dochází i v důsledku nedostatečné participace na fungování občanské
společnosti. Jedná se například o neúčast ve volbách, psaní příspěvků do novin a další aktivity.
Ze sociálních vztahů mohou být vyloučené i osoby, které z nějakého důvodu nemohou opustit
byt, například kvůli hendikepu. [Giddens 2013:459-461]

2.1.1 Sociální vyloučení v diskurzu evropské politiky
Využívání tohoto termínu v diskurzu evropské sociální politiky se datuje do 90. let
minulého století, kdy tento koncept nahradil do té doby využívaný koncept chudoby. Tento
posun můžeme vnímat jako snahu zachytit nové rysy rostoucí chudoby z 80. let. Mezi tyto rysy
patří přetrvávání chudoby v čase a prostoru doprovázené patologickým jednáním, vzdorování
hlavnímu společenskému proudu, závislost na sociálním státu a doprovázející rozpad tradičních
sociálních institucí (např. rodina). [Sirovátka 2006:16]

Pozornost se v rámci EU zaměřila na jedince a skupiny vyloučené z hlavního proudu
společnosti, tedy nikoliv pouze na chudé. Do centra pozornosti se tak dostávají nerovnosti
založené na kulturním, etnickém nebo náboženském základu, jakkoliv jsou tyto mnohdy do
značné míry s chudobou provázané. Tento problém je v mnoha zemích umocňován silnými
migračními proudy, v jiných zemích zase tuto roli přebírají příslušníci etnických či
národnostních minorit (ve střední Evropě například Romové). V souvislostí s tím lze podle
Mareše pozorovat tři tendence. Zaprvé to je ztráta přitažlivosti dané kolektivity pro migranty
a zpochybnění původního konceptu inkluze založeného na členství v takové kolektivitě.
Příčinou mohou být normativní a hodnotové odlišnosti stejně jako nízká schopnost inkluze dané
kolektivity. Další tendencí pak je marginalizace a diskriminace migrantů. Ti často žijí v bídě
s nedostatečnou perspektivou. Ve třetí řadě lze pak sledovat selhávání klasické multikulturní
politiky, kdy dochází často ke snahám či tendencím revitalizovat původní kulturní kapitál nebo
kulturní kapitál předků. Často se tak děje u následujících generací migrantů a důvodem může
být reakce na diskriminaci či anomii s ní spojenou. [Mareš et.al 2006: 6-7]
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2.2 Sociální ekonomika a sociální podnikání

Jedním z prostředků, kterým lze zvyšovat přístup sociálně vyloučených osob
k zaměstnání je sociální ekonomika, konkrétněji právě například sociální podnikání. Tímto
nástrojem se chci v této práci zabývat. Na následujících řádcích přiblížím pojmy sociální
ekonomiky a sociálního podnikání, se kterými dále v práci operuji.

2.2.1 Východiska sociální ekonomiky
Zrod sociální ekonomiky do značné míry souvisí s historickým rozmachem svobody
sdružování. Společnosti, kolektivní fondy nebo různá bratrstva existovala v nejrůznějších
formách už ve starověkém Egyptě, Řecku či Římě. První cechy se pak začaly objevovat
v germánských a anglosaských zemích v 9. století a první bratrstva ve století jedenáctém.
Bratrstva byla skupinami bratrů laiků, kteří pracovali za hranicemi kláštera, aby naplnili
každodenní potřeby obyvatel, kteří si poskytovali vzájemnou pomoc a dobročinnost. Gildy
a obchodní asociace se začaly rozvíjet od 14. století dále. Během středověku poté společnosti
vzkvétaly v nejrůznějších podobách. Vypadalo to, že asociativní formy a praxe existovaly ve
všech kulturách. Přesto v zakládání společností zdaleka nebyla svoboda. V Evropě
dobrovolnická skupina nemohla existovat mimo jurisdikci církve, státu nebo jiné institucionální
moci pokud tedy neměla specifickou podobu s pevně definovanými pravidly správy a fungování.
Takové organizace byly v podstatě státní firmy a podléhaly velice přísné kontrole, zároveň se
však těšily některým výsadám. Některé společnosti přesto přežily a existovaly na periferii
tohoto uspořádání s rigidní hierarchickou strukturou. Takovéto společnosti fungovaly ve
strachu z pronásledování a pokusů o jejich zakázání. Na začátku 18. století v Anglii rostly tzv.
Friendly Societies. Cílem těchto společností bylo svým členům za pravidelný poplatek
poskytovat náhrady v případě nemoci nebo smrti. Tyto společnosti se následně rozšířily po
Spojených státech, Austrálii a Novém Zélandu. Byla to doba osvícení a občanská společnost
nabírala na síle. Existovaly různé literární spolky, hudební kruhy, rekreační organizace a další
společnosti. Od té doby se svoboda shromažďování začala ve větší míře uplatňovat v několika
evropských státech a především pak ve Spojených státech amerických. Na přelomu 19. a 20.
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století zákony začaly poskytovat právní rámce pro tyto organizované formy, které utvářejí
současnou moderní společnost. [Defourny 2009]

Defourny s Develterem pak dále popisují i ideologické a náboženské vlivy, které pomáhaly
formovat sociální ekonomiku. Na západě se v 19. století objevilo několik kooperativních hnutí,
která byla inspirována mnoha ideologickými proudy. Ta pak měla vliv na celý vývoj sociální
ekonomiky. Asociativní socialismus byl například základem utopistických vizí autorů, jakými
byli Owen, King nebo Saint-Simon. Tento dominantní kooperativní proud později vytlačil
Marx se svým kolektivistickým přístupem. K vývoji sociální ekonomiky také přispělo sociální
křesťanství, které podporovalo různé skupiny, které tehdy mohly působit jako zbraň proti
slabinám liberalismu. I mezi některými tehdejšími liberálními mysliteli lze sledovat vstřícný
postoj vůči sociální ekonomice. Jakožto zastánci maximální ekonomické svobody
a minimálního vměšování se ze strany státu trvali na zásadě svépomoci, takže podporovali
vznik různých dělnických spolků nebo pracovních asociací. Co se týče náboženských vlivů tak
jak protestantská tak katolická církev provozovaly v Severní Americe několik organizací. Po
roce 1970 církevní komunity v Jižní Americe tvořily základ dynamického proudu uvnitř
katolické církve, který se obracel k lidem a chudým masám. Když se podíváme na judaismus
tak sionští průkopníci, kteří položili základy dnešním hnutím Kibuc, vycházeli z proroctví
hlavních biblických postav. Tato Kibuc hnutí tak stále slouží jako jakýsi experiment
v uplatňování židovských náboženských principů. I islám je zdrojem pro mnoho podobných
iniciativ. Například takzvané islámské banky se snaží rozvíjet nekapitálové služby a odmítají
se zaměřovat na kapitál. Stejně tak jako výše zmiňovaná náboženství má i buddhismus několik
variant. Je u něj ale obtížné určit hlavní socio- ekonomický trend, přestože rozhodně lze vliv
buddhismu pozorovat na různých neziskových iniciativách nebo dobrovolnických akcích v Asii.
Komunitní iniciativy jsou založeny nikoliv na zisku ale na reciprocitě doprovázející dávání darů.
[tamtéž]

2.2.2 Definice sociální ekonomiky
Pokud chceme přesně definovat současný termín sociální ekonomika, můžeme vycházet ze
dvou přístupů. Prvním z nich je přístup právně-institucionální. Ten charakterizuje sociální
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ekonomiku skrze právní či institucionální formy subjektů sociální ekonomiky. Pro sociální
ekonomiku jsou přitom charakteristické tyto typy subjektů:


družstva,



vzájemně prospěšné společnosti,



asociace,



nadace,



sociální podniky [Dohnalová, Průša 2011: 27]

Dalším přístupem, který lze při definování sociální ekonomiky využít je tzv. normativní přístup.
Ten sociální ekonomiku popisuje skrz společné principy či hodnoty, které všechny subjekty
sociální ekonomiky sdílí. S takovou definicí přichází například Jacques Defourny: “Sociální
ekonomika zahrnuje všechny ekonomické aktivity provozované podnikateli, především
družstva, asociace a vzájemně prospěšné společnosti, jejichž etika odpovídá následujícím
principům:


klade službu svým členům nebo komunitě před vlastní zisk;



nezávislé vedení;



demokratické rozhodovací procesy;



upřednostňování lidí a práce před kapitálem při rozdělování příjmů” [Defourney 1999]

Tato definice ukazuje, že sociální ekonomika není omezena na určité typy aktivit a každý typ
produkce zboží a služeb může být řízen v rámci sociální ekonomiky. Sociální ekonomika se
vyskytuje prakticky ve všech oblastech smíšené ekonomiky, jako je zemědělství, výroba,
průmysl, finance a distribuce, ale i v oblastech jako je zdravotnictví, kultura, vzdělání, sociální
služby atd.

Oba dva tyto koncepty se pokusila spojit například pracovní skupina švédské vlády v roce 2008.
Ta vypracovala následující definici: “Koncept sociální ekonomiky vychází z organizovaných
aktivit, které jsou založeny na demokratických hodnotách, jsou uskutečňovány nezávisle na
veřejném sektoru a jejichž hlavním cílem je poskytování zboží nebo služeb místní komunitě.
Tyto sociální a ekonomické aktivity vykonávají zejména dobrovolná sdružení, družstva, nadace
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a podobné subjekty. V sociální ekonomice není hlavním motivem dosahování zisku, ale
zvyšování veřejného prospěchu. Patří sem tedy organizace zdravotně postižených osob,
kulturní sdružení, církevní organizace a další subjekty.” [Dohnalová 2010: 294]

Sociální ekonomika pak je také předmětem definic různých evropských výzkumných
organizací. Jedna z předních výzkumných společností v této oblasti, EMES, definovala
subjekty sociální ekonomiky a ve svém zkoumání čerpá z více souvisejících oborů jako je
například sociologie, ekonomie nebo politologie. EMES považuje koncept sociální ekonomiky
za zásadní pro evropskou tradici třetího sektoru. Pro jeho definování využívá jak institucionální
tak i normativní přístup.
“Sociální ekonomika zahrnuje aktivity prováděné organizacemi typu družstev, vzájemně
prospěšnými organizacemi a spolky, jejichž etickým východiskem jsou následující principy:


cílem je služba členům nebo komunitě, ne primárně vytváření zisku,



nezávislost řídících struktur organizace,



demokratický rozhodovací proces



nadřazenost lidí a práce (pracovní síly) nad kapitálem a rozdělováním zisku” [Borzaga,
Defourny 2004]

Z pohledu této definice subjektů sociální ekonomiky je nezávislý management základním
rozdílem oproti subjektům veřejného sektoru. Demokratický rozhodovací proces poté odpovídá
družstevnímu typu organizace, kde má každý jednotlivý člen jeden hlas a nezohledňuje se jeho
pozice v organizaci. Poslední z výše popsaných principů pak zahrnuje určité specifické postupy,
které subjekty sociální ekonomiky využívají. Patří mezi ně například omezené rozdělování
výnosů kapitálu, rozdělování zisku mezi pracovníky nebo tvorba rezervních fondů pro další
podnikatelské aktivity.

Další výraznou výzkumnou společností, která se zabývá sociální ekonomikou je mezinárodní
výzkumná organizace CIRIEC. Jejím cílem je sběr dat, provádění výzkumů a publikace.
Sociální ekonomika je jedním ze tří klíčových témat pro tuto společnost. CIRIEC navrhuje pro
sociální ekonomiku tuto definici: “Sociální ekonomika je soubor soukromých, formálně
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založených společností s rozhodovací samostatností a svobodou členství, jež byly vytvořeny za
účelem plnění potřeb jejich členů prostřednictvím trhu a výroby zboží a poskytování služeb,
pojištění a finančních služeb, kde rozhodování a jakékoliv rozdělování zisků nebo přebytků
mezi členy není přímo svázáno s kapitálem nebo poplatky zaplacenými jednotlivými členy,
kteří mají každý jeden hlas. Sociální ekonomika také zahrnuje soukromé a formálně založené
organizace s rozhodovací samostatností a svobodou členství, které poskytují netržní služby pro
domácnosti a jejichž případné přebytky není možné vyčlenit pro ekonomické agenty, kteří je
vytvářejí, kontrolují nebo financují” [EESC 2012: 22]

CIRIEC při definování sociální ekonomiky vychází z definice Charty zásad sociální ekonomiky
od Evropské stálé konference družstev, vzájemných společností, sdružení a nadací. Zároveň
zahrnuje také metodiku statistického sledování subjektů sociální ekonomiky. Rozlišuje dvě
odvětví sociální ekonomiky - tržní a netržní. Tržní odvětví tvoří především družstva, vzájemně
prospěšné společnosti, podnikatelské skupiny řízené družstvy a další organizace sociální
ekonomiky, které slouží podnikům sociální ekonomiky. Do netržního odvětví pak jsou
zařazovány sdružení, nadace a další organizace sociální ekonomiky, které jsou považovány za
netržní výrobce. Tedy takové, které většinu svého produktu dodávají bezplatně nebo za
ekonomicky nevýznamné ceny. [Dohnalová, Průša 2011: 34]

Jak je patrné, definice sociální ekonomiky a sociálního podnikání jsou velice různorodé. Pro
potřeby této práce a průzkum sociálních podniků v České republice jsem se rozhodl vycházet z
adresáře sociálních podniků na internetovém portálu České sociální podnikání. Nejedná se
o kompletní seznam všech sociálních podniků v České republice, eviduje pouze podniky, které
se do tohoto adresáře samy přihlásí. Jedná se tak o podniky, jež jejich provozovatele vnímají
jako sociální. To mi umožní zjišťovat možné rozdíly v přístupu k principům sociálního
podnikání mezi jednotlivými podniky. [České sociální podnikání 2018]
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3 Teoretická východiska
V této podkapitole se věnuji teoriím, které dále v práci využívám pro popis sociálního
podnikání v České republice. Jedná se o dvě teorie. První z nich je teorie socializace. Tuto teorii
využívám jako konceptuální rámec pro pozdější analýzu procesu sociálního začleňování skrze
sociální podniky. Teorie socializace mi pomůže lépe strukturovat poznání, ke kterému chci
v rámci výzkumu sociálního začleňování dospět. Druhou využitou metodou pak je teorie
institucionalismu zaměřeného na aktéry. Tuto teorii v rámci práce využívám k analýze
současného stavu a vývoje právních a sociálních podmínek podpory sociálního podnikání.
Využití teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry mi pomůže identifikovat jednotlivé
instituce a aktéry, kteří se podíleli na utváření těchto podmínek a zjistit, jaké vzájemné interakce
mezi jednotlivými aktéry fungují.

3.1 Teorie socializace
Fenoménem, který se sociálním začleňováním úzce souvisí, je bezesporu socializace.
Jedná se o poměrně široký pojem, ke kterému se váže mnoho teorií, které tento proces popisují
či analyzují. Sociologický slovník popisuje socializaci jako proces, při kterém se jedinec
začleňuje do společnosti, přičemž si osvojuje její hodnoty, normy, chování, schopnosti a učí se
sociálním rolím. [Jandourek 2007: 220]

Keller socializaci chápe také jako kulturní prostředek k zajištění kontroly chování a myšlení
členů společnosti. Jejím cílem je podle něj člověka zformovat tak, aby se i v nepřítomnosti
ostatních členů společnosti choval tak, jako by byl pod jejich dohledem. Za problematické
důsledky socializace považuje to, že přenáší nejen kulturní hodnoty, ale i existující sociální
nerovnosti. [Keller 2004: 38-39]

V souvislosti se socializací můžeme rozlišit dva její typy - primární socializaci a sekundární
socializaci. Primární socializace se odehrává především v průběhu dětství a dospívání. Touto
primární socializací se zabývá mnoho zásadních teorií socializace, jako je například teorie
George Herberta Meada. Sekundární socializací je myšlena socializace v dospělosti a popsal ji
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především sociolog Talcott Parsons. Mezi vlivy, které do sekundární socializace vstupují, patří
vrstevníci, spolužáci, státní instituce, společenské organizace nebo třeba i média.

V rámci teorií socializace se pracuje především s pojmy sociální status a sociální role. Sociální
pozice v podstatě vyjadřuje postavení daného jedince ve společnosti. Je to pozice, jakou
zaujímá ve vztahu k ostatním lidem ve společnosti. Status v současnosti vychází především
z dosaženého vzdělání, příjmu, majetku, podílení se na moci a dalších faktorů. Rozlišujeme
přitom sociální status připsaný a sociální status získaný. Zatímco prvně zmiňovaný nemůže
jedinec zpravidla nijak ovlivnit (jedná se např. o věk nebo pohlaví), získaný sociální status lze
nabýt vlastní iniciativou. [Keller 2004: 196]

Sociální roli lze pak podle Kellera chápat jako dynamický aspekt sociálního statutu. [Keller
2004: 195] Podobně k rolím přistupoval i jeden ze zakladatelů teorie sociálních rolí R. Linton.
Role podle těchto autorů vyjadřují jakousi nutnost chovat se takovým způsobem, který
společnost od člověka zastávajícího určitý sociální status očekává. Toto očekávané chování
přispívá k předvídatelnosti a snazší spolupráci v rámci společnosti. [Linton 1936: 114]

Existuje mnoho teorií socializace. Zřejmě nejznámější dva přístupy, které si navzájem oponují,
jsou teorie konfliktualismu a funkcionalismu. Zatímco konfliktualisté vidí v rámci primární
socializace rodinu jako prostředek kapitalistické třídy, skrze který vštěpuje jednotlivcům
hodnoty, jakými jsou poslušnost a úcta, funkcionalisté vidí rodinu jako faktor utvářející
osobnost. Funkcí rodičů je podle nich dětem předávat kulturní hodnoty a normy. V sekundární
socializaci pak funkcionalisté vidí klíčový vzdělávací systém, který funguje jako prostředek
k předávání sdílených kulturních hodnot, které zajišťují konformitu a konsenzus. Parsons
vzdělání považuje za přemostění mezi rodinou a širší společností. Konfliktualisté vzdělání
považují za prostředek společnosti, jak v jednotlivci prohloubit konformitu a nezpochybňované
přijímání společenské organizace kapitalismu. [Andersen, Taylor 2008: 97]

Socializací prostřednictvím organizací, kterou pak dále v této práci využívám, se ve své eseji
zabývá Stanton Wheeler. Nabízí zde model popisující, jací činitelé mají vliv na úspěšnou
socializaci skrze nějakou organizaci. Tyto proměnné by měly ovlivňovat buď individuální
13

povědomí o normách a požadavcích na roli, kterou má v dané organizaci jedinec zastávat,
schopnost jednotlivce podat požadovaný výkon nebo jeho motivaci tak činit. Tyto podmínky
pak organizace mohou odpovídajícím způsobem ovlivňovat. Mohou změnit svou kapacitu
k poskytnutí jasných a jednoznačných pravidel pro požadovaný výkon, kapacitu k poskytování
relevantního učení a tréninku nebo svou kapacitu k výběrovému odměňování chování svých
rekrutů. [Orville, Wheeler 1967: 110]

Kapacita k poskytování jasných a jednoznačných pravidel je samozřejmě závislá na určitém
stupni shody ohledně cílů. Je také závislá alespoň na minimálním množství času věnovaném
komunikaci s rekrutem tak, aby mu tato pravidla byla efektivně sdělena. Také je na místě, aby
nedocházelo k předávání protichůdných výkladů těchto pravidel od dalších osob v pozici, ze
které mohou rekruty ovlivňovat. [tamtéž: 110]

Poskytování relevantního učení a tréninku zčásti záleží na tom, jak dlouho před vstupem do
organizace je možnost rekruta ovlivnit tak, aby se třeba zčásti mohl na požadovaný výkon
připravit ještě před vstupem do organizace. Dále lze tuto kapacitu ovlivnit přiřazováním rekrutů
na relevantní pozice s využitím znalostí o jeho předchozích výkonech. Důležité je samozřejmě
také množství času, které rekrut může strávit ve společnosti těch, kteří ho mohou požadovaným
výkonům naučit a také rozsah podpory, kterou organizace nabízí externě. [tamtéž: 111]

Schopnost selektivně odměňovat své rekruty je závislá na možnosti umisťovat rekruty na pozice,
na které jsou připravováni. Zároveň také záleží na povaze zdrojů, zda mohou poskytovat status,
prestiž, peníze nebo jiné cenné komodity na oplátku za podání požadovaného výkonu. [tamtéž:
111]

Celý tento model Wheeler znázorňuje pomocí tabulky níže. Z pohledu organizace by tedy
k nejlepším výsledkům socializace mělo docházet v prostředí, kde je rekrut motivovaný
a schopen se učit pravidlům i požadovanému výkonu a kde prostředí samotné má jasná
strukturální pravidla, nabízí příležitosti k podávání výkonů a má možnost selektivně rekruty
odměňovat.
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Tabulka č. 1 – Wheelerův model socializace v rámci organizací
Zasahující mechanismy
Organizační
Nezávislé
proměnné

Pravidla

Výkony

Kapacita k předání jasných Kapacita naučit se

Výsledky

pravidel

socializace

Kapacita

pravidla

poskytnout

přiležitost k výkonu

Kapacita
Odměny, sankce

Individuální

k

Kapacita

podat

výkon

výběrovému

odměňování

Motivace k výkonu

Zdroj: [Orville, Wheeler 1967: 110]
Proces socializace uvnitř organizace je samozřejmě velice komplexní a vstupuje do něj mnoho
dalších faktorů. Je odvislé i od prostředí mimo organizaci, od konkrétních osob, které fungují
jako socializační agenti, a interakcí s nimi. Také lze rozporovat, jaký je vlastně požadovaný
výsledek socializace a v jakém časovém horizontu vůbec můžeme o úspěšné socializaci hovořit.
Jako určitý obecný model procesu socializace, ale lze určitě toto Wheelerovo schéma v práci
dále využít a aplikovat na vlastní zjištění.

3.2 Teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry
Veřejněpolitickou teorií, kterou jsem zvolil pro analýzu současné politiky ohledně
sociálního podnikání, je teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry. Tato teorie umožňuje
popisovat a analyzovat změny institucí. Dle Potůčka poté “umožňuje navrhovat a uskutečňovat
politiky v podobě politicky průchodných doporučení a/nebo návrhů změn institucí”. [Potůček
2016: 60]

Teorii jsem zvolil právě z toho důvodu, že chci popsat a vysvětlit současné podmínky v České
republice pro změny v legislativě o sociálním podnikání. Teorie institucionalismu zaměřeného
na aktéry považuji za ideální právě pro analýzu kontextu institucionálních podmínek v České
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republice a jednotlivých aktérů. Chtěl bych skrze tuto teorii popsat vztahy a potenciální
interakce mezi těmito aktéry, které vývoj politiky v této oblasti ovlivňují.

Jedná se tedy o teoretický rámec, který v sobě spojuje metodologický individualismus
s institucionalismem. Tento rámec umožňuje zkoumat problém vládnutí a sebeorganizace na
úrovni celého sociálního pole nebo na specifickém poli spojeném s danou státní intervencí.
Základním předpokladem zde je, že analýza struktur bez ohledu na aktéry je stejně nedostačující
jako analýza aktérů bez zohlednění struktur. Namísto toho, aby byla přisuzována dominantní
role institucím nebo aktérům, se snaží integrovat jak přístup racionální volby, tak
institucionalismus nebo perspektivu struktur. [Mayntz, Scharpf 1995]

Schéma č.1 – Schématické znázornění teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry
Institucionální kontext

Problémy

Aktéři

Konstelace

Režimy
interakce

Politiky

Prostředí politiky

Zdroj: [Mayntz, Scharpf 1995], překlad: autor

Výše uvedený model poté ve schématickém zobrazení představuje vztahy, kterými se teorie
institucionalismu zaměřeného na aktéry zabývá. Předpokládá přitom, že institucionální kontext
má na vytváření politiky výrazný vliv. Zároveň ale uvažuje racionální volby jednotlivých
zainteresovaných aktérů.

Teorie využívá dvou pojmů. Prvním z nich je konstelace aktérů, která představuje strukturu
aktérů, kteří jsou v problému angažováni, jejich strategických voleb, výsledků dosažených
kombinacemi uplatněných strategií a preferencemi těchto aktérů k těmto možným výsledkům.
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Získáváme tak informace o potenciálních konfliktech a možnostech jejich řešení. [Potůček 2016:
60]
Druhým pojmem pak jsou tzv. režimy interakce. Scharpf rozlišuje čtyři typy takovýchto
interakcí, přičemž tyto typy jsou závislé na institucionálním prostředí, ve kterém se odehrávají.
Tyto režimy interakcí mohou nabývat podob jednostranné akce, vyjednané dohody, většinové
volby nebo hierarchického vedení, ve kterém strategii zbývajících aktérů určuje aktér ve vyšší
hierarchické pozici. Dále pak Scharpf rozlišuje čtyři typy zmiňovaných institucionálních
prostředí. Patří mezi ně tzv. anarchistický prostor, síť, asociace a organizace. Schéma uvedené
níže pak ukazuje, jakým způsobem může v jednotlivých typech institucionálního prostředí tato
interakce probíhat.[Scharpf 1997: 46]
Tabulka č. 2 – Přehled potenciálních interakcí mezi aktéry
Anarchistický

Síť

Asociace

Organizace

X

X

X

X

(X)

X

X

X

Většinová volba

-

-

X

X

Hierarchické

-

-

-

X

prostor
Jednostranná
akce
Vyjednaná
dohoda

vedení
Zdroj: [Scharpf 1997: 74]

Insitucionalismus zaměřený na aktéry představuje především teoretický rámec pro postup při
empirickém výzkumu. Poskytuje deskriptivní jazyk, systém řazení a možné vztahy. [tamtéž]
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4 Dosavadní empirické poznání v oblasti
V této kapitole shrnu výzkumy a poznatky v oblasti sociálního vyloučení a sociálního
podnikání, které popisují stávající stav problematiky v České republice. Zároveň zde uvedu
akademické práce, popisující vztah mezi těmito dvěma koncepty v praxi a příklady zahraniční
legislativy v oblasti sociálního podnikání.

4.1 Situace sociálního vyloučení v ČR
Pro pochopení lokálního kontextu je zde potřeba uvést, jaká je v České republice situace
se sociálním vyloučením. V této kapitole popisuji současnou situaci optikou dvou různých
zdrojů. Prvním z nich je statistika Eurostatu, která sleduje míru chudoby a ohrožení sociálním
vyloučením napříč evropskými státy, a kterou následně podrobuji kritice. Druhým dokumentem
je pak analýza sociálně vyloučených lokalit z roku 2015, kterou vypracovala pro Ministerstvo
práce a sociálních věcí společnost GAC.

