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Abstrakt

Sociální  ekonomika  je moderní  alternativou pro komunitní  rozvoj.  Jednotlivé 
subjekty věnující se sociální ekonomice se zabývají především oblastí sociálních služeb, 
podpory  zaměstnanosti,  vzdělávání  nebo  zdravotnictví.  V tomto  aspektu  je  sociální 
ekonomika podporována i Evropskou unií. Ačkoli legislativní úpravy jednotlivých zemí 
EU jsou v různém stadiu vývoje,  subjekty sociální  ekonomiky vznikají  i  bez těchto 
norem. 
Výzkum jednotlivých sociálních  firem v ČR ukázal,  že  sociální  firma,  která  vhodně 
stanoví svůj produkt, může existovat a rozvíjet se i bez legislativních úprav, formy její 
existence jsou velmi variabilní.  Na další analýze států s rozdílnými normami – Itálie a 
Finsku se ale ukazuje, že vhodná legislativní úprava výrazně usnadňuje vznik, existenci 
i  sledování  vlastního  přínosu  subjektů  sociální  ekonomiky.  I  přesto,  že  se  sociální 
ekonomika zabývá rozvojem potenciálu hendikepovaných, neexistuje jednotný názor na 
poskytování podpory ze strany státu.

Abstract 

Social economy is modern alternative of community development.  Respective 
subjects  are  dwelling  especially  on  the  sphere  of  the  social  services,  support  of 
employment, education or health service. The social economy is also supported by EU 
in this aspect. Though legislative alterations of each EU countries are in the different 
stage of development, subjects of the social economy are established even without these 
rules. The research of the respective social companies in the Czech republic showed that 
a  social  company  which  determined  properly  its  product  could  exist  and  develop 
without legislative alterations, forms of its existence are very variable. It is also being 
showed on other  analyses  of  the countries  with  different  rules  –  Italy,  Finland that 
appropriate legislative alteration makes easer considerably the creation, existence and 
monitoring of an own contribution  of subjects  of the social  economy.  Although the 
social economy is dwelling on the development of the disabled person potential it does 
not exist the uniform approach for providing of supports on the part of a state.

Klíčová slova
Sociální  podnik,  sociální  firma,  sociální  ekonomika,  zaměstnávání 

hendikepovaných, rozvoj komunity, podnikání, sociální odpovědnost firem.
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I. Úvod

„V osobě podnikatele mám jako cestovatel svoje poslání, za kterým kráčím, svůj  

cíl, který naplňuji.“1

Sociální  ekonomika  je  dynamicky  se  rozvíjející  směr  ekonomiky  v celém 

euroamerickém světě. Tento třetí sektor ekonomiky, jak je někdy nazýván, se objevuje 

jako spontánní odpověď na kapitalistický systém.

Sociální ekonomika se objevuje jako alternativa v 90. letech 20. století, kdy se 

na tento koncept zaměřila Evropská unie –  a jeho poradní orgán Evropský hospodářský 

a  sociální  výbor.  Poznatky  o  subjektech  třetího  sektoru  –  sociální  ekonomiky  jsou 

čerpány z výzkumů a projektů sociálního podnikání na univerzitách (USA), z výzkumu 

právního prostředí kooperativní družstevní ekonomiky (Mezinárodní družstevní svaz) i 

z praktických zkušeností zemí, kde je zaveden koncept sociálního podnikání, zejména 

sociální  družstvo  (Itálie)  a  sociální  podnikání  (Velká  Británie).

V 90.  letech  také  některé  země  Evropské  unie  počaly  uzákoňovat  subjekty 

sociální ekonomiky jako svébytné druhy podniků se specifickými zaměstnanci a tedy i 

podmínkami pro podnikání.

Sociální  ekonomika  vyrovnává  příležitosti  pro  osoby,  které  z jakéhokoliv 

důvodu nemohou využít ty nejběžnější pracovní nabídky.

Práce je jedna z nejdůležitějších činností  člověka,  tráví s ní  nejvíce aktivního 

času, je součástí seberealizace a nabývá důležitosti i proto, že je honorována.

V současnosti se však zvyšuje počet osob, které potřebují určitou formu pomoci 

či  podpory.  Jsou  schopny pracovat,  ale  nejsou  schopny nalézt  zaměstnání.  Sociální 

ekonomika  je  odrazem této  poptávky,  tedy  poptávky po  zaměstnání  a  ne  přímo  po 

produktu.2 

1 Sociálně vyloučení a sociální ekonomika. Sborník. Orfeus. Praha, 2007. Mészáros, P. s.18.
2 Vymětalík, B.: Aktuální otázky tržní společnosti a křesťanská etika. Skriptum (Nezávislé odborové 
sdružení Práce a svoboda), Praha, 1993.
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Cíl a metodika práce

Cílem práce  je  popsat  stav  sociální  ekonomiky  a  sociálních  podniků v Itálii, 

Finsku a  Česku.  Vyhledat  definice  jednotlivých subjektů sociální  ekonomiky a  dále 

zanalyzovat na výzkumném vzorku, jak vznikají sociálních podniky.

Ve výběru literatury a dalších pramenů, v I. a II. části diplomové práce, jsem se 

zaměřila na literaturu a analýzy s ekonomickým a sociálně ekonomickým zaměřením. 

Velké  množství  publikací  bylo  zveřejněno na  portálech  mezinárodních  výzkumných 

ústavů,  zabývajících  se  třetím sektorem,  na dalších  internetových portálech  o třetím 

sektoru a některé oblasti jsem konzultovala s odborníky.

Metody  ve výzkumné  části  diplomové  práce  jsou  nestrukturované  rozhovory 

s informanty,  obsahová analýza dokumentů a sekundární analýza rozhovorů s dalšími 

představiteli sociálních firem.

V diplomové  práci  se  zabývám  oblastí  sociální  ekonomiky.  Vymezuji  její 

teoretický  základ,  legislativní  odezvy  ve  státech  Evropské  unie  a  vymezuji  sociální 

podnikání  vůči  dalšímu  trendu  u  komerčních  subjektů  –  přechod  k  sociálně 

odpovědným podnikům.

V I. části diplomové práce se zabývám teoretickou koncepcí sociální ekonomiky, 

sociálního podniku a sociální firmy. Vymezuji definice jednotlivých subjektů, uvádím 

aktuální reflexe na tento trend v Evropské unii. Dále se zabývám konceptem sociálně 

odpovědné  firmy  a  zmiňuji  kritiku  sociální  ekonomiky,  jakož  i  veškerých  státních 

subvencí do ekonomiky.