4.1.1 Data publikovaná Eurostatem
Eurostat si pro potřeby svých statistických šetření definuje údaj nazvaný jako riziko
chudoby nebo sociálního vyloučení. Tento ukazatel původně vznikl jak nástroj pro měření
efektivity sociálních transferů v jednotlivých členských státech. Ukazatel kombinuje tři
indikátory. Prvním z nich je riziko chudoby, které je identifikováno u osob, jejichž příjem po
započtení sociálních transferů nedosahuje 60% národního mediánu příjmů po započtení
sociálních transferů. Druhým indikátorem je materiální deprivace. Ta je dle metodiky Eurostatu
u osob identifikována ve chvíli, kdy si nemohou z vlastních prostředků zajistit čtyři a více
položek z nadefinovaného seznamu devíti komodit. Posledním ze zmiňovaných ukazatelů pak
je život v domácnosti s nízkou pracovní intenzitou. Domácnost s nízkou pracovní intenzitou je
pak taková, ve které pracovní intenzita nedosahuje ani hranice 0,2. Pracovní intenzita se přitom
počítá jako podíl celkového počtu měsíců, ve kterých členové domácnosti v produktivním věku
pracovali a celkového počtu měsíců, ve kterých teoreticky pracovat mohli. Tyto tři ukazatele
tedy dohromady tvoří údaj ohrožení chudobou a sociálním vyloučení, se kterým dále v této
kapitole pracuji. Zároveň to je údaj, se kterým pracuje i česká strategie sociálního začleňování
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na roky 2014-2020. Pojem sociálního vyloučení je tedy v tomto kontextu zúžen pouze na
ekonomické aspekty. [MPSV 2014a]

Co se týče příjmové chudoby, tak je na tom dle čísel Eurostatu Česká republika vůbec nejlépe
ze všech sledovaných států a v důsledku příliš nízkého příjmu zde v roce 2016 bylo chudobou
a sociálním vyloučením ohroženo pouze 9,7 % osob. Za zmínku také stojí statistika, která
sleduje příjmovou chudobou ještě před sociálními transfery. Ta by ve stejném období v Česku
ohrožovala 17,2 % osob. Z těchto velmi obecných čísel se tedy může český sociální systém
jevit vcelku efektivně, když dokáže míru ohrožení chudobou a sociálním vyloučením srazit
takřka o polovinu. [Eurostat 2016]

Dalším sledovaným faktorem ve statistikách Eurostatu je pracovní intenzita v domácnostech.
Z údajů vyplývá, že Česko je opět pod průměrem EU. Zatímco v Česku žije v domácnostech
s nízkou intenzitou práce 6,7 % obyvatel, průměr Evropské Unie je 10,5 %. [tamtéž]

Ne až tak dobře si pak Česko vede v oblasti materiální deprivace. I v této statistice se sice drželo
výrazně pod průměrem EU, kdy v Česku materiální deprivací trpí 4,8 % osob oproti 7,5 %
v Evropě, ale z 32 sledovaných států, mu patří v této statistice až 13. příčka. [tamtéž]

Eurostat sleduje v rámci materiální deprivace i oblast neočekávaných výdajů. V této oblasti je
sledováno, jak jsou domácnosti schopny z vlastních zdrojů vynaložit neočekávaný výdaj ve
výší 1/12 hranice chudoby. V této statistice se ČR mezi ostatními sledovanými státy také
nachází zhruba v polovině žebříčku a dokonce převyšuje i evropský průměr. Ve sledovaných
evropských státech je průměrná hodnota 39,8 % domácností, které by měly s takovým výdajem
problém. V České republice pak tato hodnota činí 40,8 %. [tamtéž]

Pokud se tedy na situaci v České republice podíváme pouze touto úhrnnou optikou dat
z Eurostatu, nabudeme dojmu, že Česká republika patří v Evropě ke státům s vůbec nejnižší
mírou ohrožení chudobou a sociálním vyloučením. Data pochází z roku 2016 v rámci sledování
ukazatelů definovaných ve strategickém dokumentu EU Evropa 2020. Pod průměrem EU se
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Česká republika nachází ve všech třech sledovaných věkových skupinách, tedy jak u dětí do 17
let, tak u osob v produktivním věku (18-64) i lidí nad 65 let. Nejvíce ohrožení sociálním
vyloučením a chudobou jsou pak stejně jako ve zbytku Evropy děti (míra ohrožení - 19,5 %).

4.1.2 Kritika dat Eurostatu o chudobě a sociálním vyloučení
S výše zmiňovanými údaji Eurostatu, které se týkají míry chudoby v České republice,
se ve veřejném prostoru velmi často operuje. Pravidelně se z médií i od politických
představitelů můžeme dozvědět, že Česká republika je dokonce zemí s nejnižší mírou chudoby
v celé Evropě. Skutečně to takto z dat, která Eurostat publikuje, může vypadat. Je ale na místě
stavět se k prezentovaným číslům více kriticky a snažit se je interpretovat v kontextu dalších
faktorů. Jak už jsem zmínil v předchozí podkapitole, ukazatel vznikl jako nástroj pro měření
efektivnosti sociálních transferů v jednotlivých zemích. Na následujících řádcích popíši, proč
je takto sestrojený ukazatel pro tyto účely problematický nebo přímo nevhodný.

Problematická může být už samotná konstrukce takového ukazatele, který chudobu měří. Jak
už jsem zmínil výše, evropské statistiky operují se třísložkovým ukazatelem ohrožení chudobou
nebo sociálním vyloučením. Klíčovou složkou pak je v tomto ukazateli indikátor rizika
ohrožení příjmovou chudobou. Pro stanovení takového ukazatele lze využít mnoha přístupů, ať
už je to absolutní nebo relativní přístup, objektivní nebo subjektivní. Eurostat využívá pro své
potřeby objektivního relativního přístupu, kdy je hranice chudoby v různých zemích odlišná
a reflektuje tak rozdílné příjmy v jednotlivých zemích. Hranice je stanovena jako 60 procent
mediánu národního ekvivalizovaného disponibilního příjmu domácností. Expertka Martina
Mysíková ve svém článku pro časopis Vesmír popisuje, že i takto stanovený relativní ukazatel
je ve své mezinárodní aplikovatelnosti omezený. Jeho konstrukce je totiž zatížena dvěma
arbitrárními volbami. První z nich je už samotné stanovení 60% mediánu, který je dle Mysíkové
spíše expertní volbou. Velmi záleží na rozdělení osob těsně nad nebo pod takto stanovenou
hranicí chudoby. Při jejím posunu se ostatní státy v tomto ukazateli České republice významně
přiblíží. Druhou arbitrární volbou pak je určení ekvivalenční škály, která kalkuluje úspory
z rozsahu domácností, kde se nachází více vydělávajících osob nebo dětí. Nastavení těchto vah
má například zásadní vliv na míru ohrožení chudobou u starší populace. Kritiky se dostává
i ostatním dvěma ukazatelům především pak ukazateli domácností s velmi nízkou pracovní
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intenzitou, jehož výpočet je příliš komplikovaný, netransparentní a vychází z mnoha
arbitrárních voleb. U míry materiální deprivace lze zase polemizovat o správném nastavení výše
měřeného neočekávaného výdaje či celého seznamu položek, jejichž dostupnost je sledována.
[Mysíková 2016]

Problematičnost evropských ukazatelů potvrzuje také práce “Chudoba v České republice:
Kritický pohled na evropské ukazatele”. V rámci této práce autoři srovnali evropské ukazatele
s mnoha dalšími dostupnými ukazateli chudoby a došli k několika zajímavým zjištěním, mezi
které patří například to, že u tří zmiňovaných evropských indikátorů dochází k pouze velmi
malému překryvu a měří tak různé druhy ohrožení. Zároveň také zřejmě dochází k různým
vychýlením v měření, kdy je například chudoba starších osob podhodnocena a chudoba osob
žijících v domácnostech s výdělečně činnými osobami nadhodnocena. Z porovnání s měřením
chudoby subjektivní metodou pak vyplývá například to, že skupina osob subjektivně
pociťujících chudobu se příliš nepřekrývá s osobami ohrožených chudobou dle statistik
Eurostatu, a zároveň se liší svým složením. [Večerník, Mysíková 2015: 42-43]

Z výzkumu agentury Median pak vyplývá, že v České republice mnoho lidí žije těsně nad
hranicí chudoby tak, jak je skrze tento ukazatel definována. Jde až o 40% českých domácností.
Vedoucí výzkumu Daniel Prokop pak uvádí, že například zhruba polovina všech rodin s dětmi
si nemůže dovolit náhlý výdaj deset tisíc korun. V České republice se rodinám s dětmi oproti
ostatním evropským státům výrazně zvyšuje riziko ohrožení chudobou. [ČT24 2016] [ČSÚ
2016]

Myslím, že na těchto příkladech lze dostatečně ilustrovat, že nekritické přejímání evropských
ukazatelů chudoby a sociálního vyloučení je minimálně problematické a může být do jisté míry
pro společnost nebezpečné. V okamžiku, kdy se více než třetina rodin nachází těsně nad hranicí
chudoby, lze jen těžko hovořit o nějaké výrazné stabilitě ve společnosti. Tito lidé si často
nemohou dovolit nějaké dlouhodobé životní strategie. Političtí představitelé pak často mohou
účelově tento problém ignorovat a zaštiťovat se právě daty z problematicky sestrojeného
evropského ukazatele. Takové tendence jsou logicky patrné především od pravicových stran,
které nemají zájem na zvyšování výdajů na sociální politiku z prostředků státního rozpočtu.
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I vzhledem k tomu, že v České republice mezi lety 2006 a 2014 fungovaly vedle dvou
úřednických vlád, výhradně vlády složené z pravicově orientovaných stran, není příliš
překvapující, že byla tato data často nekriticky interpretována. Takto účelová ignorace tohoto
problému ale v budoucnu může působit výrazné potíže a přispívat k destabilizaci společnosti
a celého demokratického systému v České republice.

4.1.3 Data z analýzy sociálně vyloučených oblastí v ČR
Analýza sociálně vyloučených lokalit z roku 2015 poté nabízí podrobnější pohled na
strukturu sociálního vyloučení v České republice. Tato analýza pracuje s konceptem sociálního
vyloučení a potažmo sociálně vyloučených oblastí, který je výrazně komplexnější
a vícesložkový oproti výše kritizovanému konceptu Eurostatu. Identifikace sociálně
vyloučených lokalit vycházela ze tří indikátorů: počtu příjemců příspěvků na živobytí, vnější
identifikace (například ze strany krajských koordinátorů) a z počtu osob v dané lokalitě. Popis
a určení míry sociálního vyloučení v daných lokalitách pak je prováděn skrze několik typů
indikátorů. První kategorií těchto indikátorů jsou tzv. primární indikátory určující míru
sociálního vyloučení. Prvním typem ukazatelů je vyloučení z trhu práce. To zahrnuje indikátory
jako je například odhad míry nezaměstnanosti obyvatel lokality, charakteristiky uchazečů
o zaměstnání v dané lokalitě nebo odhad podílu legálně zaměstnaných obyvatel lokality. Další
dimenzí ukazatelů pak je kontakt se sociálním okolím. Ten je vyjádřen skrze typ lokality, míru
prostorového vyloučení nebo občanské vybavenosti lokality. Přístup k veřejným službám je
zase indikován prostřednictvím vzdělanostní struktury obyvatel, využívaných vzdělávacích
institucí a jejich vzdálenosti od lokality nebo dostupností zdravotní péče v lokalitě. Další
dimenze indikátorů je pojmenována jako způsoby řešení osobních situací a zahrnuje indikátory,
jakými jsou třeba počet dlužníků na nájemném a na službách spojených s užíváním bytu
v lokalitě nebo výskyt kriminality dotýkající se obyvatel lokality a její charakter. Poslední
dimenzí pak je míra politické participace. Tato dimenze zahrnuje například indikátory účasti ve
volbách, účasti na rozhodování nebo případné politiky obcí, které vedou či vedly k segregaci
nebo umocňují faktory vedoucí k sociálnímu vyloučení.

Kromě těchto primárních ukazatelů pak analýza využívá ještě sekundární indikátory popisující
situaci v dané lokalitě. Mezi tyto ukazatele patří například faktory ovlivňující vznik lokality a
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zachycení dynamiky, způsob dopravy do škol, počet domů/bytů v lokalitě a mnoho dalších.
Další skupina indikátorů pak slouží k zachycení kontextu sociálně vyloučených lokalit. Mezi
tyto ukazatele patří například celková míra nezaměstnanosti v regionu a vyjádření podílu osob
bez kvalifikace nebo počet a struktura volných pracovních míst dle vzdělání. Poslední velkou
kategorií indikátorů je absorpční kapacita subjektů a nástroje boje se sociálním vyloučením.
Sem patří například existence klíčového externího zaměstnavatele otevřeného k zaměstnávání
obyvatel lokality, existence sociálních podniků v lokalitě nabízejících pracovní příležitosti pro
obyvatele lokality a způsob jejich financování, počet dětí vzdělávajících se v přípravné třídě
a velké množství dalších ukazatelů. Tato analýza tak sociální vyloučení oproti Eurostatu chápe
jako skutečně mnohorozměrný koncept, který se nesoustředí pouze na ekonomickou zajištěnost
osob ale například i na jejich participaci na politickém dění či na přístupu ke vzdělání nebo
zdravotnictví. [Čada et.al 2015]

Výsledky této analýzy odhalily v České republice 606 vyloučených lokalit oproti 310 z roku
2006. Vyloučených oblastí tedy poměrně rapidně přibývá. Nejvíce (89) se jich nachází v
Ústeckém kraji. Dále pak v kraji Moravskoslezském (72) a Středočeském (64). Naopak
nejméně vyloučených lokalit se nachází v Hl. městě Praha (7), na Vysočině (13) a ve Zlínskm
kraji (22). Dále je v analýze uváděn trend zmenšování sociálně vyloučených lokalit. Jejich počet
sice roste, ale zato se snižuje průměrný počet obyvatel v těchto lokalitách. Odhadovaný počet
osob, které žijí v sociálně vyloučených lokalitách se tak pohybuje mezi 95000 a 115000 lidmi,
došlo tedy k navýšení tohoto počtu téměř o polovinu. V roce 2006 byl počet sociálně
vyloučených odhadován v rozmezí 60000 a 80000 lidí. Nejvíce těchto osob přibylo v Ústeckém
a Moravskoslezském kraji, v relativních číslech pak ve Zlínském kraji a Karlovarském kraji.
Největší úbytek v absolutních číslech byl sledován v Praze a Jihomoravském kraji, v relativních
hodnotách pak ještě v kraji Vysočina. Zhruba polovina všech lokalit vznikla sestěhováním
z důvodů nižších životních nákladů a stehováním za možností bydlení, 35 % lokalit pak vzniklo
řízeným sestěhováním vinou činnosti obce nebo vlastníků nemovitostí. Příčiny nárůstu počtu
sociálně vyloučených obyvatel vidí autoři analýzy zejména v prosté reprodukci sociálně
vyloučených obyvatel a vlivu ekonomické krize. Oproti roku 2006 se také obecně zmenšil podíl
Romů na celkovém počtu obyvatel v dané lokalitě. Analýza poskytuje i údaje o stavu domů ve
vyloučených lokalitách. Obecně lze říci, že ubylo extrémních případů. Snížil se jak počet
bezvadných domů v sociálně vyloučených lokalitách (z 19 % na 4 %), tak počet domů
neobyvatelných (z 6 % na 2,5 %). Celkově se však stav domů spíše zhoršil. [Čada et.al 2015]
23

4.2 Sociální ekonomika a sociální vyloučení
Vlivem sociálního podnikání na úroveň sociálního vyloučení se zabývalo hned několik
výzkumných prací. Jednou z nich je text Dr. Simona Teasdalea “Can social enterprise address
social exclusion? Evidence from an inner city community” V této práci autor zkoumá možný
dopad sociálního podnikání na exkluzi. Jedná se o případovou studii, kde je jako metoda využito
dvouleté pozorování zapojených účastníků. Výzkum probíhal ve Velké Británii. Výběr případů
byl přitom založen na předem vytvořené typologii pro sociální podnikání. Předchozí výzkumy
naznačovaly, že vliv sociálního podnikání na ekonomickou stránku exkluze je pouze marginální.
Teasdale přitom tvrdí, že to je následkem rozdílu mezi špatně nastaveným očekávání výsledků
politiky a tím, co se skutečně v terénu děje. Studie dokazuje, že rozličné formy sociálního
podnikání ovlivňují sociální vyloučení hned několika způsoby. Osoby mohou zůstat vyloučené
na úrovni společnosti, ve které žijí, ale zároveň mohou být začleněni v rámci nějaké skupiny.
Ze závěrů práce vyplývá, že více ekonomicky orientované sociální podniky dokáží poskytovat
zaměstnání v dané oblasti. Podniky, které jsou více sociálně orientované, dokáží zase
poskytnout vyloučeným jedincům prostor pro navázání vztahů, což vede k sociálnímu začlenění
v rámci dané skupiny. Sociální podniky s více hierarchickým rozhodovacím procesem se zdají
býti dobrým prostředkem pro poskytování služeb vyloučeným skupinám. Na druhou stranu
sociální podniky, které využívají více kolektivní způsob rozhodování a zapojují sociálně
vyloučené i do řídících mechanismů jsou více schopné osoby propojovat a vytvářet u nich
sociální kapitál. V praxi to tak znamená dilema. Na úrovni organizace musí management stále
balancovat mezi ekonomickými a sociálními cíli. Studie nakonec varuje právě před příliš úzce
vymezenými záměry boje proti sociálnímu vyloučení skrze podporu sociálního podnikání.
Soustředěním pouze na snižování zaměstnanosti a poskytování služeb hrozí, že se vzdálíme
původnímu smyslu povahy sociálního podnikání, tedy posilování a integrování lidí. [Teasdale
2010]

Dalším výzkumem na toto téma je “Reintegrating socially excluded individuals through a social
enterprise intervention” od Seddona, Hazenberga a Dennyho. Cílem této práce bylo odhalit, jak
je vnímán program intervencí prostřednictvím sociálních podniků (SEI) ve Velké Británii
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samotnými účastníky. Výzkum byl založen na polostrukturovaných rozhovorech se sociálními
podnikateli, zaměstnanci sociálních podniků, účastníků SEI programu a zástupců externí
zprostředkovatelské agentury. Z výsledné analýzy rozhovorů vykrystalizovalo šest hlavních
motivů, které výzkumníci identifikovali jako “zaměření na sociální misi”, “hrdinského
sociálního podnikatele”, “sociální dopad”, “recidivu” “program” a “účastníci programu”.
Výsledky analýzy ukázaly, že všichni účastníci výzkumu tvrdí, že program pomáhá
v resocializaci účastníků a zvýšení jejich sebevědomí. Účastníci taktéž věří, že program
zprostředkoval získání důležitých dovedností a kvalifikace, které výrazně zvýši jejich
zaměstnatelnost v budoucnu. Studie také ukazuje, že účastníci oceňovali pracovní prostředí
“skutečného světa”, které bylo důležité pro pocit úspěchu v programu. [Seddon, Hazenberg,
Denny 2014]

Práce “Social Entrepreneurship as a Tool to Remedy Social Exclusion” se zase snaží popsat,
v jakém vztahu jsou integrační sociální podniky k integraci sociálně vyloučených osob na trh
práce v Indii. Studie využívá kvalitativního přístupu v případové studii čtyř sociálních podniků.
Cílem je porozumění integračním praktikám, které podniky využívají. K získání dat sloužily
hloubkové rozhovory s vyloučenými osobami pracujícími v těchto podnicích a dotazníky
s otevřenými otázkami. Práce odhalila, že sociální podniky v Indii využívají přístupu v Evropě
známého jako WISE. Tento přístup se soustředí na dosažení dvou cílů. Prvním je začlenění
sociálně vyloučených osob na trh práce, druhým pak je vybudování důvěry uvnitř komunity.
Z této strategie by tak ve výsledku měli benefitovat jak samotní zaměstnanci, tak i komunita.
Studie také tvrdí, že se sociální podniky soustředí na to, aby zaměstnávaly osoby z konkrétních
místních komunit, což pomáhá navázat s těmito komunitami kontakt a budovat již výše
zmiňovanou důvěru. [Kummitha 2016]

Závěry zmíněných studií samozřejmě nejsou jednoduše přenositelné a aplikovatelné na
podmínky panující v České republice. Mnohdy se jedná o výzkumy provedené v zemích, které
jsou České republice sociálně a kulturně velice vzdálené. Přesto jejich závěry poukazují na to,
že mezi sociálním podnikáním a začleňováním sociálně vyloučených osob v určitých
podmínkách existuje souvislost a má smysl se z tohoto pohledu sociálním podnikáním zabývat.
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4.3 Sociální ekonomika a podnikání v ČR
Kořeny sociálního podnikání a občanského sektoru v České republice můžeme
vysledovat až do 19. století k tehdejším osobnostem zastávajícím ideje solidarity a základní
teze sociální ekonomiky. Lze k nim řadit například Františka Cyrila Kampelíka, Františka
Ladislava Chleboráda, Karla Engliše a další. Vznik občanských a církevních organizací byl
tehdy silně podmíněn také osobností Tomáše Garrigua Masaryka. V období národního obrození
byl vydán například liberální spolkový zákon. Ten tehdy umožnil zakládání spolků a v tomto
období také Čechy byly zemí, ve které se nacházelo 40 % všech spolků, které tehdy v monarchii
existovaly. V tomto období vznikala nejrůznější spotřební, výrobní, zemědělská a další družstva.
V meziválečném období vznikaly v reakci na následky války nové charitativní spolky.
Hospodářská situace taktéž vyvolávala potřebu po vzniku a fungování různých humanitárních
organizací. Maxima existujících spolků pak bylo dosaženo v roce 1938, kdy jich zde existovalo
9115. Po roce 1939 pak byl spolkový život vládním nařízením téměř zlikvidován. [Dohnalová
2006: 97]

Spolkový život byl v Československu obnoven po skončení druhé světové války. Po únoru 1948
ovšem opět dochází k tlumení těchto aktivit. Budování společnosti skrze občanské
a svépomocné organizace není žádané. Ruší se humanitní organizace, znárodňují se akciové
společnosti či pojišťovny. Spolky se proměňují na společenské organizace. V sedmdesátých
letech s příchodem normalizace byl přísně kontrolován i spolkový život, od každého se
vyžadovala politická i občanská angažovanost. [Dohnalová 2006: 99]

Po roce 1989 se u nás spolková i nadační činnost opět rychle rozbujela. Byly přijaty zákony
o sdružování občanů, o obecně prospěšných společnostech nebo o nadacích a nadačních
fondech. Proměny se týkaly také družstevnictví. Byl přijat zákon o úpravě majetkových vztahů
a vypořádání majetkových nároků v družstvech, čímž byla družstva postavena na roveň
s ostatními podnikatelskými subjekty. Vznikly první stavební spořitelny, spořitelní a úvěrová
družstva. [Dohnalová 2006: 100-101]
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Sociální podnikání v České republice není v současnosti nikterak právně upraveno. Žádný
zákon u nás sociální podnikání nedefinuje. Nestanovuje mu žádné překážky, ale zároveň
sociální podniky nijak neznevýhodňuje. Sociální podniky se vztahují ke stejné legislativě jako
jakékoliv jiné typy podnikání. Neexistenci specifického právního rámce pak například Čepelka
považuje za překážku v rozvoji sociální ekonomiky v České republice. [Čepelka 2003]

Podobně i Hunčová považuje za jednu z podmínek pro implementování konceptu sociální
ekonomiky nastavení vhodného prostředí ze strany státu. Měl by sociální ekonomiku
podporovat především nepřímo právě vhodně nastaveným legislativním rámcem. Také by mělo
být cílem státu podpořit občanské iniciativy k ekonomické aktivitě družstevního typu.
[Hunčová 2007: 84]

S tímto problémem souvisí i neexistence jakéhokoliv registru sociálních podniků, což
znesnadňuje proveditelnost jakéhokoliv výzkumu zaměřeného na analýzu sociálních podniků
v České republice. Existují pouze některé adresáře, které ovšem nemusí být úplné nebo mohou
zahrnovat sociální podniky, které již reálně nefungují.

Přestože nejsou sociální podniky z hlediska české legislativy nijak vymezeny ani
zvýhodňovány, mohou pro svůj provoz čerpat dotace z Evropských fondů, kterým se dále
věnuji v samostatné kapitole.

4.3.1 Sociální podniky v České republice
Marie Dohnalová přichází s členěním subjektů sociální ekonomiky v ČR na základě
právně institucionálního přístupu popsaného výše. Podle ní jsou tyto subjekty především
“právnické osoby soukromého práva a to obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení,
evidované právnické osoby církví a náboženských společností pokud vyvíjí ekonomické
aktivity, družstva a obchodní společnosti pokud nejsou založeny za účelem podnikání.”
[Dohnalová, Průša 2011: 48]
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Jak bylo zmíněno, vzhledem k tomu, že sociální podniky nejsou zákonem nijak definovány,
neexistuje ani žádný registr nebo jiný oficiální přehled. Pro potřeby této práce a k popisu
aktuální situace se sociálními podniky v Česku jsem vycházel ze seznamu sociálních podniků
z webových stránek ceske-socialni-podnikani.cz, které provozuje Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR. Přesto ani všechny zde uváděné podniky nejsou už v současnosti
v provozu. Pomocí internetových zdrojů jsem tedy uváděné sociální podniky protřídil, abych
získal jejich co možná nejpřesnější seznam.

V tomto seznamu můžeme najít 203 pravděpodobně aktivních sociálních podniků. Nejvíce
z nich (47) se nachází v Praze, následně v Jihomoravském (21) a Ústeckém kraji (18). Naopak
nejméně se jich pak nachází v Karlovarském (1), Libereckém (4) a Pardubickém kraji (8).
Pokud to porovnáme s daty, která nabízí výše zmíněný přehled vyloučených lokalit, zjistíme,
že počty sociálních podniků v jednotlivých krajích poměrně odpovídají počtu sociálně
vyloučených lokalit. Velmi výraznou výjimkou je ovšem Praha, kde sídlí vůbec nejvíce
sociálních podniků, zároveň zde však je nejméně sociálně vyloučených lokalit. Co se týká
formy těchto sociálních podniků, tak nejvíce zastoupené jsou společnosti s ručením omezením,
kterých je v seznamu 88. Dále se pak nejčastěji vyskytují obecně prospěšné společnosti (50)
a občanská sdružení (23). Naopak nejméně početnou formou sociálních podniků jsou akciové
společnosti (2) a církevní právnické organizace (6).

Tyto podniky mají v mnoha případech více cílových skupin. Tou nejvíce zastoupenou jsou
přitom lidé se zdravotním postižením, ti mají příležitost v 88 sociálních podnicích. Mnoho
příležitostí mají také dlouhodobě nezaměstnaní. Na ty cílí 72 podniků z tohoto seznamu. Dále
následují početně podobné cílové skupiny mládež a mladí dospělí (33 podniků), etnické
menšiny (28), lidé pečující o rodinné příslušníky (28) a lidé bez přístřeší nebo po výkonu trestu
(23). Skupinou, na kterou se zaměřuje nejméně podniků, jsou lidé se závislostmi, na které cílí
13 organizací.

Z hlediska zaměření těchto podniků jich nejvíce podniká v oblasti prodeje (59 z nich),
zahradnických služeb, úpravy zeleně, údržby nemovitostí a úklidových prací (52), pohostinství
a ubytování, potravinářské výroby a prodeje a vzdělávání a rekvalifikace (všechny shodně 33
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podniků). Jedná se tedy o velmi pestrý seznam zaměření, který zahrnuje jak výrobu, tak prodej
nebo poskytování služeb.

4.3.2 Legislativa v České republice
Jak už jsem popsal výše, sociální podniky neexistují jako zvláštní forma právnické
osoby. Existují ve formě různých typů právnických osob a jsou definovány spíše určitou
kvalitou jejich činností. Jednou z podob, které mohou subjekty sociální ekonomiky nabývat je
obecně prospěšná společnost. Tuto formu považuje Dohnalová za typického představitele
sociální ekonomiky. [Dohnalová, Průša 2011: 52] Z hlediska zákona je obecně prospěšná
společnost definována jako taková, která poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za
předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Její zisk musí být použit na
poskytování obecně prospěšných služeb, kvůli kterým byla společnost založena. Jejím
zakladatelem přitom může být fyzická osoba, Česká republika nebo právnická osoba. [Zákon č
248/1995 Sb.]

Občanská sdružení se zákonem z roku 2014 transformovala na tzv. občanské spolky. Ty tvoří
dle zákona 89/2012 Sb. alespoň tři osoby vedené společným zájmem v samosprávném
a dobrovolném svazku členů. Hlavní činností spolku může být pouze naplňování zájmů, kvůli
kterým byl spolek původně založen. Hlavní činností nemůže být podnikání nebo výdělečná
činnost, ovšem spolek může vydělávat skrz činnosti vedlejší, pokud má tato činnost za účel
podporu hlavní činnosti nebo skrze hospodárné využití spolkového majetku. [Zákon č 89/2012
Sb.]

Církev a náboženská společnost je zákonem definována jako “dobrovolné společenství osob
s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, založené
za účelem vyznávání určité náboženské víry”. Zároveň mohou tyto společnosti vykonávat
obecně prospěšné činnosti. Církev může podnikat či vykonávat jinou výdělečnou činnost pouze
jako doplňkovou. Zákon nestanovuje jiná omezení ani účast na podnikání dalších osob. [Zákon
č 3/2002 Sb.]
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O družstvech pojednává zákon 90/2012 Sb. Dle něj je družstvo společenstvím neomezeného
počtu osob, které má za cíl podporovat své členy nebo další osoby, případně podnikat. Členové
družstva skládají kapitál družstva skrze své členské vklady. Na rozdíl od dalších obchodních
společností, o kterých zákon pojednává, stojí dle Dohnalové družstva na specifických
principech, která je přibližují spíše spolkové úpravě. Specifickou formou družstva je pak
sociální družstvo. To je zákonem definováno jako “družstvo, které soustavně vyvíjí obecně
prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální
integrace znevýhodněných osob do společnosti”, přičemž se zaměřuje přednostně na lokální
potřeby a místní zdroje. Pokud takové družstvo pomáhá znevýhodněným osobám pouze
uspokojováním jejich bytových potřeb, musí být tyto osoby členem tohoto sociálního družstva.
Sociální družstvo se také nemůže přeměnit na jiné než sociální družstvo. [Zákon č 90/2012 Sb.]