V II. části diplomové práce se objevují aktuální vhledy do legislativních úprav 

zemí Evropské unie, které mají odlišnou historii a vývoj k sociální ekonomice na různé 

úrovni. Družstevnický typ sociální ekonomiky představuje Italská republika, podnikový 

typ  sociální  ekonomiky  Finská  republika  a  smíšený  typ  Česká  republika3.  Českou 

republiku  jsem  zvolila  především  proto,  že  ve  výzkumné  části  mapuji  situaci  již 

fungujících sociálních podniků v ČR i bez jakékoli legislativní normy. Finsko a Itálie 

mají již kodifikovány samostatné normy pro specifické subjekty sociální ekonomiky a 

v diplomové práce jsou uvedeny jak tyto normy,  tak i podmínky,  které musí subjekt 

splňovat, aby mohl být nazýván družstvem či sociálním podnikem.
3 Pro zkrácení bude v DP užívány názvy Finsko, Itálie, Česko nebo ČR.
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III.  část  diplomové  práce  je  částí  výzkumnou.  Na  čtyřech  informantech  byl 

prováděn kvalitativní výzkum, kde jsem hledala odpověď na otázku: „Pomocí jakého 

procesu byl stanoven produkt sociální dílny a rozhodnutí takovou činnost zahájit?“.
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II.  Teoretická  základna   a  koncept  sociální 

ekonomiky

1. Definice a koncept sociální ekonomiky

Sociální  ekonomika  je  komplex  tvořený  sociálními  službami,  výdělečnými 

aktivitami a tvorbou pracovních míst (především pro znevýhodněné osoby) a výrazným 

podílem místních a regionálních samospráv.

Sociální  ekonomiku  tvoří  organizace  a  podniky  nezávislé  na  státu,  které 

v různých oblastech podnikají a zisk věnují na poskytování sociálních služeb. V Evropě 

je obvyklé, že jde o sociální služby státem nezajišťované, jako například začleňování 

osob  bez  domova  a  lidí  dlouhodobě  nezaměstnaných,  pomoc  ženám  pečujícím  o 

zdravotně hendikepované děti, či staré rodiče, mikroškolky, pomoc migrantům.4 

Sociální  ekonomie  je  vědní  obor,  který  rozvíjí  poznatky  vybádané  v oblasti 

sociální ekonomiky. V práci se budu zabývat především subjekty sociální ekonomiky, je 

tedy nutné definovat sociální ekonomiku:5

Sociální ekonomika je „soustava opatření směřujících ke zmírňování sociálních 

rozdílů  mezi  jednotlivci  i  celými  skupinami  lidí  a  mezi  regiony,  v nichž  lidé  žijí  a 

působí. Sociální ekonomika v podstatě reaguje na nerovnosti, které mezi lidmi a mezi 

regiony vytváří tržní ekonomika, založená na svobodném podnikání za účelem dosažení 

zisku.“ 6

4 Kazuist, s.r.o.: Slovníček pojmů projekt Beskydy pro všechny. 2007 (online). Dostupné 
z WWW: http://www.projekt-beskydy.cz. [cit. 06-12-2008]. S.13

5 Pro definování sociální ekonomiky je nutné vymezit ji vůči dalším sektorům ekonomiky. Tuto 
definici vytvořila skupina výzkumníků v organizaci CIRIEC (International Centre of Research and 
Information on the Public, Social and Cooperative Economy) a publikovala ji ve výzkumné zprávě pro 
Evropskou unii v roce 2006. Definice se vymezuje především vůči vnímání běžné komerční 
firmy(privátní, podnik, tržní směna, zisk, užitky z produkce, přímá (ekonomická) demokracie a také jiná 
kombinace výrobních faktorů):

„V privátním sektoru se nachází řada organizací a podniků, produkujících zboží a služby za 
účelem podporovat kvalitu lidského života, což je odlišuje od klasického tržního modelu, kde účelem je 
zhodnocení vloženého kapitálu. Právní formy těchto organizací a podniků se země od země liší, ale 
nejčastěji mají formu družstev, vzájemných společností, občanských sdružení a podpůrných fondů. Jejich 
společným jmenovatelem je příslušnost k tzv. ekonomice třetího sektoru, respektive k sociální 
ekonomice.“ Sociální ekonomika. Sborník. Orfeus,Praha,2006. s.38
6 Jakl, Sociální ekonomika. Sborník. Orfeus,Praha,2006. 
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Sociální ekonomika v širokém pojetí má tyto atributy:

• Rozvíjí komunitní sektor (nebo ho vytváří),

• iniciuje vznik podniků na místní úrovni,7

• zaměstnanci vystupují jako partneři  a mají participativní roli,8 

• zaměstnanci i odběratelé se účastní rozhodování o firmě či družstvu9  

• podnik  pečuje  o  profesní  růst  zaměstnanců  a  vnímá  je  jako  zdroje  své 

prosperity10 

• dobrovolnická  činnost  na  komunitní  úrovni  –  sousedská  výpomoc,  domácí 

hospodářství,

• subjekty  jsou  ohleduplné  k životnímu  prostředí  a  rozvíjí  princip  trvale 

udržitelného rozvoje.11

Tento výčet je natolik obecný, že se do pojmu sociální ekonomika mohou zařadit 

sociálně odpovědné firmy a organizace, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí a 

rozvíjí  zaměstnanecký  potenciál.12 Takové  organizace  se  často  nezabývají  ani 

zaměstnáváním hendikepovaných osob.13 

Sociální ekonomika je soustava činností na regionální úrovni, která je tvořena 

propojením  sociálních  služeb,  výdělečnými  aktivitami  a  tvorbou  pracovních  míst. 

Sociální  ekonomiku  tvoří  organizace  a  podniky nezávislé  na  státu,  které  v  různých 

oblastech podnikají a zisk věnují na poskytování sociálních služeb.14 

Podle následujícího objektu se dá sociální ekonomika popsat jako průnik aktivit 

trhu,  užitku  komunity  a  pod  regulací  státu.  Sociální  ekonomika  je  tak  průnikem 

ekonomiky  zaměřené  na  rozvoj  komunity,  využívajíce  k tomu  legislativní  záměry  a 

peněžní  prostředky.  Sociální  ekonomika  tak  není  plným  ekvivalentem  nestátní 

neziskové sféry.

7 Sociální ekonomika. Sborník. Orfeus,Praha,2006.
8 Napříč společenskou odpovědností firem (kol.). Aisis, Kladno, 2005. 
9 Sociální ekonomika. Sborník. Orfeus,Praha,2006. 
10 Napříč společenskou odpovědností firem (kol.). Aisis, Kladno, 2005. 
11 Sociální ekonomika. Sborník. Orfeus,Praha,2006. 
12 Napříč společenskou odpovědností firem (kol.). Aisis, Kladno, 2005. 
13 Sociální ekonomika. Sborník. Orfeus,Praha,2006. 
14 Dohnalová, M.: Sociální ekonomika v evropském kontextu, Brno, CERM, 2006.
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Ekonomický triangl15 

Stát (regulační aktivity)

Ekonomika monetární netržní

      Komunity (aktivity pro užitky)      Trh (aktivity pro zisk)

    Ekonomika nemonetární netržní     Ekonomika monetární tržní

Sociální  ekonomika  je  v souvislostech  chápána  jako reakce  na  nové  systémy 

ekonomik,  neboli  je  srovnávána  s ekonomikou  demokratickou,  participativní, 

kooperativní,  solidární,  lidovou,  samosprávnou,  komunitní  a  někdy  i  komunální. 

Demokratická  ekonomika  pak  považuje  za  běžnou  výše  zmíněnou  definici  sociální 

ekonomiky,  zejména  zaměstnanecké  vlastnictví  podniků  (handicapovanými  i 

nehandicapovanými  osobami).  „Tato  odvětví  ekonomiky  a  systémy  na  zmírnění 

sociálních  rozdílů  ve  společnosti  nesledují  v prvé  řadě  dosažení  zisku,  ale  dosažení 

vzájemné  solidarity  a  začleňování  znevýhodněných  osob  různých  kategorií  do 

pracovního procesu a do společnosti“ 16

Sociální  ekonomika  tak  přirozeně  vyrovnává  problémy,  které  se  objevují  u 

globálních  ekonomik  (v  roce  2008 charakterizovaném lavinovitými  pády globálních 

trhů je to velmi aktuální téma). Zaměření na vytváření komunitních sociálních vazeb 

řadí sociální ekonomiku k trvalejším hodnotám než jsou běžné komerční subjekty, které 

se starají o své zaměstnance pouze tak, aby zaměstnání neopustili.17

15 Dle konceptu J. L. Lavilla (1999) in  Hunčová, M.: Koncept sociální a solidární ekonomiky, model 
sociálního podniku a sociální firmy 2007 (online). Dostupné z WWW: http://www.osnoviny.cz/koncept-
socialni-a-solidarni-ekonomiky-model-socialniho-podniku-a-socialni-firmy [cit. 28-12-2008]
16 Sociální ekonomika v Evropské unii a její aplikace na podmínky České republiky. Osvětová publikace. 
Orfeus, Praha, 2004.
17 Sociální ekonomika. Sborník. Orfeus,Praha,2006. s.39
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Sociální  ekonomika  tedy  není  směr  v ekonomice,  který  se  snaží  zvýšit  svůj 

kapitál a zisk za každou cenu. Subjekty sociální ekonomiky, které se do nich počítají, 

mají jistá specifika, je to především:

• Solidarita  – přerozdělovací  systém sociálního státu vede k podpoře 

občanů,  kteří  se  octli  v nouzi  tak,  aby  nikdo  netrpěl  žádným existenciálním 

nedostatkem. Sociální ekonomika posiluje solidaritu a míru zplnomocnění pro 

občany,

• sociální soudržnost – zapojení i občanů, kteří by v běžném prostředí 

takovou šanci neměli je jedním z principů sociální ekonomiky,

• sociální  zodpovědnost  –  přijetí  zodpovědnosti  za  všechny  občany 

státu  a  zároveň  přijetí  zodpovědnosti  občanů  za  vlastní  život  je  základním 

principem sociální ekonomiky a potažmo i celého sociálního státu,

• demokratické  řízení  –  do  řízení  mají  možnost  se  zapojit  majitelé, 

vedení,  zaměstnanci,  dodavatelé,  zákazníci  a  celá  komunita,  kterou  výroba 

ovlivňuje. Rozhodování se řídí principem 1 člověk = 1 hlas,

• participace  občanů  a  autonomie  –  subjekt  sociální  ekonomiky  by 

neměl být závislý na aktuálním politickém ustavení,

• kombinace  podnikatelského  zaujetí  a  ohledů k veřejnému zájmu – 

sociální ekonomika preferuje rozvoj místa, kde působí a investuje své zisky do 

tohoto rozvoje. 

Subjekty  sociální  ekonomiky  poté  uplatňují  tyto  principy  v praxi.  Mezi  tyto 

subjekty zahrnujeme především: asociace, nadace,  vzájemné společnosti (muttuelles), 

družstva.18

Z uvedených principů sociální ekonomiky vyplývá, že užitek subjektů sociální 

ekonomiky je v zaměstnávání osob, které se integrují do společnosti, získávají vlastní 

výdělek a odměna za vlastní práci přináší užitek rodině a celé komunitě. Ve veřejném 

zájmu  je  tyto  subjekty  podporovat,protože  přenáší  finanční  zátěž  mimo  výdaje 

sociálního státu.

18 Dohnalová, M. a kol.: Sociální ekonomika; Sociální podnikání; studijní text. Univerzita Karlova 
v Praze, Praha, 2007.
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Subjekty sociální ekonomiky jsou proto zaměřeny nikoliv na vytváření zisku, ale 

na  investice  do  lidí.  Zisk  by  měl  být  podřazen  užitku  práce  samotnému,  což  je 

především práce samotná.19 

Přínos sociální ekonomiky je, krom rozvoje možnosti spotřebovat svůj výdělek 

jednotlivcem, také dopad na rozvoj širšího společenství lidí. Přidanou hodnotou sociální 

ekonomiky (vše, co je za hranicí přímé pomoci jednotlivci) je ekonomický a sociální 

rozvoj.

Sociální přidaná hodnota sociální ekonomiky je kvantitativními metodami těžko 

změřitelná. Kvalitativně se dá měřit spokojenost jedince a změna v prožívání života ve 

společnosti.

Za přidanou sociální  hodnotou sociální  ekonomiky z politického a  sociálního 

hlediska považujeme:

• Sociální soudržnost,

• zvýšení zaměstnanosti,

• generování a udržení sociální a ekonomické struktury,

• rozvoj demokracie,

• sociální inovace a místní rozvoj.20

Sociální ekonomika významně přispívá i ke spravedlivějšímu rozdělování zisku 

a bohatství,  tvorbě  a poskytování  služeb  sociální  péče  (například  sociálních 

a zdravotních služeb a služeb sociálního zabezpečení),  k udržitelnému rozvoji a účasti 

veřejnosti,  i ke  zvýšení  účinnosti  veřejných  politik.  Uplatnění  principů  sociální 

ekonomiky pak vede k rozvoji celé komunity. Sociální ekonomika pak vytváří množství 

druhotných pozitivních důsledků na hospodářství a veřejný prostor.

V dalších  aspektech  se  subjekty  sociální  ekonomiky  chovají  jako  běžné 

komerční  subjekty.  Subjekty sociální  ekonomiky se většinou zaměřují  na vyrovnaný 

rozpočet  (příjmy  se  rovnají  výdajům).  Dosahování  ztráty,  i  přes  veřejnou  podporu 

vyrovnávající  výkon  hendikepovaných  osob,  je  možnost  pro  vyhlášení  konkurzu  či 

bankrotu.21 

19 Francová, P.: Budoucnost sociálního podnikání  v České republice. 2007 (online). Dostupné z WWW: 
http://www.osnoviny.cz/budoucnost-socialniho-podnikani-v-ceske-republice [cit. 19-11-2008]

20 Sociálně vyloučení a sociální ekonomika. Sborník. Orfeus. Praha, 2007
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Cíle sociální ekonomiky se dají shrnout takto:

1. Aktivní zapojení do komunity.

2. Vytvoření vhodného prostředí pro rozvoj osob, které by  tuto možnost v běžném 

tržním prostředí neměly.