4.4 Sociální podnikání v zahraničí
V této kapitole se zaměřím na fungování sociálního podnikání v jiných evropských
státech. Na rozdíl od České republiky existují v mnoha zemích různé formy legislativní úpravy
sociálního podnikání. Přístupy k sociálnímu podnikání jsou velice různorodé a nelze určit
nějaký všeobecně akceptovaný trend nebo přístup, který by byl aplikovatelný v celé Evropě. Za
příklady jsem zvolil Francii a Velkou Británii, což jsou evropské země, ve kterých má sociální
podnikání dlouhou tradici a zařadil jsem i příklad Slovenska jako státu, který je České republice
kulturně nejbližší a sdílí s ním podstatnou část své historie.

4.4.1 Francie
Ve Francii existuje dle odhadů publikovaných Evropskou komisí zhruba 6000 -28 000
organizací, které naplňují definici sociálního podniku podle EU. [EU 2015]

V roce 2014 tu v platnost vstoupil zákon o sociální a solidární ekonomice, který znamenal
poměrně zásadní zlom v přístupu k sociálnímu podnikání ve Francii. Tento zákon poprvé jasně
a systémově definoval sociální a solidární ekonomiku, která zahrnuje jak již existující formy
organizací, ale přidává i typy zcela nové. Zaměřuje se přitom na pět hlavních cílů.
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Uznat sociální ekonomiky jako specifický způsob podnikání



Sjednotit řízení, podporu a finanční nástroje jednotlivých aktérů této ekonomiky



Vrátit zaměstnancům možnost být aktivní



Podporovat spolupráci



Posílit politiku lokálního udržitelného rozvoje.

Všech těchto pět cílů je poté rozvedeno skrze konkrétní opatření. Uznání sociálního podnikání
v praxi znamená především vytvoření přesné a trvalé definice struktur, které jsou do sociální
ekonomiky zahrnuty. Také došlo k obnovení instituce “solidárního podniku se sociální
prospěšností”. Zároveň se stát zapojil i do financování těchto podniků skrze francouzskou
investiční banku Bpifrance, a to solidárními účastnickými půjčkami a možností přímého
investování do fondů. Také začaly investice do sociálních inovací podobně jako je to v případě
inovací technologických. [Pinville 2015:6-7]

Druhý z cílů, tedy ustanovení nějaké struktury a sjednocení řízení je naplňován například skrze
zákonné uznání některých institucí zastupujících sociální podnikání. Takto například vznikla
Nejvyšší rada sociální a solidární ekonomiky a některé další instituce. Zároveň byla vytvořena
síť regionálních komor sociální a solidární ekonomiky (CRESS), byla zavedena příručka dobré
praxe nebo jasně vymezen pojem subvence v sociálním podnikání. Zároveň jsou v rámci tohoto
cíle zavedeny nové možnosti financování asociací, nadací a spolků. [tamtéž:8-9]

K většímu zapojení zaměstnanců do chodu podniku vede vytvoření povinnosti předběžného
informování. V praxi musí podnik v předstihu minimálně dvou měsíců informovat své
zaměstnance o všech prodejích a aktivitách, které sociální podnik zamýšlí. Zároveň se tu
upevňuje zákon, který trestá firmy zavírající důležité továrny. Zákon přikazuje velkým firmám,
aby v takovém případě alespoň 3 měsíce před plánovaným zavřením hledali pro takovou
továrnu kupce. [tamtéž:10-11]
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Čtvrtý cíl je naplňován mimo jiné skrze důslednou kontrolu způsobu fungování a organizace
veškerých družstev. Také je záměrem podporovat rozvoj sociopodnikatelských inkubátorů.
Jedná se o prostředky, které mají za cíl pomoci nezaměstnaným v realizaci jejich
podnikatelských plánů. [tamtéž:12-13]

Posílení politiky místního rozvoje je pak naplňováno například prostřednictvím oživování
původních nepřemístitelných pracovních míst. Jsou podporovány veřejné zakázky. Regionální
rady privilegovaných partnerů sociální ekonomiky pak vypracovávají celou řadu strategií pro
lokální rozvoj a uzavírají smlouvy k jejich naplnění. Dále je v rámci tohoto cíle rozšířeno
užívání označení “fair trade” a uznání alternativních lokálních měn. [tamtéž:14-15]

4.4.2 Velká Británie
Dalším státem, kde má sociální podnikání dlouhou tradici je Velká Británie. Podle
oficiálních odhadů zde existuje 741 000 sociálních podniků, přičemž toto číslo narostlo od roku
2012 od 58 000 nových podniků. Britská vláda deklaruje, že každý pátý malý nebo středně
velký podnik ve Velké Británie má ve svém jádru nějaký sociální cíl. Tento sektor údajně
zaměstnává přes dva milióny lidí a přispívá britské ekonomice 55 miliardami liber. [UK
Government 2015]

Přesto podle některých expertů, kteří upozorňují na nedostatky v metodologii šetření, bude
počet sociálních podniků ve skutečnosti výrazně nižší a to možná až o polovinu. [Third Sector
2012]

Sociální podniky jsou zde zastřešovány organizací Social Enterprise UK. Jedná se o platformu,
která sdružuje britské sociální podniky, zajišťuje jim reklamu, kontroluje jejich organizaci
a monitoruje dopad, jaký tyto společnosti mají. Pravidelně také vydává zprávu, ve které shrnuje
stav sociálního podnikání v Británii. [Social Enterprise UK 2017]
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Velká Británie je mnohdy označována jako světový průkopník co se týče podpory sociálního
podnikání. Vláda vydala strategii sociálních investic pro rok 2016, kde představuje plány jak
sociální ekonomiku podporovat.

V současnosti zde sociální podniky mají z hlediska financování nárok na granty, které jsou
většinou vázány na nějaký konkrétní očekávaný výstup. Tyto granty jsou nejužitečnější
zejména pro nastartování nových iniciativ, které jsou příliš riskantní pro financování
s očekávanou návratností nebo pro zaplacení důležitých investic, které sociálnímu podniku
pomohou v dosažení vyšší vlastní udržitelnosti. Vhodné jsou také k placení sociálních nákladů,
které nemohou a neměly by být placeny z obchodních aktivit. [British Council 2015]

V rámci grantů existuje institut tzv. mikro-grantů, což jsou malé sumy, které jsou poskytovány
sociálním podnikům ve velmi brzké fázi jejich rozvoje a mají za cíl motivovat podnikatele
k vyzkoušení nápadů, aniž by musel nést břímě finanční náročnosti. [tamtéž]

Dále nabízí možnost tzv. challenge funds, tedy projektově orientované granty směřované na
konkrétní sociální výzvy Podobný institut je využíván i na úrovni Evropské Unie. Dále je
možnost financování například skrze vládní granty, které jsou vypláceny přímo z vládních
peněz skrze lokální úřady. Samozřejmě ještě existuje možnost čerpat peníze z fondů Evropské
Unie. [tamtéž]

Kromě výše zmíněných příspěvků také Velká Británie podporuje sociální ekonomiku skrze
sociální investice, tedy takové investice, které jsou spláceny skrze tržní aktivity sociálního
podniku, do kterého je investováno. Britská vláda je od roku 2002 aktivní v rozvíjení trhu se
sociálními investicemi. Jednou z nejdůležitějších institucí v tomhle ohledu je Big Society
Capital, nezávislý finanční institut založený britskou vládou, který podporuje růst právě
sociálních investic. [tamtéž]

Mezi další způsoby financování patří půjčky. Sociální podniky si samozřejmě mohou půjčovat
peníze od běžných bank stejně jako běžné firmy. Často ovšem mají sociální podniky velice
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specifický a komplexní podnikatelský model, kde příjmy pochází jak z obchodu, tak smluv
nebo grantů a běžné banky mají často problém jim porozumět. Proto zde existuje institut tzv.
sociálních bank, které nabízí služby právě na míru sociálním podnikům. [tamtéž]

Za zmínku zde také stojí tzv. Social Value Act, který vešel v platnost na začátku roku 2013.
Jedná se o zákon, který zavazuje příslušné orgány zvážit jak ekonomické tak sociální
a environmentální dopady při uzavírání smluv na veřejné služby. Před vypsáním jakéhokoliv
výběrového řízení by příslušní rozhodovatelé měli zvážit, zda služby, které nakupují nebo
způsob, jakým je nakupují, mohou tyto benefity pro danou oblast a zainteresované osoby zajistit.
[UK Government 2016]

Jako příklad využití tohoto zákona lze uvést situaci, kdy lokální úřady chtějí například
poskytnout starším občanům možnost rozvozu jídla. V takovém případě se může nejprve
situace probrat se samotnou cílovou skupinou a zákazníky. Pokud by z takové konzultace
například vyplynulo, že mnoho potenciálních zákazníků služby trpí samotou a sociální izolací,
může být namísto rozvozu doporučeno spíše zřízení služby, kde jsou lidé vyzvedáváni a sváženi
do místního komunitního centra. [tamtéž]

Dle některých expertů by toto mělo teoreticky mírně vyvážit trh s poskytováním veřejných
služeb, který do té doby přál spíše velkým organizacím s finanční silou. Výsledkem by mohlo
být, že menší podniky a charity získají větší zastoupení ve veřejných službách. Podle některých
se jedná také o zastavení “supermarketizace” poskytování veřejných služeb. [Guardian 2013]

4.4.3 Slovensko
Na Slovensku v roce 2008 proběhl pokus o zavedení sociální ekonomiky. Tato iniciativa
bohužel dopadla poměrně neslavně a zavádění sociální ekonomiky zde provázelo mnoho
problémů3/2002 Sb, ze kterých se lze v Českém prostředí poučit.

34

Sociální podnikání bylo na Slovensku vymezeno v rámci novely zákona č. 5/2004 Z. z. o
službách zaměstnanosti z roku 2008. Sociální podnik zde byl vymezen jako právnická či fyzická
osoba zaměstnávající nejméně 30 % lidí, kteří byli před přijetím do pracovního poměru
znevýhodněnými uchazeči o zaměstnání. Ze zákona pak vzniká nárok na příspěvek na podporu
vytváření a udržení pracovních míst v sociálním podniku pro zaměstnance, kteří před přijetím
do pracovního poměru byli znevýhodněnými uchazeči o zaměstnání, který lze pobírat 12,
respektive 24 měsíců. [Zákon č. 5/2004 Z. z]

Na základě této novely vzniklo a k začátku roku 2010 se zaregistrovalo celkem 68 podniků
s plánovaným počtem 1289 nových pracovních míst. [Korimová 2011]

Slovenský zákon ovšem trpěl několika problémy, které jsou definovány v Analýze zkušeností
se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku od Petera Sokola a které zde popíši.

1)

Úzké vymezení sociálního podniku

Při každé legislativní úpravě sociálního podnikání je samozřejmě klíčové, jakým způsobem je
samotné sociální podnikání definováno a chápáno. Za problém lze ve slovenském případě
považovat to, že sociální podnik chápe pouze v jeho tranzitní formě, tedy pouze jako prostředek
jak dlouhodobě nezaměstnané připravit pro pracovní trh. Takovéto úzké vymezení může
u veřejnosti zkreslit vnímání sociálního podnikání právě pouze na tuto oblast, přičemž sociální
podnikání může mít i mnohé jiné formy. [Sokol 2010: 9-10]

2)

Malý podnikatelský rozměr

Dalším problémem může být také omezené vnímání sociálního podniku, jakožto prostředku k
ušetření části nákladů. Některé sociální podniky byly založeny až poté, co zákon vstoupil
v platnost, a majitelé těchto podniků byli upozorněni, že by tímto způsobem mohli získat
zajímavý příspěvek z veřejných peněz. Není tu tedy přílišná motivace snažit se o rozvoj
sociálního podnikání. Slovenská legislativa ukládá některé kroky, které by tomuto měly zamezit.
Existuje například povinnost při registraci uvést marketingový plán, ale často lze uvádět pouze
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velmi obecná nebo nicneříkající prohlášení. Často se tu tak v sociálním podnikání angažují lidé,
kteří postrádají podnikatelského ducha. [tamtéž: 10-12]

3)

Omezená doba podpory

Problémem je také že sociální podnik zde má nárok na příspěvek od státu na mzdové náklady
omezený. Konkrétně může tento příspěvek čerpat po dobu 24 měsíců, za které by měl
zaměstnance připravit na vstup na volný trh práce. Problémem je, že takhle krátké období
nemusí postačovat zvláště u osob, které zcela ztratily pracovní návyky a které jsou v sociálních
podnicích často zaměstnávány. U některých zaměstnanců může být například kvůli jejich
zdravotnímu stavu problematický vstup do zaměstnání i potom, co pracovní návyky získají.
Problémem může být kromě zdravotní nebo mentálního postižení třeba i vysoký věk. [tamtéž:
13]

S tím, že doba podpory je nastavená nedostatečně souhlasí i profesorka Gabriela Korimová,
která ještě dodává, že refundace ceny práce na jednoho zaměstnance je v prvním roce 50%
a v případném druhém pak pouze 40%. Je přitom velmi naivní očekávat, že lidé, kteří nemají
v podstatě žádné pracovní návyky, disponují nízkou kvalifikací nebo jsou až negramotní a mají
nedostatečné hygienické i ostatní společenské návyky, budou podávat byť jen 50 % výkonu.
Management podniku pak logicky při výběru uchazečů upřednostní ty, kteří mají vyšší
předpoklady pro rychlý pracovní růst. To pak má za následek, že je mnoho sociálně
vyloučených zcela vyřazeno z přístupu k zaměstnání v sociálním podniku. [Korimová 2011]

4)

Nejasné hodnocení

Špatně jsou nastavené taky podmínky a kritéria, skrze která se podniky hodnotí. Neexistuje
žádný plošný způsob sledování a hodnocení podniků. Není tak například monitorováno, kolik
osob bylo z těchto podniků navráceno na volný trh práce nebo jak jsou tito schopni se na něm
následně udržet. Nelze tak například hodnotit úspěšnost jednotlivých podniků. Samotné
podniky si také často nestanovují žádná kritéria úspěchu v tomto ohledu, přestože návrat
sociálně znevýhodněných na trh práce by měl být hlavním smyslem sociálního podniku na
Slovensku. [Sokol 2010: 13-15]
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5)

Nedostatečná informovanost

Poslední problémovou oblastí, o níž analýza hovoří, je nedostatečná seznámenost veřejnosti
a zúčastněných stran se samotným principem sociálního podnikání. Je upozorňováno například
na to, že zde je sociální podnikání často nahlíženo a prezentováno čistě z formálního
a legislativního hlediska, a je málo diskutována nebo zdůrazňována morální stránka celé
problematiky. Na úrovni státu neexistuje žádná podpora např. networkingu, organizování
setkání s odborníky a dalších nástrojů ke zvyšování informovanosti. Ani slovenská média
nepřinášejí příliš prostoru k odborné diskuzi. [tamtéž: 15-17]
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5 Metodologie
Na začátku této kapitoly je vhodné připomenout, co je cílem výzkumu a k čemu jsou
níže uvedené metody využity. Skrze použité metody by mělo být možné analyzovat podmínky
pro fungování sociálních podniků v České republice a jejich roli v sociálním začleňování osob
ohrožených sociálním vyloučením. Je tedy potřeba analyzovat aktuální způsob fungování
sociálních podniků a zároveň politické a právní podmínky, ve kterých jsou tyto podniky
ukotveny. Analyzuji tak i efektivitu podpory sociálního podnikání skrze projekty Evropského
sociálního fondu. Práce je tak založena na desk research, tedy studia relevantní odborné
literatury a dokumentů, a na metodě polostrukturovaných rozhovorů se zástupci a zaměstnanci
sociálních podniků.

5.1 Výzkumný design
Rozhodl jsem se pro výše zmíněnou analýzu využít výzkumný design případové studie.
Výzkumný design přitom představuje soubor složený z celkové struktury výzkumného
problému, sběru data a jejich následné analýzy. Tyto složky vycházejí z logické struktury dat
v projektu a jsou ve vzájemném souladu [Nekola, Veselý 2007: 148]

Důvody pro využití tohoto výzkumného designu spočívají především ve snaze pochopit
fungování sociálních firem včetně možného kontextu. Sociální podniky v České republice jsou
totiž velice pestrou množinou, v jejímž rámci se jednotlivé firmy výrazně liší velikostí,
zaměřením, cílovou skupinou nebo lokalitou. Zároveň mi rámec případové studie umožní
dovědět se, jaké problémy a překážky vnímají samotní zástupci sociálních podniků.

Design případové studie je vhodný pro výzkumy, které se zabývají odpovídáním na otázky “jak”
a “proč” a v případech, kdy nelze ovlivňovat chování těch, kteří jsou do výzkumu zapojeni.
Dále tento design lze využít právě v případech, kdy nás zajímají i kontextuální podmínky nebo
když není jasná hranice mezi zkoumaným a fenoménem a jeho kontextem. [Yin 2003: 13-15].
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Případová studie je tedy pro potřeby této analýzy vyhovující hned ze dvou důvodů. Prvním je
již zmíněný důraz na kontext zkoumaného fenoménu a druhým je pak schopnost zodpovědět
právě na otázky ohledně fungování určitého jevu, což je jedním z cílů této práce. Případová
studie umožní analyzovat danou problematiku do větší hloubky.

Konkrétně pak využiji její explanatorní typ. Tento druh případové studie pomáhá při
vysvětlování komplexních jevů propojit implementovaný program a důsledky tohoto programu.
V případě této práce se pak implementovaným programem rozumí sociální firma a důsledky
pak právě sociální začlenění zaměstnanců podniku. [Baxter, Jack 2008: 547]

Zároveň se v této práci jedná o vícepřípadovou případovou studii. Ta umožňuje nejen
prozkoumat každý případ zvlášť společně s jeho vlastním kontextem ale i porovnávat případy
(case) mezi sebou, odhalovat jejich podobnosti a odlišnosti. Pro potřeby této práce se tedy bude
jednat o výzkum uskutečněný ve čtyřech různých sociálních firmách.

5.2 Metody sběru dat
5.2.1 Rozhovory se zaměstnanci a zástupci sociálních podniků
Pro sběr primárních dat ve výzkumu využívám metody polostrukturovaného rozhovoru.
Rozhovor umožňuje prozkoumat pohledy, zkušenosti, přesvědčení a motivace jednotlivců v
konkrétních záležitostech. Jakožto jedna z kvalitativních metod sběru dat poskytuje hlubší
porozumění sociálním jevům. Je využíván obvykle ve výzkumech, kdy je třeba získat detailní
vhled do problematiky od jednotlivých účastníků. [Silverman 2013:6-9]
Výběr jednotlivých případů byl proveden úsudkem s přihlédnutím k následujícím čtyřem
kritériím 

Lokalita - podmínky pro fungování nejen sociálních podniků se liší na základě místa,
kde takový podnik funguje. Patrné to může být i z dříve zmiňovaného přehledu
sociálních podniků, kde se jich zdaleka nejvíce nachází v Praze. Zmiňovaná analýza
sociálně vyloučených oblastí zase ukazuje, že je rozložení osob ohrožených sociálním
vyloučením v České republice nerovnoměrné a v některých částech republiky se tak
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těchto osob nachází více než jinde. Cílem tedy bylo vybrat podniky, které sídlí
i v menších městech v různých částech republiky.


Zaměření - sociální podniky nabízejí velice pestrou škálu služeb a operují téměř v každé
myslitelné profesní oblasti. Při výběru podniků jsem se tedy snažil vybrat takové
případy, které budou v rámci svého zaměření různorodé.



Cílová skupina - stejně tak se sociální podniky různí i v tom, jakou skupinu osob
ohrožených sociálním vyloučením zaměstnávají. Jak bylo uvedeno výše, zdaleka
největší podíl podniků zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Přesto jsem se
snažil zařadit i firmy, které zaměstnávají i další skupiny sociálně vyloučených osob.



Velikost - poslední hledisko, které jsem při výběru podniků zohlednil, byla velikost dané
organizace a počet osob, které zaměstnává. Předpokladem přitom je, že menší podniky
se mohou potýkat s odlišnými problémy než ty co do počtu zaměstnanců větší.

Charakteristiky mnou zvolených podniků jsem zpracoval do následující tabulky.
Tabulka č. 3 – Přehled navštívených sociálních podniků
Fokus Praha

Popelky

Oáza Sokolov

Kruh zdraví

Lokalita

Praha

Plzeň

Sokolov

Chrudim

Zaměření

Prádelna

Úklidová firma

Bistro

Bistro

Cílová

Lidé se zdravotním Lidé

pečující

skupina

postižením

o

Lidé se zdravotním Lidé

rodinné postižením

příslušníky

se

závislostmi
lidé

se

zdravotním
postižením
Velikost

Velká

Malá

Malá

Zdroj: autor
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Střední

Popis případů
Fokus Praha
První organizací, ve které byl výzkum uskutečněn, je Fokus Praha. Tato organizace sídlí
v hlavním městě. Byla založena již v roce 1990, v té době jako občanské sdružení. V roce 2016
se se změnou legislativy jeho právní forma změnila na zapsaný ústav. Organizace se zaměřuje
na podporu lidí s duševním onemocněním. Jedná se svým záběrem a počtem zaměstnanců
o poměrně velkou organizaci, provozuje pět různých sociálních podniků. Mimo podnikání se
věnuje také poskytování sociálních a zdravotních služeb a vzdělávání odborné i laické
veřejnosti.

Sociální podniky, které Fokus provozuje, mají poměrně různorodá zaměření svých činností.
První z nich je Jůnův statek, což je objekt, který Fokusu patří od roku 1996 a funguje v něm
nejstarší sociální podnik v České republice. Bývalý statek je využíván jako penzion se
stravováním a možností pronájmu školících místností. Zároveň se zde nachází obchod, prádelna
a údržbářská firma.

Druhým podnikem pak je Prádelna u Mandelíků, která vznikla roku 2011. Nachází se v Praze.
Jsou zde poskytovány klasické prádelenské služby pro obyvatele, firmy nebo školy. Dalším
sociálním podnikem fungujícím pod hlavičkou Fokusu Praha je Zahrada, což je firma založená
roku 2006, která se zaměřuje na nejrůznější zahradnické služby. Z chráněné dílny pak
transformací v roce 2013 vznikla i sociální firma Rukodělná, která nabízí šití výrobků, ruční
žehlení, kompletaci výrobků, balící služby nebo recyklaci.

Posledním založeným sociálním podnikem Fokusu je redakce bulletinu České galerie. Ta byla
založena roku 2017 a vydává s dvouměsíční pravidelností přehled výstav, který je následně
zdarma k dispozici v galeriích, informačních centrech nebo kavárnách. Pro potřeby práce jsem
provedl rozhovor s ředitelem Centra sociálních firem za Fokus Praha a také se dvěma
zaměstnanci sociálního podniku Prádelna u Mandelíků.
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Popelky
Druhým navštíveným podnikem byly plzeňské Popelky s.r.o. Jedná se o poměrně
nedávno založený malý sociální podnik poskytující úklidové práce, půjčování čistících strojů,
prodej ekodrogerie, ekokosmetiky nebo látkových plen. Firma funguje pod záštitou občanského
sdružení Ty a Já v Plzni. Popelky zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, matky pečující
o zdravotně postižené děti či matky na mateřské dovolené. Zároveň jsou zde pro úklid
využívány ekologicky šetrné prostředky. Podnik funguje spíše nárazově a i jeho zaměstnanci
se velmi často mění. Se zakladatelkou a vedoucí podniku jsem uskutečnil rozhovor.

Tréninkové pracoviště Oáza Sokolov
Další navštívený podnik se nachází v Sokolově. Jedná se o malé bistro s pouhými
několika zaměstnanci. Na rozdíl od předchozích firem také sídlí v poměrně malém městě
o zhruba 23500 obyvatelích. Oáza funguje pod hlavičkou agentury pro chráněné bydlení
Dolmen, která podporuje přechod mentálně postižených lidí z ústavní péče do samostatného
života. Založena byla teprve na začátku roku 2015. V současnosti podnik zaměstnává 6 lidí
s mentálním znevýhodněním jako pomocné síly a dvě hlavní kuchařky bez znevýhodnění.
V rámci výzkumu jsem podnik osobně navštívil a uskutečnil rozhovory s metodičkou střediska
Dolmen, která se o bistro stará, s jednou z hlavních kuchařek i s klientkou, která je zaměstnaná
jako pomocná síla v kuchyni.

Kruh Zdraví
Posledním podnikem, ve kterém se výzkum uskutečnil, byla alternativní jídelna Kruh
Zdraví v Chrudimi. Jde o poměrně velkou jídelnu, která se zaměřuje na přípravu zdravých jídel
z čerstvých surovin bez chemických přísad. Zároveň poskytují například i výživové či
detoxikační jídelníčky. Jídelna provozuje i vlastní stánek v prostorách místní nemocnice.
V Kruhu Zdraví jsem mluvil s majitelkou podniku, provozní a dvěma zaměstnanci.
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Tabulka č. 4 – Přehled respondentů

Fokus

Role

Pracovní pozice

Majitel/Vedoucí

Ředitel

Cílová skupina

Centra

Sociální x

firmy

Praha

Fokus
Praha

Zaměstnanec z Zástupce vedoucího

Zdravotně

cílové skupiny

handicapovaný/psychóza

Zaměstnanec z Zaměstnanec prádelny

Osoba se zkušeností se

cílové skupiny

závislostí na návykových
látkách

Popelky

Majitel/Vedoucí

Zakladatelka/provozovatelka x

Popelky

podniku
Majitel/Vedoucí

Oáza
Sokolov

Vedoucí

Zakladatelka/provozovatelka x

Oáza

podniku

Sokolov

Vedoucí kuchařka

x

zaměstnanec
Zaměstnanec z Pomocný kuchař

Zdravotně

cílové skupiny

handicapovaný/mentálně
handicapovaný

Majitel/Vedoucí

Kruh
Zdraví

Vedoucí

Zakladatelka/provozovatelka x

Kruh

podniku

Zdraví

Provozní

x

zaměstnanec
Zaměstnanec z Pomocný kuchař/ obsluha

Zdravotně

cílové skupiny

handicapovaný/mentálně
handicapovaný

Zaměstnanec z Pomocný kuchař

Osoba se zkušeností se

cílové skupiny

závislostí na návykových
látkách

Zdroj: autor

Respondenti
Celkově jsem tedy v těchto čtyřech podnicích provedl deset rozhovorů. Jednotlivé
respondenty představuji v následující tabulce. U všech respondentů uvádím jméno, pozici, na
které pracují a jejich roli, kterou pro můj výzkum představují, tedy zda působí jako
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majitel/vedoucí podniku, vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec z cílové skupiny. Rozhodl
jsem se provést rozhovory se zástupci všech těchto tří skupin tak, aby výpovědi byly co
nejvalidnější a docházelo tak k jakési triangulaci získaných informací. U respondentů jsem se
zpravidla dohodl na tom, že anonymizuji jejich skutečná jména.

5.2.2 Analýza dokumentů
Jedná se o metodu sekundární analýzy dat. To znamená, že se jedná o již existující data
sebraná za jiným účelem.

V práci se soustředím především na dokumenty ovlivňující podmínky pro sociální podnikání
v České republice. Jedná se zejména o strategické a koncepční dokumenty na úrovni Evropské
Unie i České republiky. Dále se jedná o dokumentaci podmínek pro získání podpory
z prostředků Evropského sociálního fondu skrze jednotlivé operační programy. Do analýzy
jsem zahrnul také dokumenty týkající se evaluace a vyhodnocování těchto programů. Zaměřuji
se přitom na dokumenty týkající se posledních dvou programových období čerpání dotací
z fondů EU, tedy od roku 2007 doteď.