3. Participace na vlastním vývoji.

4. Posílení solidárního chování mezi občany navzájem.

5. Posílení schopnosti jedince rozhodovat o svém vlastním osudu.

6. Rozvoj dobrovolnosti  – ve vstupu a odchodu ze subjektu, v míře zapojení do 

aktivit.22 

Pokud  mluvíme  o  znevýhodněných  osobách  a  osobách,  které  mají  sníženou 

schopnost vstupu do běžného tržního prostředí. Jsou to osoby, které mají určitý druh 

znevýhodnění fyzického, psychického nebo sociálního charakteru.

• Dlouhodobě nezaměstnaní občané, kteří  jsou již chronicky nezaměstnatelní,  u 

kterých selhala pomoc úřadů práce,

• občané se zdravotním (mentálním, tělesným, smyslovým) postižením, duševně 

nemocní,

• lidé předdůchodového věku,

• lidé s nízkým vzděláním,

• lidé bez běžného sociálního a rovněž rodinného zázemí např.

o po návratu z výkonu trestu, z psychiatrické léčebny,

o po dlouhodobé nemoci,

o bezdomovci,

o mladiství z dětských domovů a výchovných ústavů,

• „příslušníci etnických menšin,

• matky s malými dětmi,

• mladí lidé, kteří nemají zajištěnou ani práci, ani bydlení,

• noví absolventi škol bez praxe,

• lidé z venkova i měst, které nízké příjmy směřují do chronické chudoby,

21 CIRIEC : DI CESE 96/2007 Skup. III EN-freelance/VS/jv. 2007 (online). Dostupné z WWW: 
http://www.eesc.europa.eu/groups/3/index_en.asp?id=1405GR03EN. [cit. 12-1-2009]

22 NESEA: Sociální ekonomika v ČR z pohledu projektů NTS C CIP EQUAL . 2008 (online). Dostupné z 
WWW: http://   www.socialni-ekonomika.cz/tiki-download_file.php?fileId=64  : [cit. 17-1-2009]. 
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• přistěhovalci nebo uprchlíci.“23

V Evropské unii, především ve státech před rozšířením roku 2004 (15 státech) se 

objevují především tyto typy subjektů sociální ekonomiky:

• Družstva  jsou sdružení osob, které se spojily za účelem poskytování sdílené 

služby  prostřednictvím  demokraticky  řízených  podniků  ve  společném 

vlastnictví.  Družstva  jsou  činná  v  mnoha  oblastech,  např.  bytové  oblasti, 

sociální péče atd.,

• podniky ve vlastnictví zaměstnanců jsou podniky, které jsou alespoň částečně 

vlastněny a kontrolovány osobami, které v nich pracují,

• úvěrové svazy jsou finanční družstva vlastněná a kontrolovaná svými členy.

• komunitní  rozvojové finanční instituce  poskytují  finanční prostředky malým 

podnikům ve znevýhodněných komunitách, sociálním podnikům a podnikům 

zakládaným členy znevýhodněných skupin,

• rozvojové  fondy  jsou  situovány  v  komunitách  a  vlastní  je  organizace  pro 

obnovu.  Mohou  zavádět  nejrůznější  iniciativy,  např.  řídit  prostory  pro 

pracovní  činnosti,  spravovat  sportovní  a  volnočasová  zařízení,  poskytovat 

služby péče o děti atd.,

• „zprostředkující organizace trhu práce poskytují vzdělávání/školení a pracovní 

praxi dlouhodobě nezaměstnaným,

• sociální podniky jsou neziskové organizace, často založené za účelem podpory 

práce charitativních nebo nevládních organizací,

• komunitní  podniky  jsou  sociální  podniky  s  výrazným  geografickým 

vymezením a se zaměřením na místní trhy a místní služby,

• sociální  firmy  představují  jeden typ  „sociálního  podniku“ a  jsou zakládány 

speciálně pro vytváření pracovních příležitostí a poskytování školení osobám 

se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněným skupinám.“24 

23 Sociálně vyloučení a sociální ekonomika. Sborník. Orfeus. Praha, 2007. Slobodník, J.:  s.16.

24 Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci 
programového období Evropského sociálního fondu 2007-2013; Závěrečná zpráva 23.5.2008. REDECo, 
spol. s r.o., Praha, 2008. s.98
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Výzkumem  sociální  ekonomiky  se  zabývají  mezinárodní  organizace  jako  je 

Mezinárodní  ústředna  práce  či  CEP-CMAF  (European  Standing  Conference  of 

Cooperatives, Mutual Societies, Associations and Foundations).25 

Sociální ekonomiku můžeme rozdělit na dvě základní odvětví – tržní a netržní. Tržní 

odvětví sociální  ekonomiky je takové, které poskytuje svoje služby nebo výrobky za 

poplatek vyjádřitelný v běžné měně a za tento poplatek také poskytovaný. Tržní odvětví 

tvoří zejména družstva a vzájemné společnosti, podnikatelské skupiny řízené družstvy, 

vzájemné společnosti.

Netržní odvětví sociální ekonomiky jsou organizace, které většinu své produkce 

zboží nebo služeb poskytují bezplatně nebo zdánlivě bezplatně nebo za takové poplatky, 

které  konečného  uživatele  ekonomicky  zatíží  minimálně.  Tuto  část  tvoří  zejména 

sdružení občanů a nadace26.

25 Hunčová, M.: Sociální ekonomika a sociální podnik. Univerzita Jana Evangelista Purkyně, Ústí nad 
Labem, 2007.

26 Sociální ekonomika a sociální podnik jako nástroj veřejných politik. Sborník. Univerzita Jana 
Evangelista Purkyně, Ústí nad Labem, 2006.
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2. Kritika principů sociální ekonomiky

Principy sociální ekonomiky, jako důležité součásti variabilního ekonomického 

světa, nejsou  přijímané jako jediný převládající názor na nutné směřování ekonomiky. 

Sociálně-tržní  hospodářství  (do  kterého  principy  sociální  ekonomiky  spadají)  je 

nepřijatelné pro liberálně smýšlející ekonomické odborníky. 

Liberální  ekonomové  reprezentovaní  Rakouskou  ekonomickou  školou, 

především  L.  von  Misesem  a  F.A.  von  Hayekem  a   v USA  dále  především  M. 

Rothbardem, považují principy trhu za přirozenou lidskou soustavu, která sama o sobě 

řeší konflikty a stát je tedy zbytečnou institucí,  která tržní síly pouze omezuje a tak 

snižuje přirozenost dobrovolné směny(obchodní transakce).

Společenský  zájem je  ve  směně  zastoupen  dobrovolností  směny.  „Logika  je 

jasná,  veškeré  směny  jsou  vyprodukovány  dobrovolně  a  dobrovolné  směny 

maximalizují  společenský užitek“ 60.  Legislativa,  státní  zásahy reprezentované např. 