Dále využívám data z adresáře sociálních podniků na webových stránkách ceské-socialnipodnikani.cz. Všechny tyto analyzované dokumenty a statistiky jsou dostupné online na
webových stránkách příslušných úřadů.

5.2 Metody analýzy dat
5.2.1 Rozhovory
Uskutečněné rozhovory jsem přepsal a okódoval jednotlivé výroky na základě několika
kategorií. První z nich zjišťuje, jaké zástupci sociálních podniků vnímají podmínky pro
zakládání sociálních podniků. Druhá kategorie zahrnuje výroky týkající se podmínek
provozování sociálního podniku a třetí kategorie čítá výroky pojednávající o přínosech
sociálního podnikání pro cílové skupiny. Zároveň využívám teoretické kódování na základě
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Wheelerova modelu socializace skrze organizace. Při analýze jsem využil tři typy takovýchto
kódů: kapacita k předání jasných pravidel, kapacita poskytnout příležitost k výkonu a kapacita
k výběrovému odměňování. Další kódy jsou pak založeny na definici sociálního vyloučení dle
Anthonyho Giddense, kterou uvádím v kapitole klíčové koncepty. Tyto dimenze sociálního
vyloučení potažmo kódy tedy jsou: chudoba, vyloučení z pracovního trhu, vyloučení
z poskytování služeb a vyloučení ze sociálních vztahů.

Pro vizualizaci a prioritizaci problémů identifikovaných skrze rozhovory se zástupci sociálních
podniků následně využívám metodu stromu problémů. Jedná se o diagram příčin a důsledků,
přičemž takový strom problémů má svůj „kmen“, „kořeny“ a „větve“, kdy kmen představuje
klíčový identifikovaný problém, kořeny představují příčiny tohoto problému a větve jeho
důsledky. Tento strom problémů si neklade za cíl modelování reality a všech možných vztahů,
jedná se pouze o vyjasnění problematiky a její strukturace. [Nekola, Veselý 2007: 218]

Takový strom představuje organizační schéma, kde jsou informace představovány
v hierarchické struktuře. Metoda stromu problémů může vést k jasnějšímu pochopení tématu.
[Stojanov 2006: 70-71]

5.2.2 Analýza aktérů
V práci dále využívám metodu analýzy aktérů. Tato analýza slouží k pochopení toho,
proč a jak byla v minulosti určitá politika implementována, k vymezení různých perspektiv
k problému nebo k predikci průchodnosti různých politických alternativ. Lze ji pak velmi dobře
využít při identifikaci stanovisek jednotlivých aktérů. Aktéři přitom jsou ti, kdo mají na
problému určitý zájem, jsou daným problémem postiženi, nebo mají aktivní či pasivní vliv na
řešení týkající se daného problému. [Nekola, Veselý 2007: 226]

V této diplomové práci přitom využívám variantu rychlé analýzy aktérů tak, jak ji popisuje
Nekola s Veselým. Na základě sběru dat provedu úvahu, na jejímž základě se pokusím
identifikovat všechny možné aktéry, kteří do problematiky podpory sociálního podnikání
vstupují. [Nekola, Veselý 2007: 228]
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Zároveň na základě informací získaných prostřednictvím využitých metod sběru dat hodnotím
jednotlivé aktéry ve třech oblastech. Vycházím přitom z práce Nekoly a Veselého, kde uvádí
jako nejvýznamnější dimenze při hodnocení účasti aktérů na politice jejich zájem na dané
politice, jejich postoj k této politice a moc těchto aktérů. Zájem na politice představuje míru
dopadu dané politiky či programu na jednotlivé aktéry. Předpokladem je, že aktéři, na které má
daná politika nejvyšší dopad, budou mít na této politice nejvyšší zájem. Postoj k dané politice
představuje názor aktéra na danou politiku či program. V tomto případě tedy vyjadřuje
nesouhlas či souhlas se zamýšlenou podporou sociálního podnikání. Moc aktérů poté stanovuje
rozsah vlivu, který aktéři k prosazení politiky mají. [Nekola, Veselý 2007: 229]

Pro hodnocení aktérů v jednotlivých dimenzích jsem si vytvořil ordinární škály. Pro dimenze
zájem a moc jsem použil třístupňovou škálu dle Dicka viz tabulka níže.
Tabulka č. 5 – Škála pro dimenze zájem a moc
Znak dimenze moc a zájem

Míra

V - Vysoký

Vysoká míra (3)

S - Střední

Střední míra (2)

N - Nízká

Nízká míra (1)

Zdroj: autor dle [Dick 1997]

Pro škálování dimenze postoj poté používám Likertovu škálu, a to opět o třech stupních.
Vzhledem k tomu, že provádím tzv. hodnocení shora, kdy postoje aktérů hodnotí z dostupných
zdrojů výzkumník a nikoliv aktéři samotní, rozhodl jsem se pro tuto jednodušší škálu. Jemnější
nuance v postojích už by bylo z vnějšku velmi obtížné identifikovat a spolehlivost takového
odhadu by byla velmi nízká.
Tabulka č. 6 – Škála pro dimenzi postoj
Znak dimenze postoj

Míra

+

Kladný postoj

x

Neutrální postoj

-

Záporný postoj

Zdroj: autor dle [Hayes 1998: 112]
46

5.2.3 Podpůrná metoda
Podpůrnou metodou, kterou v práci využívám je metoda mediální analýzy. Ta slouží
k doplnění poznatků o problému. Nejsou z ní přímo vyvozovány žádné závěry, ale slouží
především k doplnění poznání získaného skrze ostatní metody.

V rámci této metody chci ověřit, jak média o sociálním podnikání informují. Využil jsem při
tom databázi Newton Media, což je nejbohatší dostupný mediální archiv pro Českou republiku.
Vyhledával jsem klíčová slova “sociální podnikání” za posledních pět let v rámci šesti
nejčtenějších českých deníků za rok 2017 s výjimkou deníku Sport, který jsem do analýzy
nezahrnul pro jeho specifické zaměření. Těmito periodiky jsou Blesk, MF DNES, Právo, Aha!,
Lidové Noviny a Hospodářské noviny. [Median a STEM/MARK 2017]

Výběr klíčových slov je samozřejmě v takovém případě velice důležitý. Zvolil jsem
vyhledávání za pomocí operátorů „“, tak, abych našel přesné slovní spojení. Při vyhledávání
klíčových slov sociální podnikání bez operátorů bylo nalezeno bezmála 13000 zpráv, které se
z drtivé většiny sociálním podnikáním vůbec nezabývaly. Dále jsem zkoušel klíčová slova
s operátory různými způsoby variovat, ovšem bez zpřesnění výsledku. Tímto způsobem jsem
objevil tedy 158 mediálních zpráv, které nějakým způsobem sociální podnikání zmiňují.
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6 Rozhovory se zástupci a zaměstnanci sociálních podniků
6.1 Podmínky pro založení sociálního podniku
-

“Proč jste si vybrala zrovna tyto cílové skupiny?”

- “Je to osobní. Já mám dva syny, a když byli v nějaké takové situaci, tak jsem si říkala, aha to
něco znamená, tak já to zkusím.”
majitelka jídelny Kruh Zdraví

Motivací k založení podniku v případě všech navštívených firem byla touha pomoci lidem
v obtížné životní situaci. Zástupkyně Oázy například pracuje v chráněném bydlení a z vlastní
zkušenosti věděla, jak je obtížné pro lidi se znevýhodněním prosadit se na trhu práce. Ve třech
ze čtyřech případů poté podnik vznikl na základě nějaké předchozí organizace nebo se z ní
vyvinul. V případě Oázy to bylo tréninkové pracoviště, které mělo klienty původně pouze ke
vstupu na volný trh práce, Popelky vznikly jako projekt vycházející z občanského sdružení Ty
a já a sociální firmy Fokusu Praha jsou součástí velké neziskové organizace Fokus Praha.

Výběr cílové skupiny pak vycházel zejména z osobních zkušeností zakladatelů podniků. Jak už
jsem zmiňoval výše, v případě Oázy to byla zkušenost z chráněného bydlení, v případě Fokusu
i Popelek to vychází ze zaměření mateřské organizace, u Kruhu Zdraví volba cílové skupiny
vycházela z rodinné zkušenosti. Zástupce Fokusu k tomu dodal, že vedle lidí s duševním
onemocněním se snaží zaměstnávat i osoby s jiným typem handicapu. Důvodem je, že podle
něj jsou lidé s duševním onemocněním na tom z hlediska výkonnosti nejhůře, špatně snáší stres
a například hůře komunikují se zákazníky. Zástupkyně Oázy zase zmínila, že by rádi
zaměstnávali například i osoby s tělesným postižením, ale nemají na to vhodné prostory. Co se
týká formy podniků, mezi dotazovanými byla zřejmě nejpopulárnější varianta s.r.o. V této
podobě funguje Oáza i Popelky, zakladatelka Popelek tvrdila, že jí tato forma připadá
nejjednodušší a o jiných formách ani neuvažovala. Přemýšlí ale nad tím, že by si firmu nechala
jako fyzická osoba, protože ji nevyhovuje velké množství účetnictví, které je s vedením s.r.o
spojené. V případě Oázy se forma vyvinula z neziskového projektu, který ale posléze začal být
ziskový a bylo tak nutné právní formu změnit. Zástupce organizace Fokus, která je zapsaným
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ústavem, hovořil o tom, že uvažují nad tím, že by své sociální podniky vyčlenili jako separátní
právní subjekty a nejpřijatelnější právní forma je pro ně v tuto chvíli také s.r.o., uvažují prý i
nad družstevnictvím, ale to zejména kvůli lepší dostupné podpoře pro družstva. Nelíbí se mu
ale družstevní model řízení podniku a zanevření na tranzitní funkci podniku, kterou sebou
družstevní forma nese. Kruh Zdraví majitelka provozuje jako OSVČ.

Obor podnikání byl u většiny podniků zvolen tak aby byl především srozumitelný pro
zaměstnance. Zástupkyně Oázy uvedla, že na vaření je dobré to, že je o nácvicích a neustálém
opakování, což zaměstnancům vyhovuje. Zároveň k němu prý zakladatelky jakožto ženy měly
blízko. Jakožto potenciálně jednoduchý obor činnosti se při zakládání podniku zástupkyni
Popelek jevily i úklidové práce, časem ale zjistila, že je to pro klienty podniku často velmi
náročné. Také zmínila, že pro některé zaměstnance se mokré rovná čistému, což je samozřejmě
problematické. Působnost pak rozšířili ještě na prodej ekodrogerie a ekokosmetiky, přičemž
prodej nyní zástupkyně považuje za vhodnější obor. Majitelka Kruhu Zdraví pak měla
dlouhodobou vizi, že chce rozhodně pracovat s jídlem, protože věří v léčivý potenciál
správného stravování.

Ve Fokusu se při zakládání jejich prvního sociálního podniku inspirovali v Edinburghu, kde na
stejném principu již jeden statek fungoval. Zástupci Fokusu tam jezdili osobně čerpat inspiraci.
V případě Oázy její zástupkyně tvrdí, že jejich přístup byl o něco riskantnější a informace pro
založení podniku intenzivně vyhledávali především na internetu a hodně prvků vyplynulo
z vlastní invence. Zároveň se účastnili jednodenního semináře MPSV a připravený projekt také
jednorázově konzultovali se zástupkyní MPSV. Při zakládání Popelek byly všechny potřebné
náležitosti založení sociální firmy konzultovány s dalšími neziskovými organizacemi v regionu,
jelikož se podle zástupkyně Popelek mezi sebou všechny dobře znají. Příspěvek z evropských
fondů na rozjezd nového sociálního podniku využily všechny navštívené podniky.
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6.2 Podmínky pro provoz podniku
-

“My tak nějak pokrejem ty náklady, dokonce jsme se dostali teď i trošku do minusu. Ale

investujeme tak, že se nám zlomí vařečka, tak koupíme jednu novou vařečku. Teď nám odchází
konvektomat, tak jsme museli uspořádat veřejnou sbírku na konvektomat”
zástupkyně tréninkového pracoviště Oáza

Je třeba předem říct, že ani jeden z mnou navštívených sociálních podniků negeneroval dle slov
jejich zástupců žádný výrazný finanční zisk. Naopak jich většina byla spíše na hranici
profitability, kdy některé hospodařily klidně i v lehce minusových číslech. Za příčinu lze
považovat zvýšené náklady na zaměstnance, kteří často vyžadují od zaměstnavatele výše
popsaný specifický přístup. Zástupkyní Oázy byla zmiňována potřeba mít větší množství
zaměstnanců a vyšší náklady na jejich zaškolování, kdy se jim často musí některé pokyny
opakovat několikrát. Většina lidí, které podniky zaměstnávají, pracují na částečné úvazky, což
samozřejmě také navyšuje nákladovou složku hospodaření.

Zástupce Fokusu Praha několikrát zmínil také překážku v podobě minimální mzdy. Podle jeho
názoru institut minimální mzdy nutí zaměstnavatele ohodnotit zaměstnance s nějakou formou
znevýhodnění stejně, jako by byl ohodnocen zaměstnanec bez tohoto znevýhodnění.

Některé ze zkoumaných podniků pak jsou vyloženě závislé na nějaké formě podpory. Důležitou
roli například pro Fokus Praha hraje institut úřadu práce, který poskytuje příspěvek na podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě, kterou mohou
využívat sociální podniky zaměstnávající zdravotně postižené. Peníze z úřadu práce využívá
i Oáza, která navíc poskytuje i pracovní rehabilitace, které jí pomáhají ušetřit na nákladech za
zaměstnance. Majitelka Kruhu Zdraví zmiňovala, že si v začátcích podniku nemyslela, že
budou příspěvky z úřadu práce potřebovat, ale časem dospěla k tomu, že pokud se chce svým
zaměstnancům dostatečně věnovat, tak vzhledem k tomu, že tito nejsou v práci natolik
produktivní, jsou příspěvky na chráněná místa potřeba.
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Popelky, jakožto nejdrobnější navštívený podnik naproti tomu kromě příspěvku z Úřadu práce
a dotace na rozjezd nového sociálního podniku žádnou formu finanční podpory nevyužili, a to
dle slov jejich zástupkyně především proto, že se aktuálně nechtěli zavazovat k plnění nějakých
stanovených cílů a podstupovat byrokratickou zátěž s tím spojenou. Fokus Praha se naopak
snažil využít veškeré dostupné formy finanční podpory a musí operovat s tím, aby nepřekročil
maximum dotací povolených institutem podpory de minimis. Fokus se také vzhledem k tomu,
že neprovozuje pouze sociální firmy, ale poskytuje i sociální služby a bydlení, dostane
k některým dalším formám podpory například v podobě konzultací na Ministerstvu práce
a sociálních věcí, a také může operovat s větším objemem financí z dotačních programů.

Zástupce Fokusu zmiňoval jako problém pro financování sociálních firem náhle změny
v pravidlech poskytování podpory. Jako příklad uváděl změnu v poskytování příspěvků z Úřadu
práce v roce 2013, kdy Úřád práce přestal financovat provozní náklady na chráněné pracovní
místo. Kvůli této skokové změně poté museli provést restrukturalizaci a rušit některá chráněná
pracovní místa.

Oproti tomu do kontrastu kladl veřejné zakázky, které podle něj představují největší podporu,
kterou mohou sociální firmy od státu získat. Jako příklad uvedl zakázku na údržbu zeleně,
kterou vypsala MČ Praha 12. Zakázka byla určena pro zaměstnavatele osob se zdravotním
handicapem a není tak orientovaná pouze na co nejnižší cenu. Oceňuje na ní především, že je
dlouhodobá a zajišťuje tak podniku nějaký stálý příjem, se kterým může ve svých dalších
plánech počítat.

Jednotlivé navštívené sociální podniky vnímají podstatu sociálního podnikání lehce odlišně.
Zástupce Fokusu sociální podnik definuje jako “konkurenceschopný podnikatelský subjekt
působící na běžném trhu”, důležitá je pro něj tedy konkurenceschopnost celé organizace.
Naopak není příliš velkým příznivcem rozdělování rozhodovacích pravomocí mezi všechny
členy organizace nebo environmentálně zodpovědného přístupu k podnikání, se kterým
v podobě, v jaké je často prezentován, nesouhlasí. Zástupkyně Oázy pak naopak za důležité pro
podstatu sociálního podnikání vidí právě využívání ekologicky neškodlivých surovin
a přípravků a také podporu regionálního trhu. Ekologické hledisko pak zdůrazňuje i zástupkyně
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Popelek, kde využívají ekologickou kosmetiku a drogerii. Majitelka Kruhu Zdraví zase
zdůrazňuje jako podstatné to, že zisky jsou zpětně investovány do podniku a také určité
osvětové působení na veřejnost, kdy se svoje zaměstnance nebojí prezentovat a předávat tak
veřejnosti informaci, že i takto znevýhodnění lidé mohou pracovat a připravovat v jídelně
plnohodnotné pokrmy.

Cíle, se kterým jsou podniky provozovány, se různí. Zástupce Fokusu tvrdí, že cílem jejich
sociálních podniků je poskytnout obtížně zaměstnatelným osobám smysluplnou práci za
normální mzdu zároveň tak, aby byl podnik soběstačný. Zástupkyně Oázy pak přidává i další
bod, kterým je osvěta u veřejnosti. Cílem jejich podniku je kromě poskytování práce i být
prospěšný komunitě a ukázat, že člověk se znevýhodněním může také relativně normálně
pracovat. Zástupkyně Popelek zase za klíčovou pokládá snahu začlenit do běžného života lidi
s hendikepem.

Podíl zaměstnanců v ohrožení sociálním vyloučením, který zkoumané podniky zaměstnávají,
se také liší, do jisté míry je to zřejmě závislé i na velikosti organizace. Zatímco Popelky se
mohou pyšnit až 100% zastoupením skupin ohrožených sociálním vyloučením, kdy i jedna
vedoucí podniku je žena nad 50 let a druhá osobou pečující o malé dítě. Fokus Praha jako celá
organizace s daleko širším manažerským aparátem pak zaměstnává zhruba 40 %
znevýhodněných osob, přičemž ale v jednotlivých sociálních podnicích, které pod Fokus
spadají, je podíl násobně vyšší kolem 80%. Oáza zaměstnává kromě znevýhodněných osob
ještě dvě vedoucí kuchařky, takže znevýhodnění tvoří cca 75 %. V Kruhu Zdraví se tento podíl
pohybuje kolem 60 – 70 %.

Zaměstnanci se ve mnou zkoumaných podnicích příliš nestřídali. Ve všech podnicích byl
víceméně stálý personál. Při hledání případných nových zaměstnanců pak byl často využíván
úřad práce, ale především to byly nějaké vlastní zdroje. Fokus inzeruje pracovní pozice přes
klasický pracovní inzertní internetový portál, a zároveň má jakožto organizace i svůj vlastní
tým podpory zaměstnávání, který funguje jako podpora pro klienty, kteří si chtějí najít práci.
Většinou se tak poté jedná o lidi, kteří přidělenou práci zvládnou, zatímco z úřadu práce prý
poté většinou přichází lidi s nižší výkonností nebo s negativním vztahem k práci. Jeden
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z dotazovaných zaměstnanců sociální firmy provozované Fokusem Praha se o možnosti práce
dozvěděl jakožto klient jejich sociálního bydlení a druhý si sám práci vyhledal na internetu.
Oáza zase díky tomu, že vznikla jako určité rozšíření již existujícího chráněného bydlení, nabírá
zaměstnance hlavně z tohoto zdroje. Sekundárním zdrojem pak mohou být klienti pracovních
rehabilitací, které Oáza poskytuje. Zástupkyně Popelek poté popsala, že jako primární zdroj
zaměstnanců zkusili využít mateřské sdružení Ty a já, ze kterého ale nikdo nebyl schopen práci
vykonávat. Zaměstnance tedy nachází hlavně mimo sdružení přes úřad práce nebo přes
spřátelenou neziskovou organizaci Ledovec.

Většinu pracovních pozic, které znevýhodnění zaměstnanci v podnicích vykonávají, představují
zejména jednodušší pomocné práce - krájení surovin, mytí nádobí, skládání prádla a podobně.
Podle zástupkyň Oázy i Popelek je důležitá především pravidelnost a neustálé opakování
jednotlivých činností, protože u zaměstnanců s nějakou formou duševního onemocnění může
dojít k rychlému zapomínání. V případě Fokusu pak zaměstnanci ze znevýhodněných skupin
pracují napříč všemi pozicemi, např. hlavní ekonomkou je tu žena s invalidním důchodem,
a také zástupci mistrů v podnicích jsou většinou osoby s invalidním důchodem. Větší pestrost
pozic je tu dána velikostí celé organizace. Ve všech případech pak zaměstnanci pracují na
zkrácený úvazek. Pracovní doba se přizpůsobuje individuálním potřebám zaměstnance nebo
v případě invalidních důchodců, lékařským posudkům. V případě Popelek pak je pracovní
režim z velké části nárazový a závislý na aktuálních zakázkách, což podle zástupkyně podniku
představuje pro zaměstnance problém, protože je pro ně pravidelnost práce důležitá.

Zaměstnávání duševně nemocných pak sebou nese samozřejmě i další specifika. Podle jedné
z hlavních kuchařek v Oáze je potřeba často zadání úkolu několikrát zopakovat. Také se na nich
podle ní více projevuje únava nebo nemoc, a je potřeba ke každému přistupovat individuálně.
Zástupkyně Popelek pak dodává, že mnohdy mají zaměstnanci problém vstát na úklid brzo ráno,
například lidé trpící depresemi vyžadují pozdější pracovní dobu. Respondent z Fokusu potvrdil,
že například lidé užívající silné prášky nejsou mnohdy schopni vstát a je potřeba pracovní dobu
s ohledem na toto přizpůsobovat. Odvedená práce pak také někdy není na dostatečné úrovni,
takže je často potřeba se do práce osobně vložit. Podle zástupkyně Popelek je často náročné
i přesvědčit okolí zaměstnanců, že je pro ně přínosné, když budou pracovat. Ze zkušenosti
vedoucí provozu v Kruhu Zdraví s osobami, které jsou po léčbě závislostí, také vyplývá, že je
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nutné nastavit si předem nějaké pevné hranice jednání, které zaměstnanci nesmí překročit. Ze
začátku prý často trpěli na přehnaně vstřícný přístup k některým zaměstnancům, kteří pak jejich
důvěru zklamali. Je podle ní rovněž potřeba mít v rámci podniku pevně rozdělené kompetence
tak, aby každý věděl, za co je zodpovědný.

Spolupráce s ostatními sociálními firmami funguje spíše na přátelské bázi. Vedoucí provozu
v Kruhu Zdraví například zmínila, že pomáhali několika dalším sociálním firmám s rozjezdem
celého projektu, zástupce Fokusu zase prozradil, že se podobně byli podívat a načerpat novou
inspiraci ve spřáteleném sociálním podniku. Všichni zástupci podniků vesměs potvrdili, že
o sobě s dalšími firmami ví, ale žádná intenzivní spolupráce mezi nimi neprobíhá.

Do budoucna svoje podnikání vidí firmy různě. Zástupce Fokusu prozradil, že se chystají
otevírat další sociální podnik a že jejich cílem je, aby jejich firmy v budoucnu nekončily se
záporným hospodářským výsledkem. Zároveň plánují i další rozvoj stávajících sociálních
podniků. Příkladem může být myšlenka nabízet v prádelně i svoz a rozvoz prádla za pomocí
mobilní aplikace a rozšíření pracovní doby, což je navázáno na podepsání nového projektu na
rozvoj. Probíhá také stěhování Jůnova statku do nového objektu spojeného s penzionem.
Zástupkyně Popelek pak přiznala, že se v současnosti nachází spíše ve stagnační fázi, kdy
uvažují, jestli vůbec podnik provozovat dál. Její vizí by bylo založit malý obchůdek s výrobky
všech různých neziskových sdružení z kraje, kde by provozovali chráněné místo a mohli tak
velkým společnostem nabízet náhradní plnění. Zástupkyně Oázy má zase v plánu za pomocí
přispění kraje jídelnu přestavět a inovovat, zpříjemnit prostředí, rozšířit pracovní dobu a nabízet
i snídaně. Zároveň by se jí výhledově líbilo vybudování dětského hřiště v blízkosti Oázy
a následná spolupráce s jeho provozovatelem.

Ani v jednom z navštívených podniků pak nepovažují za důležité a často ani možné své
zaměstnance posílat někam dále, případně na volný trh práce. Je to tak v přímém rozporu
například s pojetím sociálního podnikání ve slovenské legislativě popsané dříve v této práci.
Přestože zástupce Fokusu nebo Oázy tvrdili, že původní idea byla taková, že budou
zaměstnance připravovat na přechod na volný trh práce, museli od toho časem upustit.
Schopnost zaměstnance najít si zaměstnání mimo sociální firmu je pak dle všech zástupců silně
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individuální. Některým skutečně stačí se v podniku pracovně nastartovat a relativně rychle se
do společnosti zapojí. Ve všech navštívených podnicích si pak ale myslí, že někteří zaměstnanci
nejsou schopni přechodu na volný pracovní trh nikdy. Sociální firma k nim má specifický
přístup, který by v běžném zaměstnání možný nebyl. Zástupkyně Oázy pak nabízí pohled, že
pokus o přechod ze sociální firmy do běžného zaměstnání na otevřeném pracovním trhu může
zaměstnanci i uškodit, protože pracovní kultura je tam mnohdy jiná a on tak přichází o iluze
a sebevědomí, které mohl prací v sociálním podniku nabrat. Cílem těchto firem tedy není
primárně připravovat svoje zaměstnance pro přechod na volný pracovní trh, přesto ale ve všech
podnicích potvrdili, že několik zaměstnanců jejich řady opustilo a uplatnění mimo sociální
firmu si najít dokázali. Oáza Dolmen zároveň poskytuje klientům úřadu práce již zmiňované
pracovní rehabilitace, kdy tito klienti následně odchází na otevřený pracovní trh. Zástupkyně
Popelek například zmínila, že velké firmy mají velký zájem zaměstnávat takto připravené osoby
se ZTP, aby zajistili zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které jim ukládá zákon.
Vesměs ale všechny navštívené podniky měly dlouhodobě ustálený pracovní kolektiv, ve
kterém zaměstnanci příliš nefluktuovali. Ani mnou oslovení zaměstnanci vesměs neměli ambici
hledat si nějakou jinou práci. Jeden ze zaměstnanců prádelny uvedl, že v normálních firmách
na něj nikdy nebudou brát takový ohled jako tady. Další ze zaměstnanců ale naopak jako svůj
osobní cíl uvedl právě vyzkoušet si práci i mimo sociální podnik a otestovat tam nabyté
schopnosti, takže z tohoto pohledu nelze vyvozovat obecné závěry.

Zapojení zaměstnanců do rozhodování je pak v mnou navštívených podnicích spíše ve formě
nějakého poradního hlasu. Ve všech podnicích potvrdili, že své zaměstnance o dění ve firmě
informují a také naslouchají jejím názorům a návrhům, což potvrzovali i samotní zaměstnanci.
Dlužno také podotknout, že v menších podnicích ani k žádným velkým rozhodnutím, ke kterým
by měli zaměstnanci možnost se vyjadřovat, nedocházelo.

Rozhodně pak v žádném navštíveném podniku nefunguje družstevní model s přímým
demokratickým rozhodováním všech zaměstnanců. Zástupce Fokusu Praha potvrzuje, že
manažerský způsob řízení firmy mu připadá pružnější a efektivnější.
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Ve Fokusu Praha, jak jsem již zmiňoval výše, je pak pro zaměstnance dokonce možnost
určitého kariérního postupu. Jeden z respondentů, který je zaměstnancem prádelny, se takto
dostal na pozici zástupce vedoucího. U ostatních podniků vesměs i proto, že jsou menší a nemají
natolik rozvinutou hierarchii pracovních pozic, tato možnost nebyla.