Antimonopolním  úřadem jsou  v zásadě  nepotřebné,  jedinec  se  vždy  může  o  směně 

rozhodnout.27

Sociální podnikání je z tohoto hlediska nepřípustná podpora státu, běžná směna 

tím  ztratí  na  dobrovolnosti.  Stát  tu  ztrácí  svoji  úlohu,  neboť  v okamžiku  dokonalé 

dobrovolné směny nebude již potřeba ochrany handicapovaných skupin obyvatelstva, a 

tedy ani daňového zatížení na jejich podporu.

Státní služby by podle Rothbarda měly být kompletně v soukromých rukou jako 

nabídka  služby,  protože  jedině  tak  se  zajistí  adresnost  služeb  a  přímá  platba  dává 

kupujícímu jistotu, že služba zajišťuje pouze jeho potřeby. Jediné služby, které by měl 

stát financovat a občan na ně daňové přispívat, je zajišťování ochrany základních práv a 

svobod  občanů,  ale  ve  smyslu  ochrany  před  vnějším  nepřítelem  a  ochrana 

mezinárodního  prostředí.  Určitý  smysl  vidí  liberální  ekonomové  i  ve  vymezení 

vlastnických práv, ale pouze takovým způsobem, aby vymezení neomezovalo svobodný 

trh.28

Podle  Defournyho  sociální  ekonomika  především vyrovnává  nedostatky trhu, 

kterými vznikají nerovnosti možností. Tyto nerovnosti by však podle liberálně tržního 

názoru ani nevznikly, pokud by stát přespříliš nezasahoval do směnného jednání.

27 Rothbard, M. N.: Ekonomie státních zásahů. Přel. Šíma, J., Liberární institut, Praha, 2005.
28 Tamtéž.
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Je  otázkou,  zda  je  pro  stát  výhodnější  dotovat  poskytování  sociální  podpory 

jedincům, kteří by jinak nemohli sehnat zaměstnání či dotovat možnost zaměstnání těm 

samým  lidem.  Neexistence  jakékoli  podpory  pro  osoby  nemohoucí  je  v evropském 

prostředí nemyslitelná a odporuje demokratickým principům uzákoněným v ústavních 

zákonech všech států. Nebudu se zde zabývat tedy teoretickou koncepcí bez sociální 

politiky států.29

Skutečnost je taková, že dotace do sociálního podniku je menší a efektivnější 

než přímá podpora.

1. První důvod je především ekonomický: mzda zaměstnance je vyšší než příjem 

ze sociální podpory, jinak by jedince nemotivovala k výkonu.

2. Makroekonomický:  V globálním měřítku  je  přínos  na  vytváření   HDP větší 

(aktivita podniku a chování zaměstnance je v součtu větší než přínos sociálních 

služeb a pasivita příjemce).

3. Psychologický:  Integrace  a  pracovní  návyky  jedince  směřují  k pozitivnímu 

formování jeho osobnosti a menšímu výskytu patologického chování.

4. Sociální: sdružování pracovníků za určitým cílem je jedním z nejpřirozenějších 

míst pro společnost.

Snižování mandatorních výdajů státu v okamžiku, kdy se snižují jeho příjmy je 

věc nutná a potřebná. Snižování míry dotací subjektům sociální ekonomiky, které budou 

za určitou dobu schopny samofinancování, je jedním ze způsobů, jak míru zátěže státu 

snížit. 30.

Dle mého názoru svobodná volba a svobodný trh nevyřeší nepříznivou sociální 

situaci některých skupin obyvatelstva. Tyto skupiny navíc budou znevýhodněny již při 

startu,  a svobodný trh ve své ideální podobě v Evropě neexistuje. Ideální podpora ze 

strany státu tedy je zplnomocňovat a poskytovat možnosti pro osoby, které by na ně 

dosáhnout nemohly. Podpora nestátním subjektům  by neměla být stoprocentní a měla 

by být flexibilní, jinak se služby nebudou vyvíjet a jejich finanční nároky zvyšovat. Stát 

by neměl poskytovat služby sám, ale zakázky vypisovat ve formě soutěže a vyvinout 

29 Defourny, J.:Sociální podniky v rozšířené Evropě; Koncept a skutečnosti. Dostupné z 
http://www.cecop-est.cz/download/Socialni_podniky_Defourny_EMES1.pdf
30 Schmidt, G.: The Dynamics of Full Employment; Social Integration Through Transitional Labour 
Markets. Edward Edgar Publishing, Inc. Northampton, 2002
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dostatečný způsob kontroly efektivity jednotlivých příjemců dotací, který však nenavýší 

počet státních zaměstnanců.

Další možností by mohlo být podporovat komunitní způsob podpory a to i ve 

velkých městech, kde je anonymita lidí veliká. Podpora komunitních projektů, které se 

vážou  na regiony a dostatečná informovanost obyvatel a jednotlivců by podpořila jejich 

soudržnost.  V komunitě  se  také  velmi  daří  oficiální  i  přirozené  dobrovolné práci,  je 

možno ji podporovat i v místech, kde vymizela.
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3. Definice sociálního podniku

„Zodpovědné  podnikání  může  a  mělo  by  hrát  roli  v pozitivní  společenské 

změně.“ 31

Principy sociálního podniku jsou stejné jako principy sociální ekonomiky a dají 

se shrnout do čtyř základních bodů:

• Důraz na solidaritu,

• sociální soudržnost,

• demokratické řízení,

• kombinace podnikání a veřejného zájmu.32

Definice i modely sociálních podniků vychází ze zkušenosti ze zahraničí. První 

model  vychází  z britského  modelu  sociálních  podniků,  tento  model  zdůrazňují 

především odborníci na sociální podnikání v ČR sdružení v projektu „Sociální firma – 

výzva v podnikání 21.století“. Jejich definice sociálního podnikání je:

„Sociální podnikání je podnikání s primárně sociálními cíli, jehož hospodářský 

zisk je v prvé řadě znovu investován do podnikání za stejným účelem nebo do rozvoje 

místní komunity, spíše než aby se jednalo o podnikání vedené potřebou maximalizovat 

zisk pro zainteresované skupiny/osoby či vlastníky.“ 33

Definici sociálního podniku v evropském kontextu vytvořila platforma CEFEC 

(Evropská konfederace sociálních firem a družstev) následovně:

• Je to  firma  vytvářená  za  účelem zaměstnávání  osob s postižením nebo jinak 

znevýhodněných na trhu práce, kteří tvoří podstatnou část zaměstnanců,

31 Hall, C.: Zodpovědný podnikatel; Jak vydělat peníze a změnit věci k lepšímu. Překl. Králíková, R., 
Kalifornia Fitness – Bohemia s.r.o., 2001. s.243
32 Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci 
programového období Evropského sociálního fondu 2007-2013; Závěrečná zpráva 23.5.2008. REDECo, 
spol. s r.o., Praha, 2008
33 Department of Trade and Industry: Social enterprise, a strategy for success. 2002 (online).  Dostupné na 
WWW: 
<http://www.cabinetoffice.gov.uk/third_sector/social_enterprise/~/media/assets/www.cabinetoffice.gov.u
k/third_sector/se_strategy_2002%20pdf.ashx>. [cit. 31-10-2008]
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• je to podnikatelský subjekt, který užívá vlastní tržně orientované výroby zboží a 

poskytování služeb vedoucí k naplňování svých sociálních cílů,

• každý ze zaměstnanců dostává tržní  mzdu nebo plat  odpovídající  jeho práci, 

přičemž pracovní podmínky by měly být mezi všemi rovné,

• všichni zaměstnanci (hendikepovaní i bez hendikepu) by měli mít stejná práva a 

povinnosti.