Prakticky u všech firem pak fungovala nějaká forma péče i mimo prosté poskytování práce.
Fokus jakožto velká organizace provozuje například i sociální bydlení, jeden ze zaměstnanců
Fokusu, který si prošel psychózou, této možnosti využil a potvrdil, že mu tam pomohla sociální
pracovnice, která ho znovu naučila základním činnostem v bydlení, jako je úklid nebo vaření.
Zároveň potvrdil, že se může na zaměstnance Fokusu kdykoliv s čímkoliv obrátit. Podobně je
s chráněným bydlením propojena i Oáza. Popelky pak mají oporu ve dříve zmiňovaném
sdružení Ty a já, ve kterém také mohou zaměstnanci získat nějakou formu podpory nebo získat
další důležité návyky. Pořádají se tam volnočasové aktivity, které pomáhají rozvíjet a udržovat
některé schopnosti. Majitelka Kruhu Zdraví pak zdůrazňuje, že starost o zaměstnance je pro ni
na prvním místě a klíčovým aspektem provozu podniku. Zástupce Fokusu poněkud praktičtěji
dodává, že se o zaměstnance většinou mimo zaměstnání i starat musí, protože u nich dost často
mimopracovní život opravdu výrazně ovlivňuje ten pracovní. Zaměstnance pak vesměs
všechny navštívené podniky sledují i potom, co je opustí a mají přehled o tom, jak se jim po
odchodu z firmy daří.

6.3 Přínosy zaměstnání v sociálním podniku
-

“Díky tomu, že jsem tady, tak můžu bydlet ve slušným bytě. Pokoj jsem si sehnal od

kamaráda. Celej život, když jsem nebyl v Bohnicích, tak jsem byl všude možně po nadějích
a takhle”
zaměstnanec Prádelny u Mandelíků

I vzhledem k výše popsanému je jednoznačné, že přínos zkoumaných sociálních podniků nelze
posuzovat skrze počet zaměstnanců připravených na přechod na otevřený pracovní trh.
Navštívené sociální firmy to často ani nepovažují za svůj účel. Popíši zde tedy přínosy
zaměstnání tak, jak je zmínili respondenti v rámci rozhovorů.
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Samozřejmě nejviditelnějším benefitem jsou pro zaměstnance finance, které si mohou vydělat,
a které jsou v případě invalidních důchodců vítaným přivýdělkem k důchodu. Díky takto
získaným financím se pak samozřejmě zvyšuje i životní úroveň zaměstnaných osob. Osoby,
které dřív žily pouze v rámci sociálního bydlení, nebo vůbec obtížně bydlení sháněly, si mohou
dovolit platit regulérní nájem. Oba dotazovaní zaměstnanci Fokusu Praha toto potvrdili,
přičemž jeden doplnil, že si může dovolit i lepší terapeutickou skupinu, která je již hrazená.

Dále také zaměstnanci zmínili, že jim zaměstnání pomohlo vytvořit si nějaký denní rytmus a řád.
Jeden z nich přímo tvrdí, že po opuštění Bohnic měl problém uspořádat si, co a jak vůbec dělat
a v jakém pořadí. Jedna z klientek Oázy pak tvrdí, že ji zaměstnání naučilo se lépe ovládat.

Dalším neoddiskutovatelným přínosem zaměstnání pak je získání nových dovedností a návyků.
Všichni dotazovaní zaměstnanci se shodli, že se v zaměstnání naučili něco, co dříve neuměli.
Často se jedná samozřejmě o praktické dovednosti typu krájení, obsluha zákazníků nebo
rozpoznávání různých typů masa. Ale byly zmíněny i obecnější schopnosti, jako je právě
soustředění, samostatnost nebo organizace. Zaměstnanci už nemusí být tolik vedeni. Příkladem
může být jeden ze zaměstnanců prádelny, který dle svých slov až doteď ve svých 38 letech
nikdy nepracoval. Díky tomu pak dochází právě i k situacím, kdy zaměstnanci podnik opustí a
lépe se uplatňují na trhu práce. Jak jsem již popsal výše, všechny navštívené podniky mají
zkušenost s odchody některých zaměstnanců. Kuchařka z Oázy uvedla i příklad, kdy
zaměstnankyně přešla z chráněného bydlení do podporovaného s menší mírou asistence, což
považuje také za důsledek zkušeností a schopností získaných skrze práci.

Za přínos také zástupci podniků i samotní zaměstnanci často považovali to, že se dostanou do
kontaktu s veřejností a mají tak pocit, že jsou součástí společnosti. Majitelka Kruhu Zdraví
i zástupkyně Oázy potvrdily, že se snaží i zapojovat do různých regionálních akcí, kde se skrze
své zaměstnance prezentují. Zaměstnanci také potvrdili, že si skrze zaměstnání našli i přátele.
Jeden z nich pak práci v sociálním podniku přímo označil za “perfektní resocializační způsob,
jak se vrátit mezi lidi”.
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Z rozhovoru se zaměstnanci byla pak důležitost zaměstnání často zdůrazňována. Jeden
z dotazovaných zaměstnanců například uvedl, že pro něj práce v současnosti představuje jediný
nosný pilíř v jeho životě, bez si nějaké další fungování neumí představit. Často se objevovaly
názory, že je podnik pro zaměstnance něco jako rodina, a obecně byly vyzdvihovány přátelské
vazby a atmosféra, která ve firmách panuje.

6.4 Problémy identifikované v rámci rozhovorů
Jedním z cílů, ke kterým měly uskutečněné rozhovory sloužit, bylo identifikovat
problémy, kterým v současnosti sociální podniky čelí tak, jak je vnímají samotní zástupci
podniků. Pro strukturaci získaných informací jsem využil metodu tvorby stromu problémů.
V diagramu se tak nachází ústřední problém, pod který jsou zařazeny dílčí problémy fungující
jako příčiny ve vztahu k centrální kategorii. Naopak nad ním jsou další identifikované problémy,
které jsou důsledkem ústředního problému.
Schéma č. 2 – Strom problémů

Zdroj: autor
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Jako ústřední problém jsem v tomto případě zvolil žádný nebo dokonce lehce záporný zisk,
který jednotlivé sociální podniky generují. Jak bylo popsáno výše, oslovené podniky byly
zpravidla založeny z dobré vůle jejich majitelů, nikoliv s vidinou nějakého výdělku.
Samozřejmě, že sociální podnikání by nemělo primárně sloužit jako prostředek ke zbohatnutí
majitelů podniků. Sociální podnikatelé by měli z definice této činnosti velkou část zisku
investovat zpět do podniku a svých zaměstnanců. Ovšem pokud chceme, aby došlo k nárůstu
počtu sociálních podniků v České republice a jejich stabilnímu fungování, není žádoucí situace,
kdy se tyto firmy pohybují v podstatě na hranici finanční udržitelnosti.

Z této situace pak plynou další problémy. Podniky jsou pak zpravidla závislé na nějaké formě
podpory. Firmy nemohou příliš plánovat nějaký vlastní rozvoj. Podpora je mnohdy nárazová
a mění se pravidla jejího poskytování, takže se na nějaké stabilní příjmy nelze z dlouhodobého
hlediska spolehnout. Podniky jsou pak často závislé na příjmech z úřadů práce, které poskytují
příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním
místě. To pak může vést i k tomu, že podniky zaměstnávají osoby ZTP přesto, že to původně
ani neměly v plánu. Příkladem může být bistro Kruh zdraví, které bylo původně založeno se
zaměřením na cílovou skupinu osob se závislostmi. Jeho majitelka ovšem přiznala, že aby se
mohli svým zaměstnancům odpovídajícím způsobem věnovat, potřebovali právě příspěvek na
chráněné pracovní místo od úřadu práce.

Pokud se podíváme na problémy, které stojí za tímto stavem, tak se v zásadě jedná o omezení
plynoucí ze samotné povahy sociálního podnikání. Sociální podniky mají zvýšené náklady na
zaměstnance, a také musí často zaměstnávat větší počet zaměstnanců. Vyšší náklady plynou
zejména z vyšších nákladů na zaškolování zaměstnanců a často potřeby individuálního přístupu
k zaměstnancům ze specifických cílových skupin. Tohle jsou zároveň důvody, které přispívají
k tomu, že nedochází k přílišnému odchodu zaměstnanců sociálních podniků na volný pracovní
trh. Sociální podniky často nemají kapacitu na to zaškolovat neustále nové zaměstnance,
zároveň na volném pracovním trhu firmy nechtějí nebo nemají možnost přistupovat k
zaměstnancům individuálně. Také je nutné příslušné cílové skupině specificky upravit pracovní
pravidla. Často je nutné přizpůsobit zaměstnancům pracovní dobu, náplň práce, velice jasně
rozdělit kompetence nebo nastavit nějaké kontrolní mechanismy. Zaměstnancům je žádoucí
poskytovat pouze částečné pracovní úvazky, což vede k dříve zmíněné nutnosti zaměstnávat
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větší počet osob. Individuální přístup je nutný, neboť je často potřeba zaměstnance přesvědčit,
že má práce vůbec smysl.

Výše uvedené problémy samozřejmě nebudou platit pro všechny sociální podniky. Některé
z nich lze například vztáhnout pouze na firmy zaměstnávající zdravotně postižené osoby.
Naopak se některé podniky mohou potýkat s problémy, na které jsem v rámci šetření ve čtyřech
vybraných podnicích nenarazil. Tento strom problémů slouží spíše jako přehled toho, s jakými
problémy se sociální podniky potýkat mohou, a které jim často znemožňují plnohodnotně na
trhu konkurovat firmám, které sociální aspekt opomíjejí. Zároveň ukazuje na potřebu sociální
podniky nějakým způsobem systémově podporovat, pokud se shodneme, že je žádoucí, aby
jejich počet v České republice rostl.

6.4 Sociální začleňování v sociálních podnicích dle Wheelerova modelu
socializace v rámci organizací
Na následujících řádcích za využití modelu socializace dle Wheelera, který jsem popsal
v teoretické části, a na základě provedeného výzkumu rozeberu jednotlivé proměnné, které
ovlivňují potenciál sociálního podniku v oblasti socializace jejich zaměstnanců. Soustředit se
zde budu výhradně na tři jím popsané organizační proměnné, jakožto předpoklady vyplývající
z povahy a způsobu vedení sociálních firem.

6.4.1 Kapacita k předání jasných pravidel
Tato proměnná je závislá především na způsobu, jakým je podnik veden. Jak bylo
zmíněno, ve všech mnou navštívených podnicích byli zaměstnanci vedením informování
o plánech a cílech firmy a zároveň se mohli do určité míry na směřování podniku podílet. Tento
předpoklad mimo jiné patří dle dříve zmíněné literatury k základním definičním znakům
sociálního podniku. Lze tedy předpokládat, že u sociálních podniků bude při dodržení tohoto
standardu panovat poměrně vysoká shoda na cílech podniku mezi zaměstnanci
a zaměstnavatelem. Samozřejmě pocit, že práce, kterou zaměstnanec vykonává, má v rámci
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společnosti nějaký smysl a může se s ní lépe ztotožnit, napomáhá v lepším začlenění té které
osoby.

Zároveň z rozhovorů vyplývá, že pro efektivní provoz sociálního podniku, musí být pravidla
zaměstnancům nastavena a představena, co nejjasněji. Zástupci v mnou navštívených
sociálních firmách si toto vesměs uvědomují a je to předpokladem nejen pro efektivní vedení
firmy, ale dle Wheelera i pro úspěšnější socializaci cílových osob.

6.4.2 Kapacita poskytnout příležitosti k výkonu
Tento předpoklad je závislý mimo jiné na tom, v jakém rozsahu má podnik možnost
a snahu individuálně se svým zaměstnancům věnovat, a to i mimo zaměstnání. Všechny
navštívené podniky potvrdily, že se tímto způsobem klientům věnují, a že je to opět do jisté
míry opět i podmínkou toho, aby byli zaměstnanci vůbec schopni v zaměstnání podávat
požadovaný výkon. Externí podpora byla v navštívených podnicích skutečně poměrně
velkorysá, a to hlavně vzhledem k tomu, že navštívené podniky často fungovaly ve spolupráci
s nějakou další organizací sociální podpory.

Zároveň, jak jsem zmínil v přehledu problémů, bylo v případě jednoho z podniků uvedeno, že
i když zaměstnavatel původně nechtěl chráněná pracovní místa pro zdravotně postižené vůbec
provozovat, nakonec byl dotlačen k tomu, aby tato místa zřídil, a to právě z toho důvodu, aby
měl dostatek prostředků na větší péči o své zaměstnance. Z toho lze usuzovat, že je tato
proměnná do určité míry závislá na finančním příjmu podniku, respektive na získané podpoře
od státu. Rovněž se ukázalo, že v některých podnicích existovala pro zaměstnance možnost
určitého kariérního postupu. Tato možnost je samozřejmě odvislá od velikosti a struktury
sociální firmy, ve větším navštíveném podniku ovšem tuto příležitost zaměstnanci měli.
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6.4.3 Kapacita k výběrovému odměňování
Sociální podniky zaměstnancům poskytují finanční ohodnocení, které by mimo sociální
firmu nejspíše často neměli možnost získat. Skrz toto ohodnocení pak mají šanci samozřejmě
navýšit svoji životní úroveň a zařídit si například vlastní bydlení. Zaměstnání jim také poskytuje
lepší sociální status, kdy už tito lidé nejsou tolik závislí na podpoře a mají v podstatě běžné
zaměstnání v soukromé firmě.

Schopnost výběrového odměňování je u sociálních firem spíše omezená a funguje na podobné
bázi jako v ostatních firmách. Jde zejména o bonusy při dosažení požadovaných výsledků,
případně nepřímou podporu plynoucí z dobrých hospodářských výsledků podniku. Tato
podpora může mít podobu například zpříjemnění pracovního prostředí.

Celkově ze samotných rozhovorů se zástupci podniků i samotnými zaměstnanci a z hlediska
proměnných klíčových pro úspěšnou socializaci prostřednictvím organizací podle Wheelera,
lze usuzovat, že sociální podniky za určitých podmínek skutečně mají potenciál napomoci
v začleňování sociálně vyloučených osob zpět do společnosti. Z hlediska jednotlivých
proměnných lze dále vyčíst, že je tato schopnost do značné míry ovlivněna velikostí finančního
rozpočtu sociálních firem a to jak z hlediska odměňování svých zaměstnanců, tak z pohledu
jejich kapacity poskytnout svým zaměstnancům příležitost k podání pracovního výkonu.
Finanční situaci podniků a tím i jejich schopnost efektivního sociálního začleňování pak může
prostřednictvím legislativních úprav ovlivňovat stát.

6.5 Kategorizace přínosů dle jednotlivých dimenzí sociálního vyloučení
V této podkapitole strukturuji zjištění z podkapitoly Přínosy zaměstnání v sociálním
podniku. Činím tak na základě dimenzí, které popisuje Giddens ve své definici sociálního
vyloučení. Jedná se tedy o dimenze chudoba, vyloučení z pracovního trhu, vyloučení
z poskytování služeb a vyloučení ze sociálních vztahů. Jednotlivé zmiňované přínosy
kategorizuji podle toho, proti které dimenzi sociálního vyloučení fungují, což shrnuji
v následující tabulce.
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Tabulka č. 7 – Kategorizace přínosů sociálního podnikání
Dimenze

Chudoba

sociálního

Vyloučení

Vyloučení

Vyloučení

z pracovního trhu

z poskytování

sociálních

služeb

vztahů

vyloučení
Přínosy

Finance
zaměstnání

ze

ze Účast na pracovním Možnost dovolit si Kontakt
trhu,

Získání vyšší životní úroveň, s veřejností,

nových dovedností externí podpora

navazování

a návyků

přátelských
vztahů, externí
podpora
zaměstnavatele

Zdroj: autor

Ne všechny z navštívených sociálních podniků ovšem poskytují zaměstnancům přínos ve všech
zmiňovaných dimenzích. Typickým příkladem může být sociální podnik Popelky, kde
zaměstnanci vůbec do kontaktu s veřejností nepřichází a ani nemají stálá pracovní místa, práce
je nárazová a kolektiv se velmi často mění. V takovém prostředí tedy nemohou vznikat žádné
výrazné sociální vazby. Zároveň ne všechny podniky pak nabízí možnost nějaké externí
podpory, tedy pomoci i mimo prostředí zaměstnání. Lze tedy říci, že ne všechny sociální
podniky přispívají k boji se všemi dimenzemi sociálního vyloučení stejnou měrou. Oblasti, ve
kterých podniky pomáhají, jsou už ze samotné podstaty povahy sociálního podnikání chudoba
a vyloučení z trhu práce, další už jsou závislé na zaměření a způsobu provozování konkrétního
podniku.

6.6 Shrnutí
Sociální podniky u nás jsou velmi různorodou množinou subjektů. Liší se velikostí,
právní formou, cílovou skupinou nebo zaměřením své činnosti. Ovšem ústředním problémem,
který jsem odhalil, je velmi omezená ziskovost těchto projektů. Ta vyplývá ze samotné povahy
sociálního podnikání. Oproti klasickým firmám je tento způsob podnikání nákladnější. Sociální
podnikatelé zaměstnávají více pracovníků, mnohdy na částečné úvazky, kteří třeba nemají
takovou pracovní výkonnost, jako lidé nespadající do cílových skupin. Zároveň také musí
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vynakládat další úsilí, věnovat se zaměstnancům individuálně, poskytovat jim externí podporu,
přizpůsobovat jim pracovní podmínky nebo působit i na okolí zaměstnanců.

Z těchto důvodů jsou poté podniky závislé na dalších způsobech financování. Na založení či
rozšíření podniku mohou čerpat prostředky z evropských fondů. Firmy pak také využívají
příspěvků na chráněná pracovní místa od úřadů práce. Tyto příspěvky jsou poskytovány na
zdravotně postižené zaměstnance. Problematické je to z toho hlediska, že se podniky pak
mnohdy zaměřují především na tuto cílovou skupinu na úkor ostatních. Zvýšené náklady přitom
mají i podniky zaměstnávající osoby z dalších cílových skupin jako jsou například dlouhodobě
nezaměstnaní či lidé závislí na návykových látkách. Další problémy podnikům způsobují náhle
změny v pravidlech podpory, které mohou vést až k propouštění zaměstnanců. Pokud tedy
chceme, aby se sociální firmy v České republice rozvíjely a přibývaly a více se soustředily i na
další cílové skupiny, jeví se jako nezbytné nastavit takové podmínky podpory, které budou
stabilní, dlouhodobé a budou pokrývat celé spektrum sociálních podniků u nás.

Sociální podniky pomáhají v boji proti sociálnímu vyloučení svým zaměstnancům ve všech
oblastech. Poskytováním příjmů bojují proti chudobě, poskytováním práce proti vyloučení
z pracovního trhu a mohou pomáhat i s vyloučením ze sociálních služeb. Zprostředkování
kontaktu s veřejností nebo s ostatními zaměstnanci poté pomáhá v boji proti vyloučení ze
sociálních vztahů. Míra pomoci v konkrétních oblastech se liší dle zaměření podniku. Některé
podniky zaměstnancům neposkytují takovou míru externí podpory jako jiné. Ne ve všech
podnicích jsou zaměstnanci v kontaktu s veřejností.

Úspěšná socializace zaměstnanců je závislá na několika faktorech. Důležitá je shoda
zaměstnanců a vedoucích pracovníků na cílech podniku a jeho směřování. Dalším faktorem pak
je podpora, kterou firma svým zaměstnancům poskytuje. Individuální přístup a externí podpora
je pro úspěšnou socializaci přínosem. Zároveň musí být firmy schopné adekvátně své
zaměstnance odměňovat tak, aby měli motivaci odvádět požadovaný výkon. Socializace
zaměstnanců je tedy odvislá od konkrétních podmínkách v daném podniku.
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7 Podpora sociálního podnikání prostřednictvím evropských fondů
V současné době jsou pro sociální podniky největším zdrojem finanční podpory
příspěvky z evropských fondů. Evropská Unie má podporu sociálního podnikání stanovenu
jako jednu z priorit pro programové období 2014-2020. [Sociální podnikání info 2018]
[Evropská komise 2018a]

Finance jsou poskytovány prostřednictvím jednotlivých operačních programů, které
administrují různé správní orgány České republiky. Pro potřeby této práce jsem se rozhodl
analyzovat financování prostřednictvím Evropských fondů za posledních zhruba 10 let. Toto
období jsem zvolil proto, že je doporučenou praxí sledovat účinky jednotlivých veřejných
politik z dlouhodobého hlediska zhruba 7-10 let od doby její implementace. [Potůček, Pavlík
et. al. 2015: 133]

Operační programy jsou často vypisovány na šestiletá programová období, takže do této
analýzy zahrnu finanční podporu z posledních dvou programových období, což představuje
právě zhruba oněch 10 let.

Podpora sociálního podnikání je realizována skrze jednotlivé výzvy operačních programů. Za
sledovaná období se tak jedná především o výzvy z operačního programu Ministerstva práce
a sociálních věcí Lidské zdroje a zaměstnanost a aktuálního programu Zaměstnanost. V gesci
Magistrátu hl. m. Prahy se pak nacházel Operační program Praha - adaptabilita a aktuálně
program Praha pól růstu. Poslední relevantní operační program pak představuje Integrovaný
regionální operační program v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.
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Přehled jednotlivých výzev souvisejících se sociálním podnikáním poskytuje tabulka níže.
Tabulka č. 8 – Přehled projektů podpory sociálního podnikání z ESF
Administrátor

Operační program

Výzva

Počet

podpořených Poskytnuté finance

projektů
MPSV, ESFČR

Lidské

zdroje

zaměstnanost

a č.30

Výzva

pro 122

398,855 mil. Kč

2007- předkládání grantových

2013

projektů

OP

LZZ

“Sociální ekonomika
MPSV, ESFČR

Operační

program č.

zaměstnanost

Podpora 15

67

69,171 mil. Kč

2014- sociálního podnikání

2020
MPSV, ESFČR

Operační

program č.

zaměstnanost

Podpora 23

15

78,335 mil. Kč

2014- sociálního podnikání

2020
MPSV, ESFČR

Operační

program č.

zaměstnanost

129

Podpora 1 - probíhající výzva

4,250 mil. Kč.

2014- sociálního podnikání

2020
MMR

Integrační

regionální č.11 Sociální podnikání 25

operační program

102,237 mil. Kč

pro sociálně vyloučené
lokality

MMR

Integrační

regionální č.12 Sociální podnikání 8

32,363 mil. Kč

operační program
MMR

Integrační

regionální č.

operační program
MMR

Integrační

43

41,751 mil. Kč

Sociální 2

9,300 mil. Kč

podnikání II.

regionální č.

operační program

Sociální 12

44

podnikání pro sociálně
vyloučené lokality II.

MMR

Integrační

regionální č.

operační program
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Sociální 1 - probíhající výzva

podnikání

0,565 mil. Kč

-

Integrované

projekty

IPRÚ
Magistrát hl.m. Praha Praha - adaptabilita

30018

–

rozvoje

Podpora 22

96,782 mil. Kč

sociální

ekonomiky
Magistrát hl.m. Praha Praha – Pól růstu

č. 6, 25 a 38

Zdroj: autor
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33

134.929 mil. Kč

V následující části práce chci popsat a analyzovat, jakým způsobem jsou prostředky
z jednotlivých operačních programů projektům přidělovány, jak je evaluována úspěšnost těchto
projektů a jaké jsou k tomu využívány indikátory. Věnovat se budu především programům
MPSV, jelikož skrze ně bylo podpořeno největší množství projektů. Nastavení ostatních
regionálních programů pak vychází právě z programů MPSV. Je u nich také nejvyšší dostupnost
hodnotících a evaluačních materiálů. Materiály týkající se administrativní kontroly projektů,
tedy průběžné a závěrečné zprávy, bohužel nejsou veřejně dostupné. Další evaluační
dokumenty ovšem veřejně dostupné jsou a z nich budu dále vycházet.

7.1 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Tento program probíhal v letech 2007-2013 v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.
V rámci něj byla vypsána výzva č. 30 zaměřená na sociální ekonomiku. Tato výzva byla
vypsána v rámci prioritní osy 3.1 tohoto programu, tedy osy s názvem Podpora sociální
integrace a sociálních služeb.

7.1.1 Kritéria pro účast ve výzvě
Výzva měla podpořit nové sociálněpodnikatelské aktivity nebo rozšíření stávající
kapacity sociálních podniků. Forma podpory je přímá finanční dotace. V dokumentaci této
výzvy jsou popsána čtyři hlavní kritéria, která musí žadatel splnit.

1.

Minimálně 40% zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin.

Započítávají se úvazky, minimální výše úvazku zaměstnance z cílové skupiny přitom je 0,4.
2.

V sociálním podniku by mělo docházet k maximálnímu možnému zapojení pracovníků

do rozhodování.
3.

Minimálně 51% zisku je příjemce povinen investovat zpět do podniku.

4.

Sociální podniky by měly být orientovány lokálně a environmentálně [MPSV 2013]
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Na tomto místě považuji za problematické to, že některá z těchto kritérií nejsou
kvantifikovatelná a nelze je tak ani příliš dobře měřit a kontrolovat. Jedná se zejména o druhé
kritérium, které hovoří o maximálním možném zapojení zaměstnanců do rozhodování
a posílení sociální soudržnosti. Jedná se dle mnoha uváděných definic o jeden ze základních
znaků sociálního podnikání, ale jeho prokazování je velmi obtížné. Zároveň mohou tato kritéria
být nesrozumitelná i pro samotné sociální podnikatele. Dokazuje to i příklad z mého
kvalitativního šetření, kde jeden ze zástupců sociálního podniku sám tvrdí, že za
environmentální orientaci podniku považuje něco odlišného než jiné firmy.

7.1.2 Sledované indikátory
Pro monitorování projektu pak žadatel stanoví hodnoty monitorovacích indikátorů. Tyto
monitorovací indikátory jsou následně dostupné v dokumentu Metodika monitorovacích
indikátorů OP LZZ. Příjemci dotace jsou povinni vykazovat dva typy indikátorů, a to výstupy
a výsledky. Výstupy by měly představovat bezprostřední účinek projektu, tedy především počty
osob, organizací a produktů, které byly prostřednictvím dotace podpořeny. Indikátor výsledků
poté vyjadřuje pozitivní efekty podpory, kterých bylo v rámci projektu dosaženo. Tyto výsledky
vznikají díky činnosti projektu, příjemce dotací na ně má vliv, ale jsou ovlivněny i faktory mimo
kontrolu příjemce, například reakcí cílové skupiny. V případě nenaplnění těchto závazných
indikátorů jsou organizace sankcionovány přiměřeným snížením výše dotace. [MPSV 2012]

Pro projekty z prioritní osy 3.1 jsou průběžně posuzovány indikátory v tabulce uvedené níže.
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Tabulka č. 9 – Přehled hodnotících indikátorů OPLZZ
Druh indikátoru

Název indikátoru
Počet podpořených osob - celkem
Počet podpořených organizací - celkem

Výstupy

Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů
Počet úspěšných absolventů kurzů celkem
Počet nově vytvořených pracovních míst pro
znevýhodněné skupiny celkem
Výsledky

Počet nově vytvořených pracovních míst pro
znevýhodněné skupiny - muži
Počet nově vytvořených pracovních míst pro
znevýhodněné skupiny - ženy

Zdroj: autor dle [MPSV 2012]

Všechny z těchto indikátorů považuji za reliabilní. Jsou jasně kvantifikovatelné a snadno
měřitelné. S validitou takto nastavených indikátorů je to ovšem již problematičtější. V této
souvislosti je potřeba si především odpovědět na otázku, co je cílem takto přidělovaných dotací.
Pokud vycházíme z cílů popsaných u samotné prioritní osy 3.1, dozvíme se, že cílem je
“intervence při začleňování sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním
vyloučením s cílem jejich návratu do společnosti a na trh práce” [ESF 2007]

Zvolené indikátory pak měří především počet osob, které skrz sociální podnik získávají
zaměstnání. Dalo by se tedy říci, že se vztahují spíše k cíli navrátit osoby ohrožené sociálním
vyloučením na trh práce, přičemž se v tomto případě navíc nejedná o běžný trh práce, ale pouze
o jeho dotovanou podobu. Navíc, jak ukázal průzkum v samotných firmách, přechod na běžný
trh práce je poté spíše zřídkavý. Přesah do oblasti sociálního začleňování takto nastavené
indikátory nemají. Je tedy na místě se ptát, zda není v případě takových hodnotících kritérií
zaměňován nástroj za cíl. Zaměstnání samo o sobě by mělo fungovat pouze jako prostředek pro
sociální začleňování ohrožených osob, nikoliv jako cíl sám o sobě. Ne každé zaměstnání
pomáhá v sociální integraci. Nedochází tak ani k žádnému průběžnému měření kritéria, které
jsem zmiňoval výše, tedy zapojení zaměstnanců do rozhodování a zvyšování sociální
soudržnosti. Přitom právě to je jedno z klíčových hledisek pro to, zda dokáže podnik své
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zaměstnance odpovídajícím způsobem sociálně integrovat. Jakékoliv měření sociální integrace
je samozřejmě velice obtížné, ale v případě takto nastavených hodnotících kritérií je na něj
v podstatě úplně rezignováno.
Stejné indikátory pak jsou využívány i v každoročních výročních zprávách o provádění tohoto
operačního programu. [MPSV 2015a]

7.1.3 Evaluace
Projekty jsou samozřejmě průběžně i závěrečně evaluovány. Ve výroční zprávě z roku
2009 se uvádí, že “Realizované projekty představují testování různých forem sociálního
podnikání, přičemž v dalších letech bude provedeno hodnocení jejich úspěšnosti” [MPSV 2010]

První zmínka o evaluaci výzvy zaměřené na sociální podnikání v rámci výročních zpráv je ve
výroční zprávě z roku 2013. Hlavním cílem je přitom vyhodnotit výsledky a dopady podpory
sociálního podnikání. [MPSV 2014b]
Závěrečná zpráva této evaluace pak vychází 30.11.2015. [MPSV 2015b]
Provedená evaluace měla vytyčené 3 úkoly.
1)

Analýza problémů a potřeb v oblasti inkluzivního a sociálního podnikání

2)

Evaluace podpory sociálního podnikání z prostředků OPLZZ a IOP

3)

Evaluace projektů OPLZZ zaměřených na sociální podnikání

Nyní shrnu hlavní zjištění vyplývající z této evaluace v rámci jednotlivých úkolů. V rámci
prvního úkolu evaluace popisuje tři ústřední problémy sociálního podnikání. Prvním z nich je
samotné prostředí pro sociální podnikání. Evaluace samotná v tomto bodě zmiňuje neexistenci
měření či hodnocení přínosů sociálních podniků, omezenou aplikaci sociálně zodpovědných
veřejných zakázek a politické prostředí v České republice. Druhým problémem je pak omezená
škála forem finanční podpory pro sociální podniky. Třetím nedostatkem je fungování
samotných sociálních podniků, kdy často podnikatelům chybí znalosti nebo zkušenosti
s podobným typem podnikání.
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Ze zhodnocení druhého úkolu vyplynulo, že uskutečněné výzvy skutečně přispěly ke vzniku
velkého množství sociálních podniků. Jejich podpora je ale dle evaluátorů spíše nesystematická,
což považují za problém. Toto zjištění koresponduje i se mnou identifikovanými problémy
z rozhovorů se zástupci sociálních podniků. Stejně tak jako zkoumané dodržování principů
sociálního podnikání, které evaluace zjišťovala prostřednictvím případových studií osmi
podpořených projektů. Problematické jsou přitom právě principy, které nejsou definované
kvantifikovatelně, jako je třeba environmentální přístup k podnikání. Tyto principy sami
sociální podnikatelé označují jako nejméně srozumitelné. Evaluace se dále zabývá i dopady na
samotné cílové skupiny, tedy zaměstnance sociálních podniků. Data byla sbírána v rámci osmi
případových studií. Výzkum zjistil pozitivní dopady v oblastech motivace cílových skupin
pracovat, spokojenosti cílových skupin, integrace cílových skupin do společnosti a prevence
proti zadlužení. [MPSV 2015b]

Výsledky evaluace tak sice ukazují na to, že je pro cílové skupiny zaměstnání v sociálním
podniku přínosem, ovšem nesoustředí se na identifikaci mechanismů či procesů, které vznik
těchto přínosů podporují. V tomto případě je to důležité zejména proto, že sociální podniky se
velice různí a přestože existuje zmiňované vymezení principů, kterými by se takové podniky
měly řídit, jsou tyto principy často vymezeny poměrně vágně a sociální podnikatelé si je
interpretují různými způsoby. V případě, že nejsou identifikovány mechanismy, skrze které
sociální podniky pomáhají integrovat své zaměstnance do společnosti, není poté možné
prostřednictvím státní podpory tyto mechanismy v podnicích posilovat a efektivně tak přispívat
k dosažení cíle, kterým je integrace osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti.

7.2 Operační program zaměstnanost
Program probíhá od roku 2014 do 2020 a navazuje právě na předcházející program
Lidské zdroje a zaměstnanost. Zatím skrz něj byly vypsány tři výzvy zaměřené na podporu
sociálního podnikání. Jedná se o výzvy č. 15, č. 67 a č. 129. Tyto výzvy byly vypsány v rámci
prioritní osy 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou. Zaměřeny jsou poté na specifický cíl
rozvoje sociální ekonomiky. Pro potřeby této práce jsem se zaměřil na nejnovější vypsanou
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výzvu, tedy č. 129. Ta byla vyhlášena na konci června 2017 a její ukončení je naplánované na
30. 11. 2018.

7.2.1 Kritéria pro účast ve výzvě
Znovu se jedná o přímou finanční dotaci. Zaměřena je na vznik nových podnikatelských
aktivit v oblasti sociálního podnikání a to buď formou integračního sociálního podniku, nebo
environmentálního sociálního podniku. Podobně jako v předešlém programovém období je zde
několik principů sociálního podnikání, které musí žadatel splňovat.

1.

Společensky prospěšný cíl

2.

Sociální prospěch
•

minimální počet zaměstnanců z cílových skupin je 30%, minimálně 0,4 úvazku

•

účast zaměstnanců na směřování podniku

•

důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců

3.

Ekonomický prospěch
•

minimálně 51 % je reinvestováno zpět do podniku

•

nezávislost v manažerském rozhodování na externích zakladatelích nebo
zřizovatelích

•
4.

minimálně 30% podíl z tržeb na celkových výnosech
Environmentální prospěch - zohledňování environmentálních aspektů výroby
i spotřeby

5.

Místní prospěch
•

přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky

•

využívání přednostně místních zdrojů [MPSV 2018]

Principy sociálního podnikání byly tedy od předchozího programového období rozšířeny. Došlo
ke snížení hodnoty minimálního počtu zaměstnanců na 30 %. Mezi principy přibyl důraz na
rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců. Zařazení tohoto principu
považuji za krok správným směrem vzhledem k mechanismům identifikovaným v předchozí
kapitole. Problémem pak je, že tento princip není vymezen prostřednictví nějakého
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kvantifikovatelného indikátoru. Stejně tak zůstává vágní vymezení environmentálního
prospěchu a účasti zaměstnanců na směřování podniku.

7.2.2 Sledované indikátory
Podobně jako v předcházejícím operačním programu, i tady si podpořené projekty
stanovují závazné indikátory, jejichž naplňování se později měří a jejich nenaplňování je
následně postihováno sankcemi. Stejně jako v předchozím případě jsou tyto indikátory
rozděleny na výstupy a výsledky. Pro výzvu č. 129 na podporu sociálního podnikání jsou
relevantní následující indikátory.
Tabulka č. 10 – Přehled hodnotících indikátorů OPZ
Druh indikátoru

Název indikátoru
Celkový počet účastníků
Počet

Výstupy

sociálních

podniků

vzniklých

díky

podpoře
Počet podpořených již existujících sociálních
podniků
Účastníci

v

procesu

vzdělávání/odborné

přípravy po ukončení své účasti
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení
své účasti

Výsledky

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své
účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu
vzdělávání/odborné

přípravy,

rozšiřují

si

kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ

Zdroj: autor dle [MPSV 2018]

Jak je patrné v pojetí hodnotících indikátorů došlo hlavně v oblasti výsledků k poměrně
výraznému posunu. Zvolené indikátory už neměří pouze počet osob, které skrze podpořené
sociální podniky získají zaměstnání. Snaží se měřit i skutečný přínos, který těmto osobám
zaměstnáním v sociál-ní firmě vznikne. Zvolené indikátory jsou tedy pro cíl sociálního
začleňování validnější než v případě předchozího programu. Všechny indikátory výsledků jsou
ovšem v tomto případě orientované na zvyšování kvalifikace a tím pádem vyšší uplatnitelnost
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na trhu práce. To je však značně úzké vymezení hodnotícího kritéria pro úspěšnost sociálního
začleňování. Rád bych se zde vrátil k výzkumu Dr. Simona Teasdalea, který popisuji
v teoretické části této práce. Ten zmiňuje různé přístupy sociálních podniků, kdy tyto přístupy
mohou vést k různým způsobům boje proti sociálnímu vyloučení. Varuje právě před špatně
nastaveným očekáváním vzhledem k výsledkům politiky. Podniky, které jsou orientované
například více sociálně než ekonomicky, mohou sociálně vyloučeným jedincům poskytovat
větší prostor pro navazování sociálních vztahů. [Teasdale 2010]

I z výsledků rozhovorů popisovaných v této práci vyplývá, že přínosy zaměstnání v sociálních
firmách nespočívají pouze v získání kvalifikace. Přínosem pro zaměstnance je často pouhý
kontakt s veřejností, získání nových přátel či výdělečná činnost, díky které si mohou například
dovolit lepší bydlení. Samozřejmě, že jsou některé tyto přínosy jen velmi obtížně
kvantifikovatelné, je ovšem chybou je zcela opomíjet a redukovat sociální začleňování skrze
sociální podniky pouze na zvyšování kvalifikace a uplatnitelnost na otevřeném trhu práce. Tyto
indikátory nejsou zvoleny chybně, ale měří pouze úzkou část výsledků, které sociální podniky
mohou v boji proti sociálnímu vyloučení vykazovat. Sociální vyloučení je konceptem širším
než chudoba. Zahrnuje i vyloučení z pracovního trhu, vyloučení z poskytování služeb
a vyloučení ze sociálních vztahů. Zvolené indikátory měří pouze jednu z těchto tří dimenzí.

U prvního programového období a operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost považuji
zvolené indikátory za příliš obecné. Neměří vlastně žádnou dimenzi sociálního začleňování
a soustředí se pouze na počet osob zaměstnaných v sociálních podnicích. Indikátory výsledků
u druhého programového období a operačního programu Zaměstnanost pak považuji za příliš
omezující a jednostranně zaměřené. Měří pouze jednu oblast boje proti sociálnímu a vyloučení
a zbylé oblasti ignorují.

7.2.3 Evaluace
Také v rámci operačního programu Zaměstnanost byly vypracovány průběžné evaluace
zaměřené na sociální podnikání. Tyto evaluační zprávy však opět neřeší vztah k sociálnímu
začleňování. V rámci evaluace byli kontaktováni zástupci podpořených projektů po dvanácti
měsících od začátku podpory. Evaluace se zaměřuje v první části na informace o cílové skupině,
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tedy na skladbu skupin, formy zaměstnávání a způsoby hledání nových zaměstnanců. Druhá
část evaluace se poté soustředí na využívání podpory ze strany sociálních podniků, jaké typy
podpory podnikatelé využili a jaký v nich spatřují přínos. Nejvýznamnější z tohoto pohledu pro
ně je konzultace s projektovými manažerkami OPZ a stáž v jiném sociálním podniku. Většina
z těchto podniků také využívá kromě dotací z OPZ i další způsoby financování. Vedle vlastních
prostředků to pak nejčastěji jsou příjmy z úřadu práce, jak jsem zmiňoval i ve stromu problémů.
[MPSV 2017]

Toto hodnocení tak tedy zkoumá spíše nastavení současné podpory a fungování zúčastněných
sociálních podniků z hlediska jejich financování a struktury. Nezaměřuje se přímo na výsledky
takového podnikání, kterými by mělo být začleňování sociálně vyloučených osob.

7.3 Názory zástupců sociálních podniků
V rámci výzkumu v terénu mezi sociálními podnikateli jsem zjišťoval, jaký mají názor na
využívané principy sociálního podnikání. Zajímal jsem se o tři dimenze těchto principů. První
z nich je srozumitelnost těchto principů. Zjišťuji, do jaké míry podnikatel chápe, co daný
princip přesně vyjadřuje. Druhou dimenzí byla důležitost jednotlivých principů. Zajímalo mě,
které z takto vymezených principů podnikatelé považují za podstatné a které méně. Třetí
dimenzí je obtížnost naplňování jednotlivých principů. Zde se ptám, jak je pro sociální
podnikatele náročné tyto ty které principy dodržovat.

Z hlediska srozumitelnosti jsou nejlépe přijímané jednoznačně kvantifikované principy.
Minimální počet zaměstnanců z cílových skupin či reinvestice 51% zisku zpět do podniku je
zástupcům všech dotazovaným podniků zcela zřejmá. Naopak jednoznačně nejméně
srozumitelným principem je účast zaměstnanců na směřování podniku. Dotazovaní si zpravidla
nebyli jistí, co přesně tato účast vyjadřuje a do jaké míry by se měli zaměstnanci na chodu
podniku podílet. Mezi další méně srozumitelné principy patří nezávislost v manažerském
rozhodování na externích zakladatelích. To z toho důvodu, že zakladatelé těchto podniků
zpravidla představovali i hlavní vedoucí pracovníky. Málo srozumitelný je pak také
environmentální prospěch. U toho zástupce podniku Fokus Praha dokonce výslovně uvedl, že
chápe environmentální prospěch jinak, než jak ho chápou ostatní.
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Za nejdůležitější pak je považován zpravidla společenský prospěšný cíl či důraz na rozvoj
pracovních kompetencí zaměstnanců. Naopak za nejméně důležité považují principy, kterým
příliš nerozumí tedy účast zaměstnanců na směřování podniku a nezávislost v manažerském
rozhodování. Ne až tak důležité jsou také podle těchto zástupců principy související s tržbami,
tedy minimálně 51 % zisku reinvestovat zpět do podniku či minimálně 30% podíl na zisku
z vlastních tržeb.

Nejobtížnější je dle oslovených naplňovat opět princip účasti zaměstnanců na směřování
podniku a to opět proto, že tomuto principu nerozumí. Stejně tak je za obtížně naplnitelný
princip označován důraz na rozvoj pracovních kompetencí zaměstnanců. To koresponduje se
zjištěními popsanými v kapitole s rozhovory. U některých zaměstnanců je obtížné až nemožné
dosáhnout u nich pracovního rozvoje. Zároveň to tak ukazuje na problematičnost indikátorů
zaměřených na rozvoj pracovních kompetencí, které jsou pro hodnocení sociálních podniků
využívány. Nejsnáze se pak podnikatelům naplňuje princip zpětné investice minimálně 51%
podílu ze zisku. To zejména z toho důvodu, že navštívené podniky mají buď žádný, nebo
zanedbatelný zisk.

7.4 Vybrané statistické ukazatele
V této podkapitole představuji vybrané statistické ukazatele, které pomáhají ukázat
současný efekt podpory sociálního podnikání. Vycházím přitom z dat z adresáře sociálních
podniků na stránkách ceské-socialni-podnikani.cz. Je nutno předeslat, že tento adresář není
kompletním seznamem všech sociálních podniků v České republice. Takový seznam
v současnosti neexistuje. Přihlášení do registru je dobrovolné. Přesto se jedná o nejkompletnější
existující přehled sociálních podniků u nás.

První z vybraných grafů ukazuje rozložení vzniku jednotlivých sociálních podniků v čase od
roku 1990 do současnosti. V grafu je přitom vyznačena kdy první výzva na podporu sociální
ekonomiky z prostředků EFS z roku 2009. Je patrné, že v období mezi lety 2009 a 2013 zde
bylo založeno dvakrát více (129) sociálních firem než za předchozích 19 let (61). Zmíněná
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výzva pak podpořila 122 podniků a rozdělila mezi ně téměř 400 milionů korun. Jednalo se
z hlediska rozdělených prostředků zatím o zdaleka nejobjemnější vypsanou výzvu. Z tohoto
pohledu se tedy zdá, že tato výzva byla úspěšná minimálně z hlediska cíle zvýšení počtu
sociálních podniků v České republice. Ukazuje to, že objem poskytnutých financí je přímo
úměrný počtu vznikajících sociálních podniků.
Graf č. 1 – Vývoj zakládání nových sociálních podniků

Zdroj: autor dle ceské-socialni-podnikani.cz
Druhý graf poté ukazuje rozložení podpořených sociálních podniků podle jednotlivých krajů.
Více než čtvrtina podpořených projektů se nachází v hlavním městě Praha. Druhým
nejvýznamnějším

krajem

z hlediska

počtu

podpořených

sociálních

podniků

je

Moravskoslezský Kraj, na třetím místě je kraj Středočeský. Zajímavé je v tomto případě
porovnání s analýzou vyloučených lokalit z teoretické části této práce. V Praze se vyloučených
lokalit nachází nejméně, přesto je zde podpora přidělena zdaleka nejvíce sociálním podnikům.
Další kraje pak už víceméně kopírují kraje s nejvíce vyloučenými oblastmi. Moravskoslezský,
Středočeský a Ústecký kraj patří mezi ty s největším množstvím vyloučených lokalit.
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Graf č. 2 – Rozložení podpořených sociálních podniků dle krajů

Zdroj: autor dle české-socialni-podnikani.cz

Další ukazatel poté představuje udržitelnost vzniklých sociálních podniků. Pro potřeby této
práce jsem prošel webové stránky a prezentaci jednotlivých podniků na sociálních sítích
a pokusil jsem se odhadnout, které podniky jsou v současnosti stále aktivní a které nikoliv. Dle
nalezených informací jsem pak podniky rozdělil do pěti kategorií – rozhodně neaktivní, spíše
neaktivní, spíše aktivní, rozhodně neaktivní a podniky u kterých není možné rozhodnout.
Zaměřil jsem se přitom na podniky ze starších operačních programů, tedy z období 2007-2013.
Udržitelnost těchto firem se tak pohybuje někde mezi 50 a 60%. Téměř třetina pak je
v současnosti již neaktivní. Možné důvody rušení podniků lze nalézt v předchozí kapitole.
Vznik a rozšiřování sociálních podniků je velmi výrazně podporováno z prostředků evropských
fondů, ale z povahy samotného způsobu podnikání je pro sociální firmy obtížné bez další
podpory konkurovat na trhu běžným podnikům.
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Graf č.3 – Udržitelnost sociálních podniků

Zdroj: autor

7.5 Shrnutí
Zakládání a rozšiřování sociálních firem je v České republice poměrně výrazně podporováno
z prostředků evropských fondů. Poskytování těchto finančních dotací vedlo k poměrně
razantnímu růstu počtu sociálních podniků v České republice. Z tohoto pohledu se tyto dotace
jeví jako efektivní nástroj.

Principy sociálního podnikání, které musí podpořené projekty naplňovat, se v čase mění a je
zřejmé, že se stále hledá takové vymezení těchto principů, které bude univerzálně srozumitelné
a bude podporovat ty aspekty sociálního podnikání, které pomáhají v boji proti sociálnímu
vyloučení. Problémem jsou zejména nekvantifikovatelné principy, jakými jsou například účast
zaměstnanců na směřování podniku nebo lokální a environmentální zaměření.

K poměrně zásadním změnám došlo v nastavení indikátorů, které se podpořené projekty
zavazují naplňovat. V prvním programovém období jsou tyto indikátory zaměřené především
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na počty podpořených osob. Takto zvolené indikátory nevypovídají nic o tom, jaký přínos pro
zaměstnance práce v sociálním podniku má. Takový indikátor je zaměřený spíše na použitý
prostředek než na skutečně požadované výsledky. Ve druhém zkoumaném období došlo
v tomto směru k posunu. Indikátory jsou nyní vesměs zaměřeny na počet podpořených osob,
které dosáhly skrze zaměstnání v sociální firmě vyšší kvalifikace. Jsou tedy na rozdíl od
předchozího programového období zaměřeny na konkrétní výstup takové podpory. Přesto tento
indikátor měří pouze jednu ze složek boje proti sociálnímu vyloučení. Nebere v potaz ostatní
formy sociálního vyloučení, proti kterým sociální podniky také mohou bojovat. Příkladem je
vyloučení ze sociálních vztahů.

Prováděné evaluace pak jsou z větší části zaměřeny na efekty, které má poskytovaná podpora
na samotné sociální podniky, nikoliv na klienty těchto podniků, tedy jejich zaměstnance.
Implicitním předpokladem zřejmě je, že osoby z cílových skupiny ze zaměstnání
v podpořených projektech profitují, avšak evaluace se tomuto tématu nevěnují. Přinos pro
zaměstnance je přitom závislý na konkrétních podmínkách v dané sociální firmě a zaměstnání
nefunguje automaticky jako lék na sociální vyloučení.
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8 Analýza institucí a aktérů angažovaných v přípravě legislativy o
sociálním podnikání v ČR
V této části práci za využití teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry, identifikuji
jednotlivé aktéry a instituce, které ovlivňují možnost prosazení a výslednou podobu
připravovaného zákona o sociálním podnikání. Následně rozeberu konstelaci těchto aktérů a
možnosti jejich interakcí.

8.1 Instituce
Instituce představují v tomto pojetí regulátory jednání aktérů. Představují určité pravidla
nebo normy, kterým zainteresování aktéři podléhají a řídí se jimi. Přitom můžeme rozlišit
instituce implicitní, které jsou neformalizované a jsou představovány především nějakými
zvyklostmi nebo etickými a sociálními normami, a instituce explicitní tedy formalizované.
U nich se jedná o existující organizační struktury nebo ústavně právní systém.

8.1.1 Formalizované instituce
Evropská Unie

Evropská Unie je politickou a ekonomickou unií sdružující 28 evropských států. Na
základě smluv o Evropské Unii a o fungování Evropské Unie, které členské státy uzavřely, na
Unii přenesly některé své pravomoci. Unie vytváří svůj vlastní vnitřní trh a snaží se o udržitelný
rozvoj Evropy. Mezi její cíle patří vědecký a technický pokrok a i boj proti sociálnímu
vyloučení.

Jak jsem již popisoval v předchozí kapitole, Evropská Unie finančně přispívá na rozvoj
sociálního podnikání v jednotlivých členských státech. Tyto finance pocházejí převážně
z Evropského sociálního fondu, který je klíčovým finančním nástrojem pro realizaci Evropské
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strategie zaměstnanosti. Ta má kořeny již v roce 1997, kdy se členské státy dohodly na
společných závazných cílech politiky zaměstnanosti. [Evropská strategie zaměstnanosti]

V období Lisabonské strategie, která představovala desetiletý plán, jak z Evropské Unie
vytvořit do roku 2010 nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomiku na světě, nebyl
na podporu sociálního podnikání kladen příliš velký důraz. Evropský hospodářský a sociální
výbor v říjnu roku 2007 kladl důraz na větší podporu sociálního podnikání v následujícím
tříletém cyklu Lisabonské strategie. Opíral se přitom o argumenty, které tvrdily, že sociálně
zodpovědné podnikání podporuje udržitelný růst, demokracii, občanskou participaci, zapojení
zaměstnanců do chodu podniků, boj se sociálním vyloučením a revitalizaci lokálních komunit.
[EESC 2008:89].

Bohužel i přesto Evropská komise a další instituce EU s legislativní působností pro toto tříleté
období nepřijaly žádné výraznější změny v hlavních směrech politik zaměstnanosti v tomto
ohledu. Jediná zmínka o sociální ekonomice tak od roku 2005 zůstala ve vysvětlivkové sekci,
která je přílohou integrované osy č. 18 a jejíž název je „podpora celoživotního přístupu
k práci.“ [Evropská komise 2007: 29]

Na konci roku 2010 poté Evropská komise vydala novou sadu směrů politik pro použití
v navazující desetileté strategii Evropa 2020. Ty mají sloužit jako strategický rámec pro
reformy od roku 2011 dále. [Evropská komise 2010]

V těchto nových osách je sociální podnikání explicitně zmíněno v ose 10 s názvem „Podpora
sociálního začleňování a boje s chudobou“ a ose 7, tedy „Zvyšování participace na trhu práce
a snižování strukturální nezaměstnanosti.“

Důležitost sociálního podnikání pro EU byla v roce 2011 podtržena také v dokumentu Akt
o jednotném trhu - Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry. Zde je
jako osmý z těchto dvanácti nástrojů zmíněno právě sociální podnikání. [Evropská komise 2011]
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V roce 2011 byla také spuštěná tzv. Iniciativa pro sociální podnikání (SBI). Ta měla za cíl
připravit krátkodobý plán pro podporu rozvoje sociálního podnikání, klíčových aktérů
v sociální ekonomice a sociálních inovací. Soustředit se měla na tři hlavní témata: usnadnit
sociálním podnikům jejich financování, zvýšit viditelnost sociálního podnikání a zařídit
přívětivější právní prostředí pro sociální podnikání. [Evropská komise 2018b]

V návaznosti na tuto iniciativu vznikla v roce 2011 i expertní skupina pro sociální podnikání
GECES, která byla ustanovena na 6 let a konzultovala nastavení a implementaci všech kroků
zmíněných v SBI. [Evropská komise 2018c]

I z předchozích kapitol vyplývá, že financování z ESF vedlo ke značnému nárůstu počtu
sociálních podniků v České republice. Skrze financování má EU na rozvoj sociálního podnikání
v členských státech nejsilnější vliv. Dále Evropská komise národní politiky v této oblasti
ovlivňuje i skrze nutnost vytvářet národní akční plány zaměstnanosti v jednotlivých členských
státech. V těchto plánech důležité místo zaujímá právě aktivní politika trhu práce, a často je
explicitně zmiňována právě i sociální ekonomika.

Další důležitou oblastí, kde EU hraje klíčovou roli, je regulace veřejných zakázek. Poskytování
zboží a služeb veřejným subjektům patří mezi klíčové zdroje pro sociální podniky. Tato oblast
je silně regulována evropským právem [Gardin, 2006]

Právně-politický rámec České republiky

Jedná se o sestavu určitých formalizovaných pravidel a tradic, které dohromady vytváří
právní a politické podmínky regulující lidské spolužití na území České republiky. Řadím sem
tedy politické a právní instituce, které tento rámec spoluvytvářejí.
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První z nich je Ústava. Ústava České republiky je tvořena souborem ústavních zákonů
a dokumentů ústavního významu. Ústavní zákony jsou společně s Listinou základních práv
a svobod součástí ústavního pořádku.

Ústavní soud je poté soudním orgánem ochrany ústavnosti České republiky. Jeho úkolem je
zejména chránit ústavnost, základní práva a svobody vyplývající z Ústavy, Listiny základních
práv a svobod a dalších ústavních zákonů České republiky a garantovat ústavní charakter
výkonu státní moci. Má i další kompetence, mezi které patří rozhodování v některých
záležitostech týkajících se volebního práva nebo posuzování souladu mezinárodních smluv
s Ústavou před jejich ratifikací.

Prezident České republiky je poté součástí pilíře výkonné moci a disponuje omezenými
pravomocemi v rozhodovacích procesech. Prezident jmenuje a odvolává premiéra a další členy
vlády a přijímá jejich demise, zároveň odvolává a jmenuje vládu a přijímá jejich demisi.
Rozpouští také Poslaneckou sněmovnu, jmenuje soudce a předsedu i místopředsedy ústavního
soudu. Má také právo vrátit parlamentu přijatý zákon s výjimkou ústavních zákonů a podepisuje
zákony.

8.1.2 Neformalizované instituce
Tradice sociálního podnikání v České Republice

V teoretické části práce jsem zmínil, že sociální podnikání a občanský sektor obecně má
v českých zemích počátky již v 19. století. V období národního obrození byly tehdejší české
země v rámci Habsburské monarchie centrem spolkového života. Jeho rozvoj pokračoval až do
roku 1939, kdy byl vládním nařízením 97/1939 Sb. za tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava
zlikvidován. [Dohnalová 2006: 97] [Vládní nařízení č 97/1939 Sb.]