Sociální  podnikání  je  proces.  Subjektem sociální  ekonomiky je  však  sociální 

podnik, který vymezuje CIRIEC takto:

•  „Plní ekonomický, sociální, komunitní či etický účel,

• funguje na základě modelu komerčního podniku,

• má právní formu vyhovující sociálním účelům a nikoli osobnímu zisku. 

Sociální  podnikání  řeší  prostřednictvím  samostatné  podnikatelské  aktivity  a 

účasti  na trhu otázky zaměstnanosti,  sociální  soudržnosti  a  místního  rozvoje a  svou 

činností  podporuje  solidární  chování,  sociální  začleňování  a  růst  sociálního  kapitálu 

zejména na místní úrovni s maximálním respektováním trvale udržitelného rozvoje.“34 

Předchozí charakteristika se dá doplnit třemi pilíři sociálních podniků:

• Podnikání: sociální podniky kombinují tržní jednání se sociálním akcentem,

• zaměstnanost: sociální podniky se v prvé řadě snaží o pracovní prostředí, kde je 

všem  zaměstnancům  poskytována  podpora,  příležitost  a  smysluplná  práce. 

Vytváření pracovních míst je prioritou,

• zplnomocnění: sociální podniky usilují o společenskou a ekonomickou integraci 

znevýhodněných skupin jejich zaměstnáváním, 35

Podnikatelská  činnost  sociálního  podniku  je  pak  vymezena  těmito  čtyřmi 

principy, přičemž všechny podniky se nemusí řídit všemi:

34 Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci 
programového období Evropského sociálního fondu 2007-2013; Závěrečná zpráva 23.5.2008. REDECo, 
spol. s r.o., Praha, 2008.
35 Sociální firma – výzva v podnikání 21. století. Fokus Praha o.s., Praha, 2007.
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1. „Soustavný  charakter  produkční  činnosti“: 36sociální  podniky  jsou  přímo 

zaměřeny na výrobu a produkci zboží či služeb. Sociální podniky se nezabývají 

finanční činností ve smyslu bank, či redistribucí jako nadace poskytující granty.

2. „Vysoký  stupeň  autonomie“:  37sociální  podniky  jsou  nezávislé  na  aktuální 

politické situaci, avšak mohou využívat prostředků veřejné podpory, které jsou 

zaměřeny  na  integraci  exkludovaných  osob  na  trh  práce.  Řízení  sociálních 

podniků je politicky nezávislé a procesy řízení jsou autonomní podle jasných 

kritérií.

3. „Významná úroveň ekonomického/podnikatelského  rizika“38: sociální podniky 

nejsou plně hrazeny z veřejných zdrojů, granty a dotace mohou sloužit např. 

pouze  pro  zřízení  podniku,ale  další  vedení  závisí  na  vlastní  ekonomické 

činnosti.

4. „Relativně  nízký  podíl  placené  práce“: 39 další  možností,  jak  zajistit 

soběstačnost firmy, je využití dobrovolníků, stážistů a darů, které mohou zajistit 

soběstačnost podniku na veřejných zdrojích.

Cílem sociálních podniků jsou aktivity realizované na základě podnikatelského 

konceptu, avšak ne jako subjekt zajišťující majiteli co největší zisk, ale primární snahou 

je sociální inkluze občanů, kteří by jinde  tuto možnost neměli, dále řešení všeobecného 

problému  nezaměstnanosti  a  produkci  udržitelných  výrobků  a  služeb,  po  kterých 

existuje reálná poptávka.  Ekonomické hospodaření je běžné jako  u podnikatelského 

subjektu s přihlédnutím k sociálním cílů, ke kterým by se podnik měl zavázat již při 

zřízení. 40

Tržní chování sociálních podniků je podřízeno dalším investicím ve prospěch 

komunity,  cílové  skupiny,  na  které  je  podnik  zaměřen,  popř.  rozšíření  výroby  a 

pracovních  míst.  Tyto  investice  jsou  udržitelné,  efektivní  a  stabilizují  ekonomické 

prostředí  podniku.  Inkluzivní  charakter  podniku  také  umožňuje  čerpat  z různých 

potenciálů zaměstnanců a vytváří pracovní pozice pro dříve nezaměstnatelné osoby.

36 Sociální ekonomika a NNO v ČR. Centrum pro výzkum neziskového sektoru pro NROS. Praha, 2005. 
S. 15
37 Sociální ekonomika a NNO v ČR. Centrum pro výzkum neziskového sektoru pro NROS. Praha, 2005. 
S. 15
38 Sociální ekonomika a NNO v ČR. Centrum pro výzkum neziskového sektoru pro NROS. Praha, 2005. 
S. 15
39 Sociální ekonomika a NNO v ČR. Centrum pro výzkum neziskového sektoru pro NROS. Praha, 2005. 
S. 15
40 Sociální ekonomika a NNO v ČR. Centrum pro výzkum neziskového sektoru pro NROS. Praha, 2005.
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„V českých podmínkách je subjektem sociální  ekonomiky typ  družstva,  který 

zaměstnává znevýhodněné osoby nebo občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, 

který vykonává jako doplňkovou také ekonomickou činnost.“41 

Zaměstnanci sociálního podniku jsou si rovni ve svých povinnostech. Podnik je 

však  zaměřen  na  zaměstnávání  osob  ohrožených  sociálním  vyloučením.  Tímto 

principem se řadí mezi důležité činitele aktivní politiky zaměstnanosti a stává se tak 

důležitým  partnerem  veřejné  politiky.42 Sociální  podniky  doplňují ziskové  podniky 

hlavního  proudu,  které  mají  za  povinnost  zvyšovat  kvóty  zaměstnaných  a 

znevýhodněných lidí.

Sociální podniky jsou svou velikostí řazeny k malým a středním podnikům, které 

jsou  trvale  udržitelnější  v národním  hospodářství.  Jejich  zřizovatelé  jsou  většinou 

místního charakteru, nepřesunují se podle finanční zátěže pracovní síly, využívají více 

kooperace malých firem a jsou zasíťováni v komunitních procesech. 