V útlumu byl spolkový život v Česku i za komunistického režimu. K jeho obnově pak došlo až
po roce 1989. Zajímavým bodem v současném vývoji pak je nízká míra využívání poměrně
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nově zavedené formy sociálního družstva v České republice. Ta přitom je v některých zemích
výhradní právní formou pro sociální podnikání. Ilustruje to tak určitý odpor k družstevnictví,
který v České republice přetrvává právě po zkušenostech z minulého režimu. [Vyskočil 2014:7]

Tento fakt zmiňuje v jednom ze svých starších textů například i bývalá ministryně pro lidská
práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková. Tvrdí, že “Sociální podnikání a zejména pak
rozvoj družstevnictví, které je chápáno jako základní pilíř sociálního podnikání, si stále nesou
stigma z komunistické minulosti a překonat tento přístup ze strany nejširší veřejnosti je
bezesporu nelehkým úkolem, který bude vyžadovat značné úsilí ze strany příznivců SE.”
(sociální ekononomika pozn. aut.) [Stehlíková 2008]. Toto stigma dané historickou zkušeností
lze vnímat jako jednu z neformálních institucí ovlivňující sociální podnikání v České republice.

Etické a sociální normy

V České republice podobně jako v ostatních evropských státech poválečný vývoj
směřoval k přijetí modelu tzv. “welfare state”. Potůček tento pojem vysvětluje jako stát,
“v němž se v zákonech, ve vědomí a postojích lidí, v aktivitách institucí a v praktické politice
prosazuje myšlenka, že sociální podmínky, v nichž lidé žijí, nejsou jen věcí jedinců či rodin,
nýbrž i věcí veřejnou.” [Potůček 1995: 35]

Krebs popisuje postupné nabývání převahy intervencionistického přístupu v sociální politice ve
20. století, kdy se stát stává významným subjektem sociální politiky. Zároveň popisuje to, že
tato role státu neustále prochází vývojem na základě ekonomické situace a dalších specifik
jednotlivých států [Krebs et. al 2005: 73]

Vývoji hodnot a norem v české společnosti se pak věnovala například práce Český sociální stát
a jeho legitimita uveřejněná v Sociologickém časopise. Autoři v ní došli k závěrům, že
v devadesátých letech došlo v české společnosti k posunu od liberálních hodnot směrem k těm
sociálnědemokratickým. Dřívější pravicové vlády a jejich politiky ztratily v očích občanů
legitimitu především v důsledku posunu jejich hodnotových orientací směrem k požadavkům
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na zmírnění sociálních nerovností a zvýšení odpovědnosti společnosti za vymýcení chudoby.
[Rabušic, Sirovátka 1999]

Z o něco aktuálnější studie postojů a hodnot v české společnosti pak vyplývá, že z pohledu
občanů systém sociálního zabezpečení v České republice neplní svou funkci. Životní úroveň
důchodců či nezaměstnaných je vnímána jako velmi nízká, za což je dle názoru dotazovaných
zodpovědná vláda. Systém sociálního zabezpečení jako takový pak z pohledu respondentů
zabraňuje chudobě, ale nevede k snížení sociálně-ekonomických rozdílů ve společnosti. Také
vnímají jeho snadnou zneužitelnost, kdy je dle jejich názoru snadné opatřit si sociální dávky či
služby, které jim nepřísluší. [Vlachová 2013 : 76]

8.2 Aktéři
V této části práce identifikuji jednotlivé aktéry, kteří se na politice týkající se sociálního
podnikání podílí.

8.2.1 Sociálně vyloučené osoby
V České republice žije zhruba 100 000 obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách. Tyto
osoby by mohly benefitovat z rozšíření a efektivnějšího provozu sociálních podniků v České
republice. Jak vyplývá i z rozhovorů se samotnými zaměstnanci a zástupci sociálních podniků,
zaměstnání v sociální firmě přináší osobám ohroženým sociálním vyloučením výhody hned na
několika úrovních. Právě v zájmu těchto osob je rozvoj sociálního podnikání v České republice.
Jedná se o politiku zaměřenou na tyto aktéry. Ukázalo se, že okolí těchto osob mnohdy nechápe,
proč by takový člověk měl pracovat a zrazuje je od toho. I přesto bych vztah těchto osob
k problematice sociálnímu podnikání i na základě rozhovorů se zaměstnanci sociálních podniků
hodnotil spíše jako kladný. Všichni respondenti projevovali spokojenost s tím, že mají práci a
demonstrovali to na konkrétních příkladech toho, jaká pozitiva jim to přineslo. Naopak horší
situace byla dle rozhovorů u osob, které měli například nepravidelnou pracovní dobu. Stálé
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a pravidelné docházení do práce se z tohoto pohledu jeví jako důležitý aspekt v životě sociálně
vyloučených osob a podpora sociálního podnikání je tak v jejich zájmu.

Jedná se zároveň o nejvíce heterogenního a nejméně organizovaného aktéra v tomto přehledu.
Jedná se o individuality, které nejsou zaštítěny žádnou vyšší organizací. Jejich moc tak spočívá
především v tom, že mohou na svou situaci upozorňovat, mohou prezentovat své životní
příběhy. Naopak zaměstnanci sociálních podniků mohou upozorňovat na to, jaké výhody těmto
lidem zaměstnání v sociální firmě přináší, působit tak na veřejné mínění a zvyšovat povědomí
o celé problematice.

8.2.2 Sociální podniky
Samotné sociální firmy samozřejmě usilují o co nejvýraznější podporu jejich podnikání.
V současnosti již fungují v klasickém tržním prostředí, jsou ale do značné míry limitovány
právě způsobem, jakým podnikají, jak vyplývá i z problémů prezentovaných na konci kapitoly
s rozhovory. V jejich zájmu je v českém prostředí prosadit takový zákon o sociálním podnikání,
který jim pomůže kompenzovat ztráty způsobené sociálně citlivým podnikáním. Zároveň
vzhledem k pestrosti a různým přístupům k naplňování povahy sociálního podnikání je v zájmu
sociálních podnikatelů, aby definice sociálního podnikání stanovená v připravovaném zákoně
nebyla příliš úzce vymezena a pokryla, co nejširší spektrum sociálních podniků působících
v ČR tak aby namísto efektivnější podpory pro tyto firmy nedocházelo naopak k jejich
omezování.

Z předchozích částí práce je patrné, že ne všechny principy jsou sociálním podnikatelům
srozumitelné a ne na všech se shodnou. Příkladem je zejména podíl zaměstnanců na chodu
sociálního podniku nebo environmentální zaměření podniku. Sociální podnikatelé tak mají
samozřejmě velký zájem na tom, aby případná legislativní opatření definovala sociální
podnikání v takové podobě, se kterou souhlasí a kterou jsou schopni naplňovat. Často přitom
nemusí být ohledně této podoby ve shodě a mohou mít protichůdné názory na to, jaké principy
by měly být pro sociální podniky klíčové. Jejich zájem na této politice je tedy očividný, protože
jsou to právě oni, kteří budou případné regulaci podléhat. Zároveň pokud jim připravovaná
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legislativní opatření nezajistí žádný nový přínos, může pro ně být ve skutečnosti tato regulace
i kontraproduktivní. Již v současnosti sociální firmy čerpají skrze jednotlivé výzvy finance
z fondů EU. Případná nutnost registrace sociálních firem do uvažovaného registru bez
návaznosti na další výhody by pak pro ně představovala pouze dodatečný administrativní
náklad. Jejich vztah k problematice přesto budu uvažovat spíše jako kladný, protože
předpokladem je, že stát chce z dlouhodobého hlediska přispět k rozvoji sociálního podnikání,
přestože z krátkodobého hlediska mohou některé uvažované kroky být pro sociální podnikatele
spíše problematické.

Sociální podniky pak mají také poměrně velkou moc v působení na veřejné mínění. Většinou
přichází v rámci svého podnikání do kontaktu s veřejností. Mohou prezentovat práci svých
zaměstnanců, mohou se prezentovat například skrze média a sociální sítě. Právě práce
s veřejností je pro tyto podnikatele klíčová a to nejen vzhledem k politice, ale především
i k vlastnímu úspěšnému podnikání. Zakladatelka sociální firmy Kruh Zdraví například
potvrdila, že přesvědčit veřejnost o tom, že nemusí mít strach najíst se v podniku, kde jsou
zaměstnaní duševně nemocní lidé, trvalo nějakou dobu. Síla sociálních podnikatelů tak je
v tomto ohledu nezanedbatelná.

8.2.3 Tessea
Tessea je tematickou sítí pro sociální ekonomiku. Jedná se o nestátní neziskovou
organizaci, která zastřešuje sociální podniky z celé ČR, komunikuje s nimi, propojuje je
a zastupuje je navenek. Kromě toho poskytuje sociálním podnikům poradenské a vzdělávací
služby a propaguje jejich výrobky. Tessea zároveň měla možnost připomínkovat návrh věcného
záměru zákona o sociálním podnikání z dubna roku 2016, kde zastupovala právě hlas sociálních
podnikatelů.

Jedná se o neziskovou organizaci. Dle Friče lze takové organizace rozdělit na několik typů dle
sledovaného zájmu a typu aktivit. Tesseu poté lze zařadit hned mezi několik takových typů.
Poskytuje sociálním podnikatelům jak servisní aktivity ve formě různých školení
a poradenských služeb, tak i aktivity advokační, kdy hájí jejich zájmy a zastupuje je. Jedná se
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spíše o zájem vzájemné prospěšnosti, kdy je cílem pomoci sociálním podnikatelům. Zařadit
bychom ji tak mohli mezi servisní vzájemně prospěšné neziskové organizace nebo advokační
vzájemně prospěšné neziskové organizace. [Frič 2005]

Tessea je, jak jsem již zmiňoval často zvána jako poradní hlas k projednávání legislativy
o sociálním podnikání, podílela se i na definici principů sociálního podnikání využívaných ve
výzvách ESF. Jedná se o největší organizaci zaštiťující sociální podnikání v České republice.

8.2.4 Vláda ČR
Vláda je nejvyšším orgánem výkonné moci v České republice. Skládá se z předsedy
vlády, místopředsedů a ministrů. Je zodpovědná Poslanecké sněmovně. Disponuje
zákonodárnou iniciativou a má také právo se ke všem zákonům vyjadřovat. Jedná se tedy
o jednoho z nejdůležitějších aktérů veřejné politiky.

Pokud se zaměřím na programová prohlášení předchozích vlád, zmínku o sociálním podnikání
lze najít až v roce 2013 v koaliční smlouvě tehdejší vlády Bohuslava Sobotky. Vláda České
republiky se v roce 2013 v koaliční smlouvě zavázala k podpoře sociálního podnikání.
[KOALIČNÍ SMLOUVA mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013
– 2017 2013: 17] V květnu roku 2017 poté po relativně dlouhé přípravě a mnoha odkladech
schválila věcný záměr zákona o sociálním podnikání. [Vláda ČR 2017] Jeho paragrafovanou
podobu ovšem nestihla do konce svého funkčního období schválit. Jelikož tato práce vzniká
stále v období povolebních vyjednávání, není zatím jisté, jakou podobu bude nástupnická vláda
mít, vzhledem k výsledkům voleb je ovšem velmi pravděpodobné, že v ní bude rozhodující vliv
mít strana ANO 2011, která byla druhou nejsilnější stranou již v předchozí koaliční vládě
a vyhrála volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017 se ziskem 29,64 %.

Lze předpokládat, že zájem vlády o toto téma bude spíše okrajový. Problematika sociálního
podnikání není natolik palčivým tématem. Média, která mají v nastolování agendy zpravidla
výrazný vliv, o sociálním podnikání příliš neinformují. Samotní sociálně vyloučení, jak jsem
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popsal výše, nejsou dostatečně organizovaní, aby dokázali tuto agendu nastolit. Z vládních
politiků se v prosazení tohoto tématu nejvíce angažovala bývalá ministryně práce a sociálních
věcí Michaela Marksová a bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier, kteří připravili
původní věcný záměr návrhu zákona o sociálním podnikání. [Vláda ČR 2016]

V programovém prohlášení současné vlády se pak o sociálním podnikání nenachází žádná
zmínka. [Vláda ČR 2018]

8.2.5 Ministr pro lidská práva/ Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo pro lidská práva patřilo mezi jednoho z nejdůležitějších aktérů v procesu
tvorby politiky ohledně podpory sociálního podnikání. V roce 2016 tehdejší ministr pro lidská
práva Jiří Dienstbier předložil věcný záměr zákona. Příprava tohoto zákona se poté protáhla
natolik, že nebyl splněn původně stanovený termín, kdy měl vstoupit v platnost v lednu roku
2017. [HRMAG 2016]

V listopadu 2016 pak Jiřího Dienstbiera na ministerském postu vystřídal stranický kolega Jan
Chvojka. Ten připravil novou podobu věcného záměru zákona, která byla v květnu roku 2017
schválena Vládou ČR, ale jeho finální podobu bude, i přes původní záměr zákon stihnout
alespoň připravit během září 2017 již připravovat někdo jiný. Ministerstvo pro lidská práva
v současnosti již neexistuje, jeho agendu převzal ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Jeho
zájem na tématice sociálního podnikání je ovšem nejasný. [ČT24 2017]

8.2.6 Ministerstvo práce a sociálních věcí
Toto ministerstvo představuje jeden z hlavních orgánů státní správy. Jeho moc měnit
současné politické nastavení je tedy z tohoto pohledu velmi silná. MPSV figuruje u věcného
záměru zákona o sociálním podnikání jako spolupředkladatel. Zároveň by mělo ministerstvu
být svěřeno rozhodování o přidělení statutu sociálního podniku, kontrolu, evidenci sociálních
podniků, zpracování Strategie rozvoje sociální ekonomiky v meziresortní spolupráci a podávání
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zpráv o jejím plnění vládě. Na starosti by mělo mít také osvětu a poradenskou činnost pro
potřeby sociálních podniků. Jedná se tedy o aktéra, který bude mít v případě legislativních úprav
téměř celou agendu spojenou se sociálním podnikáním ve své gesci.

Jak jsem již popisoval výše, bývalá ministryně za tento resort Michaela Marksová byla jedním
z iniciátorů návrhu zákona o sociálním podnikání. Nestihla ho ovšem za dobu svého působení
na ministerstvu uvést v platnost. Ministerstvo v současnosti stále pořádá konference na téma
sociálního podnikání a je v tomto ohledu poměrně aktivní. Vzhledem k tomu, že je MPSV
řídícím orgánem operačního programu zaměstnanost, který zahrnuje i podporu sociálního
podnikání, předpokládám u něj kladný postoj k této problematice a spíše vyšší zájem, přestože
jak už jsem naznačil výše, sociální podnikání není příliš propíraným tématem a nepředstavuje
tak zřejmě pro vládu prioritu. Pro potřeby této analýzy budu tedy vycházet ze směru, který
nastavilo ministerstvo již za předchozí vlády.

8.2.7 Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády
Agentura je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády České republiky.
Spadá přitom do gesce Ministerstva spravedlnosti. Jeho cílem je pomoci zajišťovat podporu
obcím v oblasti sociální integrace. Spolupracuje tak se subjekty na místní úrovni při začleňování
sociálně vyloučených obyvatel. [Agentura pro sociální začleňování 2018]

Sociální podnikání patří mezi důležitá témata, kterými se agentura zabývá. Tento odbor byl
jmenovaný v roce 2015 garantem přípravy zákona o sociálním podnikání a významně se podílel
na jeho přípravě. Agentura se také věnuje mapování zahraničních praxí nebo příkladů dobré
praxe v České republice nebo na Slovensku. Zároveň organizuje například mezinárodní
konference o sociálním podnikání. Pořádá také semináře pro sociální podnikatele. [tamtéž]

Moc tohoto odboru spatřuji především v působení na jejího gestora ministerstvo spravedlnosti.
V silách agentury není přímo rozhodovat o změnách v legislativním nastavení. Funguje ale jako
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důležitý prostředník mezi sociálně vyloučenými oblastmi a Ministerstvem spravedlnosti.
Zároveň má významné slovo při přípravě legislativy v oblasti sociálního podnikání.

8.2.8 Politické strany
Sartori politické strany definuje jako “politické skupiny, jež se účastní voleb a jež je
jejich prostřednictvím schopny své kandidáty umístit do veřejných úřadů”. [Sartori 2005]
V postkomunistických zemích postupně ustupovala politika symbolů politice zájmů a v politice
se začíná prosazovat tradiční pravolevé dělení. Toto ideologické dělení patří mezi základní
charakteristiky politických stran. Přesto, že se jedná o velmi zjednodušený koncept a
v současném moderním komplikovaném světě je často zpochybňována jeho relevance, je to
stále zřejmě nejvyužívanější dělení je používané pro určení ideologického ukotvení
jednotlivých stran.

Strany levicového charakteru jsou spojované s pojmy jako svoboda, rovnost, bratrství, práva,
rozvoj, reformy a internacionalizace. Levicová politika je také více nakloněná přerozdělování
bohatství tak, aby nevznikaly ve společnosti výrazné ekonomické nerovnosti. Pravicová
politika naopak bývá spojována s pojmy jako autorita, hierarchie, řád, povinnost, tradice, reakce
a nacionalismus. Pravicové strany pak kladou důraz především na svobodnější ekonomiku
a menší roli státu. [Heywood 2015: 119]

Sociální podnikání a jeho podpora je z tohoto pohledu poměrně specifickým tématem, které
nemusí nutně levicové a pravicové strany rozdělovat. Zásah státu a určitá míra přerozdělování
směrem k tomuto sektoru ekonomiky je pro jeho existenci nezbytná, na druhou stranu se jedná
o podporu podnikání a takový náklad je pro pravicové politiky určitě přijatelnější než prosté
vyplácení dávek ze systému sociálního zabezpečení sociálně vyloučeným osobám.
V podobném duchu hovoří například i článek ze Singapurského korporátního prostředí “Social
economy bringing the best of the left and the right together” [Foong 2017]
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Plakáty k britské kampani na podporu sociálního podnikání z roku 2014 také hlásaly, že sociální
ekonomika spojuje ty nejlepší nápady levice a pravice. [Hillier 2014]

V programech deseti předních českých politických stran 1 můžeme najít zmínku o podpoře
sociálnímu podnikání u čtyř z nich – Česká pirátská strana, ČSSD, KDU-ČSL a TOP09. Tento
výběr ukazuje na to, že se skutečně jedná o téma, které nalézá podporu jak u levicových tak
pravicových stran. Zatímco ČSSD je tradiční stranou levicového charakteru, TOP09 je
zástupcem pravicových stran. KDU-ČSL a Česká pirátská strana jsou pak strany středu.

Jako doplnění uvádím i vyjádření Jiřího Crhy, zastupitele Jihomoravského kraje za tradiční
pravicovou stranu ODS. “ODS vždy podnikání podporovala, protože podporuje aktivní lidi,
kteří se chtějí a umí postarat o sebe a jiné. Dlouhodobě se držíme přesvědčení, že o své příjmy
by se měl každý zasloužit. Proto podporujeme především aktivní politiku zaměstnanosti sátu,
která se snaží motivovat lidi i podnikatele aby zaměstnávali znevýhodněné skupiny na trhu
práce. A to je pravou podstatou sociálního podnikání, které má naši plnou podporu. To, co
naopak odmítáme, jsou nejrůznější prvky sociálního inženýrství, které pouze deformují trh
a jejich význam je v dlouhodobém horizontu minimálně sporný.” [Crha 2016]

8.2.9 Parlament ČR
Parlament ČR je zákonodárný sbor České republiky, který sestává ze dvou komor. Tvoří
ho Poslanecká sněmovna coby dolní komora a Senát jakožto komora horní. Poslanecká
sněmovna je tvořena 200 poslanci, kteří jsou voleni na 4 roky poměrným způsobem. Senát tvoří
81 senátorů volených na šest let většinovým systémem, přičemž se každé dva roky obměňuje
jedna třetina senátorů. Pro schválení nového zákona je při hlasování potřeba souhlas obou
komor parlamentu. V případě, že Senát zákon zamítne, může být jeho zamítnutá podoba přesto
schválena nadpoloviční většinou všech poslanců.

1

Dle výsledků voleb do poslanecké sněmovny 2017 – ANO 2011, ODS, Piráti, SPD, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL,
TOP09, STAN, Svobodní
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Obsazení Poslanecké sněmovny v současnosti tvoří devět politických stran - ANO 2011, ODS,
Piráti, SPD, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP09 a STAN. Čtyři z těchto devíti stran mají
podporu sociálního podnikání ve svém programu – Piráti, ČSSD, KDU-ČSL a TOP09.
Dohromady mají tyto čtyři strany ve sněmovně 54 poslaneckých mandátů. V senátu poté lze
najít 44 kandidátů ze stran podporujících sociální podnikání. Pro prosazení této agendy je tedy
alespoň v poslanecké sněmovně potřeba spolupráce dalších politických stran.

8.2.10 Média
Jako aktéra je potřeba zmínit i média. Ta sice nemají na legislativní činnost přímý vliv,
ale mají možnost na problematiku upozorňovat. V moci médií je nastolovat určitou agendu,
vytvářet tlak na politické strany, aby se o problematiku zajímaly, případně vytvářet tlak, aby
dodržovaly svůj předvolební program.
Potřeba je v tomto případě rozlišovat média veřejnoprávní a média soukromá. První z nich by
měla primárně plnit svou veřejnoprávní funkci a objektivně a nezávisle informovat
o relevantních událostech. Média soukromá pak mají většinou za cíl maximalizovat vlastní
úspěšnost a zisk. Taková média si pak logicky vybírají zprávy, které mají potenciál spíše
zaujmout a rozproudit veřejnou diskuzi. Sociální podnikání pak zřejmě takové téma
nepředstavuje. Dotýká se přímo poměrně malé části obyvatel a nebudí ani příliš kontroverzí na
politické scéně.

V rámci této analýzy aktérů jsem se pokusil zjistit, jakým způsobem média v posledních letech
o problematice sociálního podnikání informují. Po sebrání 158 různých článků, jsem pročetl
jejich úryvky a rozřadil je dle obsahu do dvou kategorií. První skupina článků zmiňuje sociální
podnikání v souvislosti s připravovanými politickými opatřeními. Články z druhé kategorie pak
přibližují praxi sociálního podnikání na vybraných zajímavých případech z praxe a seznamují
tak čtenáře vůbec s konceptem sociálního podnikání. Druhý typ článků pak zpravidla píše
o sociálním podnikání v pozitivním smyslu, v souvislosti s novými trendy a budoucností.
Článků prvního typu bylo z celkového počtu zhruba 40 %, zbytek byly články druhé zmiňované
kategorie. Důležité ovšem je že čistě kvantitativně je 158 článků za posledních pět let velice
málo, mnoho článků především z prvního mnou uvedeného typu pak sociální podnikání
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zmiňuje spíše ve druhém sledu v rámci většího množství informací o chystaných legislativních
změnách.

Média tak sice mohou přispívat ke zviditelnění problematiky sociálního podnikání, ale ve
velkém rozsahu tak nečiní. Z hlediska analýzy jim nepřisuzuji vysoký zájem na tématu.
Z hlediska struktury je řadím stejně jako sociální podniky mezi sítě, předpokládám, že o sobě
jednotlivé subjekty vědí a vzájemně se mohou do určité míry ovlivňovat, ale nesdružují se za
účelem nějaké legislativní změny.

8.2.11 Ostatní
Do mezirezortního připomínkového řízení se dále zapojilo mnoho subjektů, které sice
nemohou přijetí nové legislativy přímo ovlivňovat ani se nepodílely přímo na její přípravě, ale
nový zákon o sociálním podnikání se jich nějakým způsobem dotýká. Tyto aktéry zde uvedu
pouze v prostém výčtu bez detailnějšího popisu jejich motivací a napojení na sociální podnikání,
jelikož jejich význam pro podobu nového zákona považuji oproti předchozím aktérům spíše za
poradní a ne natolik zásadní. Jedná se o následující aktéry: Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy; Ministerstvo pro místní rozvoj; Ministerstvo zemědělství; Ministerstvo
životního prostředí; Ministerstvo vnitra; Ministerstvo kultury; Ministerstvo financí;
Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace; Úřad vlády - Odbor kompatibility; Nejvyšší
kontrolní úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; Český statistický úřad; Českomoravská
konfederace odborových svazů; Hospodářská komora ČR; Družstevní asociace ČR; Unie
zaměstnavatelských svazů; Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů;
jednotlivé krajské úřady; Sdružení místních samospráv ČR; Oldřich Čepelka; Josef Zetěk; FHS
UK [Vláda ČR 2016]

8.3 Kategorizace aktérů
U každého z identifikovaných aktérů jsem se tedy na základě informací získaných jak
z rozhovorů, tak ze studia literatury a dostupných informací, snažil identifikovat jejich postoj
k podpoře sociálního podnikání, jejich zájem o problematiku a jejich moc měnit v tomto ohledu
nějakým způsobem současnou situaci.
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Jedná se samozřejmě do určité míry o subjektivní hodnocení, kdy je například problematické
porovnávat vzájemně různý druh moci jednotlivých aktérů. Zatímco někteří aktéři mají mnohdy
moc přímo měnit legislativní nastavení, moc jiných může spočívat spíše v ovlivňování
veřejnosti či nastolování agendy. V přehledu aktérů jsem se snažil co nejzodpovědněji uvést,
jakým způsobem se na politice podpory sociálního podnikání podílí a popsat, proč jsem je
ohodnotil právě následujícím způsobem.
Tabulka č. 11 – Hodnocení jednotlivých aktérů
Aktér

Postoj

Zájem

Moc

Celkem

Sociálně

+

3

1

4 (+)

+

3

1

4 (+)

Tessea

+

3

2

5 (+)

Vláda ČR

x

1

3

4 (x)

Ministerstvo

x

2

3

5 (x)

+

3

3

6 (+)

pro +

3

2

5 (+)

Politické strany +

2

2

4 (+)

Parlament ČR

+

2

3

5 (+)

Média

x

1

2

3 (x)

vyloučené
osoby
Sociální
podniky

spravedlnosti
Ministerstvo
práce

a

sociálních věcí
Agentura
sociální
začleňování

Zdroj: autor
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Hodnoty zájmu a moci jsem u jednotlivých aktérů sečetl tak abych získal určitý koeficient
významnosti, podle kterého mohu jednotlivé aktéry porovnávat. Hodnota postoje pak ukazuje,
jakým směrem daný aktér působí, zda pro podporu sociálního podnikání či proti ní. U žádného
z mnou identifikovaných aktérů jsem postoj neohodnotil jako záporný. Dokonce i napříč
politickým spektrem, jak u levicových tak pravicových stran, lze sledovat pozitivní vyjádření
na adresu sociálního podnikání.

Pokud bych chtěl identifikovat nějakého aktéra se záporným postojem k sociálnímu podnikání,
zřejmě by to byli ostatní podnikatelé, kteří by se mohli podporou sociálního podnikání cítit
znevýhodněni. Do analýzy jsem je nakonec nezahrnul, protože se mi nepodařily dohledat žádné
informace či dokumenty, které by toto mohly potvrdit, a zároveň nepředpokládám, že by
negativní postoj ostatních podnikatelů mohl být natolik silný, aby se snažili například iniciativě
bránit.

Jako nejvýznamnější aktér pak v rámci této analýzy figuruje Ministerstvo práce a sociálních
věcí. To disponuje významnou formální mocí, která mu umožňuje přímo měnit legislativní
podmínky pro sociální podniky. Zároveň je v tomto tématu velmi angažované už díky tomu, že
je řídícím orgánem operačního programu Zaměstnanost. Jeho prostřednictvím rozděluje peníze
z Evropského sociálního fondu, které jsou určeny mimojiné právě na sociální podnikání.

Mezi další významné aktéry pak patří nezisková organizace Tessea, Agentura pro sociální
začleňování, Parlament ČR a Ministerstvo spravedlnosti, jemuž připadla agenda zrušeného
Ministerstva pro lidská práva. První dva aktéři jsou významní hlavně skrze svůj vysoký zájem
na tématu, v jejich moci není měnit politiku přímo, ale na přípravě legislativy se celkem výrazně
podílejí. Ministerstvo spravedlnosti Parlament ČR jsou poté významní naopak díky své moci,
jíž disponují.