Sociální podniky také využívají větší flexibility práce, právě pro způsob jejich 

vedení. Sociální podnik využije pracovní sílu, která by jinak zůstala nevyužita. Využívá 

také místní příležitosti a napojuje se na komunitní procesy. 43

V České republice  se na definici  sociální  ekonomiky shodla expertní  skupina 

Národní tématické sítě C (NESEA), která definuje základní princip sociálních podniků 

jako subjekt, který „prostřednictvím samostatné podnikatelské aktivity a účasti na trhu 

řeší otázky zaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje“.44

3.1. Ekonomické principy sociální ekonomiky

Sociální ekonomika je reakce na tržní hospodářství, především reakce na změny 

prostředí, na globalizující se trhy s konkurenční hospodářskou soutěží, decentralizací a 

delokalizací  výroby.  Tento  konkurenční  systém  vede  postupně  i  k deregulaci  a 

privatizaci veřejných služeb. Veřejné služby se od 90.let potýkají se změnou struktury 

potřeby sociální pomoci, jako je stárnutí obyvatelstva či migrace aktivního obyvatelstva. 

Tyto změny jsou příležitostí pro rozvoj sociální ekonomiky.

I sociální  ekonomika musí být konkurenceschopná,  pokud chce být funkčním 

nástrojem posilování sociální soudržnosti a vytváření statků ve prospěch svých členů a 

komunity.  Sociální  ekonomika využívá strategie jako je vstup do podnikových sítí  a 
41 Dohnalová, M.: Sociální ekonomika v evropském kontextu, Brno, CERM, 2006. S.97.
42 Hunčová M.: Sociální ekonomika a sociální podnik UJEP, Ústí nad Labem, 2007.
43 Hunčová M.: Sociální ekonomika a sociální podnik UJEP, Ústí nad Labem, 2007
44 NESEA: Sociální ekonomika v ČR z pohledu projektů NTS C CIP EQUAL . 2008 (online). Dostupné z 
WWW: http://   www.socialni-ekonomika.cz/tiki-download_file.php?fileId=64  : [cit. 17-1-2009]. S. 1.
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spojenectví,  vytváření  nových  způsobů  financování  společností,  inovace  výrobků  a 

procesů  a  motivace  politik  odborné  přípravy  a  rozvoje  znalostí,  tedy  investice  do 

lidského potenciálu.45 

Sociální  podnik  je  velmi  variabilní  ve  svých  formách.  Charakteristikou 

sociálního  podniku  je  spojení  sociálního  účelu  existence  a  zároveň  uplatnění 

podnikatelského  principu,  který  je  příznačný  pro  komerční  sektor  tržní  ekonomiky. 

Sociální podnik je svým způsobem fungování neziskový, jejich zisk je dále investován 

na naplnění cílů, které jsou sepsány ve zřizovací listině.

Způsob registrace nebo fungování jsou v každé zemi Evropy rozdílné, viz kap. 

II. V zemích Evropské unie mohou být sociální podniky registrovány jako soukromé 

obchodní společnosti např. s.r.o., a.s., jako družstva, sdružení dobrovolnické organizace, 

charity, vzájemně prospěšné společnosti a některé dokonce nemají potřebu mít právní 

subjektivitu. 46

Evropská unie o 25 členských státech bylo v roce 2005 ekonomicky aktivních 

více než 240 000 družstev. Družstva mají dobré postavení v každé oblasti hospodářské 

činnosti,  a zvlášť  významná  jsou  v zemědělství,  finančním  zprostředkování, 

maloobchodu  a bydlení  a jako  družstva  pracujících  v odvětví  průmyslu,  stavebnictví 

a ve službách. Tato družstva zajišťují přímou zaměstnanost pro 3,7 milionu lidí a mají 

143 milionů členů.

Vzájemné společnosti  v oblasti  zdravotnictví  a sociální  péče poskytují  pomoc 

a pojistné krytí více než 120 milionům lidí. Vzájemné pojišťovny mají podíl na trhu ve 

výši 23,7 %.47 

V tabulce  č.1  je  vyjádřen  počet  subjektů  sociální  ekonomiky  v jednotlivých 

zemích Evropské unie, které jsou registrovány u příslušných orgánů. V tabulce je vidět, 

že  nejlépe  sledované  jsou  družstevní  typy  organizací,  ale  více  rozšířeny  jsou  typy 

organizací – sdružení. Nejméně rozšířený subjekt je vzájemná společnost. V Evropské 

unii bylo v roce 2005 registrovaných téměř 11 200 000 subjektů sociální  ekonomiky. 

Tyto údaje jsou bez nově přistoupivších zemí Rumunska a Bulharska.

V EU  roste  sociální  a  hospodářský  význam  podniků  a  organizací  sociální 

ekonomie; s přibližně 9 milióny přímých zaměstnanců na plný úvazek představují 7,9 % 
45 CIRIEC : DI CESE 96/2007 Skup. III EN-freelance/VS/jv. 2007 (online). Dostupné z WWW: 
http://www.eesc.europa.eu/groups/3/index_en.asp?id=1405GR03EN. [cit. 12-1-2009]

46 Sociální ekonomika. Sborník. Orfeus,Praha,2006. 
47 Dohnalová, M.: Sociální ekonomika v evropeizaci českého hospodářství. Národohospodářský ústav 
Josefa Hlávky, Praha, 2006.
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občanských  zaměstnaneckých  míst.  Navíc  sdružují  značnou  část  společnosti:  podle 

Komise mají družstva  140 miliónů členů a vzájemné pojišťovací celky 120 miliónů. 

Odhaduje  se  tedy,  že  více  než  25  %  občanů  EU  jsou  členy  podniků  sociálního 

ekonomiky a účastní se procesu v odlišných rolích jako stakeholders (viz. kap. II.4): 

výrobce,  spotřebitel,  střadatel,  obyvatel  bytu,  pojištěný,  student,  dobrovolník,  atd. 

27/10/200448 

Tabulka č.1: Přehled subjektů sociální ekonomiky v Evropské unii:49 

Země Družstva Vzájemné 

společnosti

Sdružení CELKEM

Belgie 17 047 12 864 249 700 279 611
Francie 439 720 110 100 1 435 330 1 985 150
Irsko 35 992 650 118 664 155 306
Itálie 837 024 499 389 1 336 413
Portugalsko 51 000 159 950 210 950
Španělsko 488 606 3 548 380 060 872 214
Švédsko 99 500 11 000 95 197 205 697
Rakousko 62 145 8 000 190 000 260 145
Dánsko 39 107 1 000 120 657 160 764
Finsko 95 000 5 405 74 992 175 397
Německo 466 900 150 000 1 414 937 2 031 837
Řecko 12 345 489 57 000 69 834
Lucembursko 748 6 500 7 248
Nizozemsko 110 710 661 400 772 110
Spojené 

království

190 458 47 818 1 473 000 1 711 276

Kypr 4 491 4 491
Česká republika 90 874 147 74 200 165 221
Estonsko 15 250 8 000 23 250
Maďarsko 42 787 32 882 75 669
Lotyšsko 300 300
Litva 7 700 0 7 700
Malta 238 238
Polsko 469 179 60 000 529 179
Slovensko 82 012 16 200 98 212
Slovinsko 4 401 270 4 671
CELKEM 3 663 534 351 291 7 128 058 11 142 883