Identifikovaným aktérům jsem dále přiřadil jednotlivá institucionální prostředí, ve kterých
fungují dle Scharpfovy teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry. Díky tomu jsem pak
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získal přehled potenciálních režimů interakcí, které mezi jednotlivými aktéry mohou probíhat.
K anarchistickému prostoru jsem přitom přiřadil aktéry, kteří jsou maximálně fragmentovaní,
nevytvářejí žádné spolky a navzájem se nijak neorganizují. Sítě pak chápu jako aktéry, kteří
jsou navzájem nějakým neformálním způsobem propojeni, vědí o sobě, navzájem například
kontrolují své chování, ale nejde o nijak formálně organizované vztahy. K asociacím řadím
aktéry, kteří jsou již nějakým formálním způsobem sdruženi za účelem dosažení společného
cíle, fungují zde již určité hierarchické vztahy, ale ne na takové úrovni jako u posledního
institucionálního prostředí tedy organizace. Tam řadím aktéry s velmi striktní hierarchickou
strukturou a jasně rozdělenými kompetencemi.
Tabulka č. 12 – Potenciální režimy interakce mezi aktéry
Anarchistický

Síť

Asociace

Organizace

Sociální

Tessea

Vláda

ČR,

MPSV,

MS,

Parlament

ČR,

Agentura

pro

prostor
Sociálně

vyloučené osoby podniky, Média.
Politické strany

sociální
začleňování
Jednostranná

X

X

X

X

(X)

X

X

X

Většinová volba -

-

X

X

Hierarchické

-

-

X

akce
Vyjednaná
dohoda

-

vedení
Zdroj: autor dle [Scharpf 1997]

Tyto režimy interakcí pak představují způsoby, jakými se mohou jednotlivý aktéři navzájem
ovlivňovat a jaké k tomu volí strategie. Aktéři v rámci anarchistického prostoru interagují
zpravidla formou jednostranné akce. Tyto akce mají za cíl donutit ostatní aktéry k nějaké reakci.
Tyto jednostranné akce ovšem také vůbec žádnou reakci vyvolat nemusí. V případě sociálně
vyloučených osob bude takovou jednostrannou akcí zejména nějaká forma demonstrativního
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chování. Sociálně vyloučené osoby mohou upozorňovat na svou situaci, mohou se veřejně
prezentovat a snažit se tlačit na aktéry zodpovědné za nastavení současných podmínek pro
sociální podnikání.

Aktéři pohybující se v institucionálním prostředí sítí se pak mohou vedle těchto jednostranných
akcí pokusit i o vyjednání dohody. V tomto režimu interakce jednotliví aktéři sledují své zájmy
a v konfrontaci se zájmy ostatních aktérů mohou vlastní strategie upravovat. Typické tak pro
tyto režimy interakce jsou častá setkání mezi aktéry a vyjednávání kompromisů. V případě této
analýzy se tak jedná zejména o vyjednávání mezi politickými stranami na podobě legislativy
o sociálním podnikání, případně i mezi sociálními podniky, které se snaží vyjednat pro sebe co
nejlepší možné podmínky. Tento způsob interakce nachází uplatnění typicky při přípravě
legislativních dokumentů či při jednání expertních týmů. Tessea pak vedle toho může jako
jediný zástupce asociací využít i režimu interakce většinové volby. V rámci většinové volby je
výběr strategie mnohem rychlejším procesem než vyjednávání.

V poslední kategorii se pak nachází aktéři, kteří mají vedle ostatních zmiňovaných ještě
možnost hierarchického vedení, tedy interakce, ve které aktér ve vyšším hierarchickém
postavení určuje strategie ostatních aktérů. Nejvýznamnějšími aktéry v této kategorii se jeví
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Parlament ČR a Agentura pro sociální začleňování. Pokud
tito aktéři rozhodnou, že dojde ke změnám v oblasti podpory sociálního podnikání v České
republice, ostatní aktéři se tomuto rozhodnutí přizpůsobí a upraví své vlastní strategie. Hrají tak
v celém procesu změny politiky v oblasti sociálního podnikání nejdůležitější roli.

8.4 Shrnutí
Klíčovým aktérem v nastavování právně sociálních podmínek pro sociální podnikání
v České republice je Ministerstvo práce a sociálních věcí, které má jakožto jeden z ústředních
orgánů státní správy významnou moc a zároveň má veliký zájem na problematice sociálního
podnikání. Zároveň je klíčovým aktérem z toho pohledu, že má možnost hierarchického vedení.
Může tedy ovlivňovat strategie ostatních zainteresovaných aktérů.
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Dalšími významnými aktéry pak jsou Tessea, Agentura pro sociální začleňování a Parlament
ČR. První dva aktéři jsou významní především skrze vysoký zájem, který o téma jeví. Liší se
ovšem v interakcích, do kterých mohou vstupovat. Zatímco Agentura pro sociální začleňování
má jakožto odbor při Úřadu vlády možnost hierarchického vedení a ovlivňování ostatních
aktérů, nezisková organizace Tessea může s ostatními aktéry vyjednávat a případně na principu
většinové volby mezi svými členy zaujímat stanoviska. Parlament pak disponuje především
významnou formální mocí. Zájem na tématu je patrný pouze u některých parlamentních stran.
Především v rámci Poslanecké sněmovny je potřeba i spolupráce dalších stran. Nevýznamným
aktérem jsou v případě problematiky sociálního podnikání média. Ta o tématu téměř
neinformují a o problematiku nejeví zájem.

Důležité je vnímat strategie a postoje aktérů v kontextu institucionálního prostředí. Zejména
poté Evropské Unie, která v několika posledních letech výrazně prosazuje ideu sociálního
podnikání. Z tohoto hlediska byl významný rok 2011, kdy byla spuštěna SBI, tedy iniciativa na
podporu sociálního podnikání. Evropská Unie také vyčleňuje skrze Evropský sociální fond
finance na podporu sociálního podnikání v jednotlivých členských zemích. Nepodílí se tedy na
podmínkách pro sociální podnikání v České republice přímo jako aktér, ale výrazně tuto
politiku ovlivňuje.
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9 Doporučení
V této kapitole navrhnu určitá doporučení, která vyplývají z poznatků získaných
v předchozích kapitolách této práce. Nejedná se o konkrétní návrhy, nýbrž spíše doporučení,
kterým směrem by se měla podpora sociálního podnikání v České republice ubírat

V současnosti je vznik a rozvoj sociálního podnikání poměrně výrazně podporován skrze
dotace z prostředků fondů Evropské Unie. Tato podpora vedla ke vzniku mnoha nových
sociálních podniků u nás. Principy, podle kterých jsou podpořené projekty vybírány, se stále
vyvíjí, vycházejí však z tradičních definic sociálního podnikání. Tyto principy jsou ovšem stále
poměrně vágní, některé z nich nejsou kvantifikovatelné a sociálním podnikatelům nejsou
srozumitelné. Jedná se především o environmentální zaměření podniku či účast zaměstnanců
na směřování podniku. Mělo by být tedy vynaloženo úsilí na vyjasnění těchto principů.

Účast zaměstnanců na směřování podniku pomáhá najít mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci
vyšší shodu na společných cílech, což je důležité pro socializaci v rámci sociálního podniku.
Toho může být dosaženo i skrze pravidelné a ucelené informování zaměstnanců o změnách
a plánech v podniku. Takto byl tento princip chápán a uplatňován i v mnou navštívených
firmách. Považuji tento způsob naplňování principu účasti zaměstnanců na směřování podniku
za vhodný i z důvodu specifického institucionálního prostředí v České republice. Historická
zkušenost s komunistickým režimem zde může působit nechuť k aplikaci družstevního modelu
řízení, kde by měl hlas každého člena podniku v rozhodování stejnou váhu. Pozornost by tedy
měla směřovat spíše k tomu, jakým způsobem podnik zaměstnance informuje o svém fungování
či jakým způsobem reaguje na jejich připomínky. Řešením může být například pravidelné
rozesílání firemního newsletteru, pořádání pravidelných schůzí se všemi zaměstnanci či nějaká
platforma pro zaměstnance, skrze kterou mohou navrhovat vylepšení či klást vedení podniku
dotazy. Příkladem může být francouzská legislativa, dle které musí podniky dva měsíce
dopředu zaměstnance informovat o všech důležitých změnách a aktivitách. Záznamy
z podobných aktivit pak mohou sloužit jako podklad při rozhodování o přidělení zmiňované
dotace.

101

Na místě je pak zvážit, zda od sociálních podniků vyžadovat jejich environmentální směřování.
Nejenže je tento princip velmi vágní a jak rozhovory se sociálními podnikateli ukázaly, i velmi
nejasný, ale ani nijak nepřispívá k naplňování cíle sociálního začleňování vyloučených osob.

U závazných indikátorů, jejichž plnění je po přidělení podpory sledováno a hodnoceno, došlo
mezi dvěma programovými obdobími k poměrně výraznému posunu. V prvním období byl
měřen pouze počet zaměstnanců, který se podnik zavázal zaměstnávat. Ve druhém období pak
počet zaměstnanců, kteří skrze sociální podnik dosáhnou vyšší kvalifikace. Tady považuji za
problém to, že tyto indikátory neměří skutečný cíl, kterého by mělo být skrze podporu
sociálního podnikání dosaženo. První zmiňované indikátory se o to ani nepokouší, u druhých
je měřena pouze jedna z dimenzí sociálního začleňování a to je návrat na pracovní trh. Ostatní
dimenze jako je například vyloučení ze sociálních vztahů, jsou samozřejmě pouze obtížně
měřitelné skrze nějaké objektivní indikátory, ale je dle mého špatně na tyto složky sociálního
vyloučení při měření úspěšnosti sociálního podniku úplně rezignovat, protože sociální
vyloučení je širokým konceptem, který nelze redukovat pouze na účast na pracovním trhu.

Navrhuji tedy měřit alespoň podmínky, které v podniku pro sociální začleňování panují.
Vycházet přitom můžeme z Wheelerova modelu socializace skrze organizace aplikovaného na
sociální podniky i z přínosů sociálních podniků kategorizovaných dle jednotlivých dimenzí
sociálního vyloučení. Z tohoto pohledu lze například měřit, zda a jak často přichází zaměstnanci
do styku s veřejností nebo dalšími kolegy. Kolik času se jim vedoucí pracovníci věnují nebo
jaká jim je poskytována externí podpora. Nepovažuji za nutné, aby ve všech podnicích panovaly
podmínky k sociálnímu začleňování ve všech jeho dimenzích, ale vzhledem k tomu jak široký
je koncept sociálního vyloučení, by měl být ponechán podobně široký prostor i pro pojetí
sociálního podnikání. Zatímco v rámci některých typů podniků může být snazší dosáhnout
vyšší kvalifikace, prostřednictvím jiných může být zjednodušeno například navazování
sociálních vztahů.

V rámci šetření mezi samotnými sociálními podnikateli se jako ústřední problém sociálního
podnikání jeví jeho omezená ziskovost. Ta vyplývá z mnoha dílčích problémů, které ale
v zásadě souvisí především se specifiky cílových skupin, které zaměstnávají. Podniky tak často
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nemohou konkurovat ostatním nesociálním firmám a jsou tak závislé na dalších zdrojích
financování. Mnohdy pak jde o příspěvky na chráněná pracovní místa pro zdravotně postižené
z Úřadu práce. Tento stav považuji za nežádoucí z toho důvodu, že se sociální podniky pak
nejčastěji soustředí právě na tuto cílovou skupinu. Příkladem může být jídelna Kruh Zdraví,
která byla původně zaměřena na osoby se závislostmi, ale kvůli vlastní udržitelnosti poté přešla
na zaměstnávání zdravotně postižených. Pokud tedy chceme, aby počet sociálních podniků
v České republice dále narůstal, považuji za nutné snažit se podporovat sociální podniky
i v průběhu jejich podnikání skrze legislativní změny.

Tato podpora může mít samozřejmě různou podobu. Může se jednat o úlevu na daních, či nějaké
podobné příspěvky, jaké poskytuje Úřad práce na zdravotně postižené zaměstnance, tak aby
nedocházelo právě k upřednostňování této cílové skupiny. Inspiraci přitom můžeme hledat
v zemích, kde má sociální podnikání silnou tradici, jako je třeba Velká Británie nebo Francie.
Za nejvhodnější způsob takové podpory, který zmiňovali i samotní sociální podnikatelé,
považuji veřejné zakázky. Konkrétně kladení důrazu na sociálně odpovědné veřejné zakázky,
které nejsou orientovány pouze na nejnižší možnou cenu. Sociální podniky nabízí služby, které
mohou být oproti konkurenci dražší, ale mají přesah do dalších oblastí veřejného života.
Aktivizují osoby, které by jinak byly pravděpodobně závislé na podpoře, pomáhají zvyšovat
kvalifikaci těchto osob nebo posilují sociální kohezi. I tyto a další přínosy se dají do určité míry
finančně vyjádřit. Vyhodnocování veřejných zakázek by tak mělo být komplexnější a zahrnovat
i tyto pozitivní vedlejší efekty. Příkladem opět může být britský Social Value Act. Pomůže se
tak snížit síla velkých korporací s finanční silou na úkor menších lokálních firem.

Poslední doporučení v této kapitole pak směřuje k samotným zástupcům sociálních podniků.
Jeden z poznatků vyplývajících z analýzy aktérů je, že sociálnímu podnikání není v mediálním
diskurzu věnována příliš velká pozornost. Zvyšování povědomí o sociálním podnikání tak leží
z části i na samotných firmách, které mohou pomocí nějakých jednostranných akcí, či po
vzájemné dohodě působit na aktéry zodpovědné za přípravu legislativy o sociálním podnikání.
Příkladem takové akce je třeba britská kampaň na podporu sociálního podnikání z roku 2014,
kterou uspořádala aliance zhruba 400 sociálních podniků. [Hillier 2014]
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Závěr
Sociální podnikání v České republice je velmi aktuálním tématem. V současné chvíli zde
existuje přes 200 takových podniků. Tyto firmy ovšem nejsou nijak legislativně vymezeny
a vztahují se na ně stejná pravidla jako na ostatní podnikatelské subjekty. Jedná se o velmi
různorodé podniky, které se navzájem mohou odlišovat jak právní formou, tak zaměřením své
činnosti či cílovou skupinou, na kterou se soustředí. Sociální podniky mohou fungovat jako
účinný nástroj v boji proti sociálnímu vyloučení v České republice. Za určitých podmínek
dokáží bojovat se všemi aspekty sociálního vyloučení: chudobou, vyloučením z pracovního
trhu, vyloučením z poskytování služeb i vyloučením ze sociálních vztahů. Tyto podmínky jsou
závislé na zaměření sociálního podniku a na způsobu jeho vedení. Některé sociální podniky
jsou efektivnější v boji proti jiným aspektům sociálního vyloučení než jiné.

V současnosti je na sociální podnikání poskytována poměrně výrazná podpora z prostředků
Evropského sociálního fondu. Díky těmto financím výrazně narostl počet sociálních podniků
v České republice. Ovšem principy, dle kterých je tato podpora projektům přidělována, jsou
mnohdy nejasné a samotní sociální podnikatelé jim nerozumí. Problém představují především
principy, které nejsou vyjádřené kvantifikovatelně. V nastavení hodnotících indikátorů
u podpořených projektů došlo mezi dvěma lety 2009 a 2017 k výrazným změnám. Indikátory
v prvním období byly zaměřeny pouze na počet podpořených osob a neměřily tak skutečné
výsledky, tedy přínos, který sociální podnik v boji proti sociálnímu vyloučení přináší. V druhém
programovém období se indikátory již zaměřují na konkrétní výstupy sociálních podniků,
ovšem chápou je velice úzce a pouze v jednom konkrétním aspektu, kterým je kvalifikace
podpořených osob. To neodpovídá vícesložkovému konceptu sociálního vyloučení, a jak
ukazuje slovenská zkušenost s podporou sociálního podnikání, je takové omezené vymezení ve
výsledku kontraproduktivní. Prováděné evaluace se pak nevěnují efektu, který má podpora na
samotné cílové skupiny. Pro větší efektivitu sociálního začleňování skrze podporu sociálního
podnikání je potřeba nastavit takové indikátory a způsoby evaluace, které měří skutečný výstup
a přínos sociálních podniků ve všech aspektech, což se zatím nedaří.

Ústředním problémem, se kterým se sociální podnikatelé potýkají, je nízká nebo žádná
ziskovost sociálních podniků. Tyto firmy mají už ze samotné povahy sociálního podnikání vyšší
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provozní náklady. Musí vynakládat úsilí na individuální přístup k zaměstnancům, na
přizpůsobování pracovních podmínek, na podporu zaměstnanců mimo práci či na kontakt
s okolím zaměstnanců. Sociální podniky jsou tak odkázány na další zdroje financování. Tím
nejvyužívanějším jsou přitom příspěvky na chráněná pracovní místa od úřadů práce. Mnoho
sociálních podniků se tak zaměřuje především na cílovou skupinu zdravotně postižených.
Zároveň jsou tak tyto podniky velice citlivé na jakékoliv změny v podmínkách přidělování
podpory. Způsob, jak proti těmto problémům sociálních podniků bojovat, je jejich systematická
podpora zaměřená na všechny typy sociálních podniků.

V nastavení sociálních a právních podmínek pro sociální podnikání v České republice má
důležitou roli několik aktérů. Klíčovým aktérem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedná
se o aktéra disponujícího výraznou mocí, který je v dané problematice hluboce zainteresován.
Zároveň má tento aktér možnost vstupovat do interakcí s využitím hierarchického vedení, kdy
může ovlivňovat jednání ostatních aktérů. Dalším výrazným aktérem je tematická síť pro
sociální podnikání Tessea, která zastupuje sociální podniky. Má možnost podílet se na
vyjednávání o podobě chystané legislativy. Agentura pro sociální začleňování při úřadu vlády
pak má na tématu velký zájem, podílí se také výraznou měrou na přípravě zákona o sociálním
podnikání, a zároveň má také možnost interagovat prostřednictvím hierarchického vedení
a určovat tak strategie ostatních aktérů. V Parlamentu o problematiku sociálního podnikání jeví
zájem hned několik stran napříč politickým spektrem. Sociální podnikání má podporu jak
u levicových, tak u pravicových stran. Právě na úrovni politických stran tak musí dojít k jednání
o výsledné podobě případné legislativy. Zanedbatelným aktérem jsou v tomto případě média,
která o problematiku nejeví výraznější zájem.

Politika zaměřená na sociální podnikání je tak tvořena ve vzájemné konstelaci všech těchto
aktérů, kde má sice klíčovou roli Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale výrazně se na této
politice podílí i samotní sociální podnikatelé skrze organizaci Tessea nebo Agentura pro
sociální začleňování, tedy aktéři, kteří mohou do procesu tvorby této politiky vnést zkušenosti
přímo ze sociálně vyloučených lokalit či fungujících sociálních podniků.
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Výraznou roli pak hraje institucionální kontext, ve kterém se tyto interakce odehrávají
a především pak role Evropské Unie, která skrze financování a důraz kladený na podporu
sociálního podnikání v klíčových dokumentech výrazně ovlivňuje politiku podpory sociálního
podnikání v ČR.
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Summary
Social entepreneurship is a very discussed topic in the Czech Republic as there are about 200
social businesses at the moment. However, as of now there is no legislation regarding it which
means these businesses have to abide by the exact same law settings as other businesses. Social
businesses can be valuable tools in battling social exclusion. In certain cases, they can
effectively combat all aspects of such exclusion: poverty; limited access to jobs and services,
exclusion from social relationships. The effectivity in battling these conditions often varies one
business to another.
Right now, European Social Fund provides the most resources for these businesses. Thanks to
the resources coming from the ESF, the number of social businesses has increased greatly over
the last few years. In spite of that, the mechanics and principles to acquire the resources are
somewhat confusing and often seem to baffle the businessmen. Some of the indicators are
designed in such a way that there is essentially no way to quantify them and although the
methods have changed in recent years and some of the issues were fixed, the indicators seem
to be quite narrow now as they only focus on one variable – the qualification of people that
were employed. This is in contrast with the layered, broad and complex issue of social exclusion.
Moreover, evaluation of these programs is omitting their effects on the actual people who are,
hopefully, the target population – the employees. To increase effectivity, evaluation has to be
improved in a way that it actually measures the outcome of these programs in all aspects of
social exclusion, which is something that it has been failing at.
The issue with current social businesses in the Czech Republic is that they often generate little
to no profit due to their nature of needing more resources to cater to individual needs of their
employees. Thus, they more often than not do need additional funding. These businesses are
very sensitive to any change in the mechanics and metrics of distributing such funding. These
issues can be improved upon by creating a systemic, transparent legislative solution for any and
all kinds of these businesses as good practice from other states shows can work.
Several actors play an important role in regulating social entepreneurship in the Czech Republic,
namely: MPSV; the Tessea network, a think-tank for social businesses; Committee for Social
Inclusion, a government organization that oversees preparations of the upcoming legislation
and others. The concept of social entepreneurship seemingly has support on both the political
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left and right. The negotiations have to commence in the Parliament. Coincidentally, the media
seem to have no interest in the topic as their coverage is practically non-existatnt.
The institutional context plays an important role in the process: the EU, who is and has been
continuously supporting efforts in this area, influences the setting through various documents
and strategies applicable in the Czech Republic.
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Přílohy
Příloha č.1: Scénář rozhovoru s majitelem či zástupcem sociálního podniku

1)

Představení sociálního podniku
•

Proč se rozhodli podnik založit?

•

Jaká je právní forma podniku? Proč zrovna tato?

•

Jaký je obor podnikání? Proč?

•

Proč právě tato cílová skupina?

•

Jaký je cíl sociálního podniku? (má tranzitní podobu?)

•

Jak se sociální podnik v čase vyvíjel? Měnila se forma, zaměřenínebo cílová
skupina?

2)

Znaky sociálního podniku
•

Jakým způsobem podnik podle názoru majitele/ zástupce naplňuje povahu
sociálního podnikání?

•

Jaký je rozhodovací proces ve společnosti? Jsou do něj zaměstnanci zahrnuti?

•

Jak jsou investovány zisky? Jsou např. rozdělovány mezi pracovníky? Jsou
zisky investovány zpět do podniku?

•

Jaký je podíl zaměstnávaných znevýhodněných osob na celkovém počtu
zaměstnanců?

•

3)

Jakým způsobem pomáhají zaměstnancům v integraci?

Legislativa, financování
•

Setkali se při zakládání podniku s překážkami? Jakými?

•

Co je pro ně při provozu podniku největší výzvou?
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•

formu podpory považují za užitečnou?

•

Čerpali při založení nebo během provozu nějakou podporu? (evropské fondy,
půjčky?)

•

Kde čerpali informace? Je podle nich dostatečná osvěta ohledně soc.
podnikání?

•

4)

5)

Spolupracují nějak s ostatními podniky? Uvítali by nějaké zastoupení?

Fungování podniku
•

Jak jsou vybíráni, vyhledáváni zaměstnanci?

•

Jaký je v podniku režim? Jak probíhá pracovní den?

•

Jaké jsou pozice, na kterých zaměstnanci pracují?

•

Je možnost kariérního postupu?

•

Jak probíhá zaškolování nových zaměstnanců

•

Jaká je fluktuace zaměstnanců?

Výsledky sociálního podniku
•

Stanovuje si podnik nějaké konkrétní cíle v sociální oblasti?

•

Sleduje kolik jejich zaměstnanců přejde na volný pracovní trh?

•

Za jak dlouho je podle nich zaměstnanec připraven na zaměstnání na volném
trhu práce? (pokud vůbec)

•
6)

Sledují svoje zaměstnance i po opuštění podniku?

Budoucnost
•

Jaké jsou další plány v podnikání?

•

Hodlá se nějak podílet na legislativě?
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Příloha č.2 Scénář rozhovoru se zaměstnancem sociálního podniku

1)

2)

Život před zaměstnáním v podniku
•

Jak vypadal váš život před zaměstnáním zde?

•

Co jste dělal před zaměstnáním v podniku?

•

Kdy naposledy jste měl práci?

•

Zkoušel například nějaké jiné programy? Formu pomoci?

•

Jak vypadal dříve typický den?

Práce v podniku
•

Jak jste se o podniku dozvěděl?

•

Jak dlouho jste tu zaměstnaný?

•

Je zde třeba možnost kariérního postupu?

•

Pomáhá podnik i nějakým jiným způsobem kromě toho, že poskytuje prá-ci?
Zajímá se o životy zaměstnanců?

3)

4)

Život při zaměstnání v podniku?
•

Jak se změnila vaše denní rutina?

•

Jak bylo obtížné se se změnou vyrovnat?

Přínosy zaměstnání
•

Co myslíte, že vám zaměstnání zde přineslo?

•

Jaké jsou věci, které dnes můžete dělat a dříve jste nemohl?

•

Pomohlo mu zaměstnání nejen profesně ale například i v osobním životě? Např:
Psychicky, v oblasti vztahů?
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5)

Budoucnost
•

Kde vidíte svou budoucnost?

•

Troufl by si na práci na volném pracovním trhu?

•

Co je pro vás teď největší překážkou/ výzvou?

Příloha č.3 Ukázka vypracovaného seznamu sociálních podniků
Název
organizace

Obor činnosti

Právní forma

Cílové
skupiny

Webové
stránky

Kontakt

Kraj

aktiv
ní

3B sociální firma

Kovy a kovové
výrobky,
Zahradnické
služby, úprava
zeleně, udržba
nemovitostí a
úklidové práce,

s.r.o.

mládež a mladí
dospělí v
obtížné životní
situaci, etnické
menšiny,

http://www.3bs
oci alnifirma.cz/

info@3bsocialn
ifir ma.cz

Ústecký

?

Kulturní
manageme
nt a služby,
Vzdělávání,
rekvalifikac
e, Ostatní,

o.p.s.

mládež a mladí
dospělí v
obtížné životní
situaci, další,

http://www.aktiv
ne zivotem.cz/

Zlínský

Určit
ě ano

hl.m.Praha

Určit
ě ano

hl.m.Praha

Spíše
ne

Ústecký

?

Aktivně životem

Telefon:
+420 602 101
834
Ing. Bočková
Kateřina
Helena
Zrníková
projektová
manažerka
Tel.: 734 65
86 97
E-mail:
akce@aktivn
ezivot em.cz

AranžeriE

vazba
čerstvých i
sušených
květin

o.s.

lidé se
zdravotním
postižením,
mládež a mladí
dospělí v
obtížné životní
situaci

http://www.aran
zer ie.cz/

Tereza
Chvalová,
koordinátorka
projektu
email:
info@aranzeri
e.cz
telefon: 737
044
332

AZ Green
sociální družstvo

Zahradnické
služby, úprava
zeleně, udržba
nemovitostí a
úklidové práce,

a.s.

mládež a mladí
dospělí v
obtížné životní
situaci,

http://www.azgr
ee n.cz/

Ing. Milan
Vacek
gsm: (+420)
724
173 501
mail:
info@azgreen.c
z

BOK & LK

Textilní
služby čištění,
žehlení...,
Zahradnické
služby,
úprava
zeleně,
udržba
nemovitostí a

s.r.o.

lidé se
zdravotním
postižením,
mládež a mladí
dospělí v
obtížné životní
situaci, další,
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http://pradelnak
ad
an.webnode.cz/

Tel.:
provozovna:
725 867 954
E-mail:
bok.lkpradeln
a@s
eznam.cz

Čáp - Stěhovací
servis

Stěhování

Centrum

Zdravotnická

rehabilitačních

výroba a
služby,

o.p.s.

s.r.o.

Tel.: +420 739
665
196

mládež a mladí
dospělí v
obtížné životní
situaci, etnické
menšiny,
dlouhodobě
nezaměstnaní,

http://www.capstehovaciservis
.cz/

lidé se
zdravotním

http://www.jitro-

Telefon
recepce:

postižením,

sluzby.cz/

735 171 100

služeb, člen

mládež a mladí

skupiny JITRO

dospělí v
obtížné

Moravskoslezs
ký

Určit
ě ano

Olomoucký

Spíše
ano

Zlínský

Určit
ě ano

E-mail:
nfo@capstehovaciservis
.cz

588 505 021

životní situaci,

E-mail:

lidé pečující o

centrum.recepc
e

rodinné

@centrum.cz

příslušníky,

Charita sv.
Anežky
Otrokovice

Terénní
práce,
sociální
integrace a
služby,
Zahradnické
služby,
úprava
zeleně,
udržba
nemovitostí a

církevní
právnická
organizace

mládež a mladí
dospělí v
obtížné životní
situaci,
lidé bez
přístřeší a po
výkonu trestu,
lidé pečující o
rodinné
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http://www.otro
kovi
ce.charita.cz/

Tel.: 577 112
031
E-mail:
reditel@otrokov
ice
.charita.cz