48 Evropský hospodářský a sociální výbor: Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na 
téma „Schopnost malých a střeních podniků a podniků sociální ekonomie přizpůsobit se změnám 
kladeným ekonomickou dynamikou“  INT/242. Zpravodaj: Fuscová. 2004. (online). Dostupné z WWW: 
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\int\int242\ces1425-
2004_ac.doc&language=EN [cit. 28-12-2008]
49 CIRIEC : DI CESE 96/2007 Skup. III EN-freelance/VS/jv. 2007 (online). Dostupné z WWW: 
http://www.eesc.europa.eu/groups/3/index_en.asp?id=1405GR03EN. [cit. 12-1-2009]. S.14
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3.2 Principy podnikání

Pojem podnikání má v českém jazyce dva významy: první je ekvivalentem pro 

jakoukoli  novou, inovativní  a průkopnickou (tím pádem rizikovou) činnost nebo pro 

jakýkoli druh činnosti, který je nějak řízen50 a druhý význam je vymezen v Obchodním 

zákoníku  jako:  „Soustavná  činnost  prováděná  samostatně  podnikatelem  vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku“.51 

Craig Hall považuje „podnikatele za odvážné a kreativní osoby, které se nebojí 

podstoupit riziko, neboť věří ve svůj projekt“. Podnikání samotné je podle něj způsob, 

jak  myšlenky  naplnit  činy.52 Většina  podnikatelů  podle  Halla  v počátku  podnikání 

nepovažuje zisk za důležitý v jejich práci, spíše pracují na projektu samotném.53 

Podnikání  mění  ráz  celé  společnosti  a  je  veřejným  zájmem,  aby  se  nedělo 

nahodile a nemorálně. K tomuto poznání se společnost dobrala historicky a je reakcí na 

neúnosné  podmínky  městských  továren  19.století  v Evropě.  Dalším  historickým 

vývojem vznikl obor v etice,  který se přímo zabývá podnikáním. Podnikatelská etika 

(nebo  také  etika  podnikání)  vychází  z obecných  morálních  norem  společnosti.  Je 

poplatná době i geografickému prostředí. Etika je souhrn norem a pravidel vyjadřující 

názory  společnosti  na  chování  a  jednání  lidí  z hlediska  správnosti  a  nesprávnosti. 

Podnikatelská  etika  vychází  z obecné  praxe  ve  vzájemných  vztazích  mezi  lidmi,  za 

nimiž stojí legislativa a síla veřejného mínění.54 

Sociální podnik se obecně řídí zásadami etického podnikání. Obzvláště podniky, 

které vznikaly pod neziskovou organizací se často řídí etickými předpisy a kodexy jak 

z ekonomického tak i ze sociálního prostředí.

Mezi základní etické principy podnikání patří:

• „Odpovědnost vůči „stakeholders“ (viz. kap. II.4.),

• transparentní řízení a účetnictví,

50 Sociální ekonomika a její nástroje pro zlepšení života lidí a komunit napříč Evropou. Konference. 
Centrum komunitní práce Ústí nad Labem, 2007.
51 O Česká republika: Obchodní zákoník 513/1991 Sb. 2008 (online). Dostupné z WWW: 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?
PC_8411_number1=513/1991&PC_8411_l=513/1991&PC_8411_ps=10#10821 [cit. 8-1-2008]
52 Hall, C.: Zodpovědný podnikatel; Jak vydělat peníze a změnit věci k lepšímu. Překl. Králíková, R., 
Kalifornia Fitness – Bohemia s.r.o., 2001. s. 117
53 Hall, C.: Zodpovědný podnikatel; Jak vydělat peníze a změnit věci k lepšímu. Překl. Králíková, R., 
Kalifornia Fitness – Bohemia s.r.o., 2001. 
54 Putnová, A.: Sociální vztahy a etika podnikání. Zdeněk Novotný Csc., Brno, 2003. 
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• marketinkové strategie, které nepoškozují konkurenty,

• reálné zprávy o zisku, příjmech a výdajích,

• stanovení  cen  výrobků,které  odpovídají  vynaložené  práci  a  spotřebovanému 

materiálu,

• nákup materiálu za cenu, která je reálná pro dodavatele,

• výroba se zřetelem na dopad na životní prostředí.“55

3.3 Podnikatelský záměr

Příprava vzniku sociálního podniku je obdobná vzniku běžného podnikatelského 

projektu. V první fázi přípravy na realizaci je důraz na plánování.

Plánovací fáze v ideálním případě obsahuje tyto aktivity56:

1. Vymezení  poslání  a  cílů  projektu  –  stanovení  cíle,  cílové  skupiny,  popis 

možností zaměstnání cílové skupiny.

2. Monitoring  –  vyhledávání  poptávky,  nabídky  dodavatelů  u  stanoveného 

produktu, cenové relace.

3. Sběr  a  analýza  dokumentů  –  legislativní  podmínky  dané  pro  podnikání, 

informace od podniků se stejným výrobkem či zkušenosti od dalších sociálních 

podniků.

4. Vymezení  demografického,  normativního,  institucionálního,  organizačního 

kontextu. 

5. Analýza  možností  financování.  Vyhodnocování  vnitroorganizačních  možností, 

hledání možných donorů, popř. investorů.

6. Vytvoření časového rámce realizace – naplánování počátku výroby, stanovení 

doby přípravné fáze výroby a postupného zaučování pracovníků, stanovení bodu 

zlomu  výroby(množství  vyrobených  statků,  které  pokryje  veškeré  náklady 

s výrobou spojené).

7. Předpoklad pracovních míst pro podnik a plán podpory pro znevýhodněné.57.

3.4 Vznik sociálního podniku

55 Hospodářská komora České republiky: Příručka pro podnikání v roce 2008. Praha, 2008 (online). 
Dostupné z WWW: http://www.komora.cz/hk-cr-top-02-sede/vzdelavani-a-lidske-zdroje/prirucka-pro-
podnikani-v-roce-2008/default.aspx [cit. 04-12-2008]. s.141
56 Tyto postupy u jednotlivých sociálních podniků v ČR ověřuji v empirické části této práce.
57 Fotr, J.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodnutí. Grada, Praha, 2005.
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Celý životní cyklus sociálního podniku by se měl objevit v projektovém záměru, 

který  by měl  obsahovat  popis  přípravy na  realizaci,  realizaci  –  provozní  (operační) 

oblast,  ukončení  provozu a  způsob likvidace  v případě  ukončení  provozu.  Pokud je 

sociální podnik plánován jako trvalá firma je nutné v operační fázi popsat nastartovaný 

způsob samofinancování  a  jeho  vývoj  v průběhu  výroby.  Popis  ukončení  výroby je 

nutný  i  přes  očekávání,  že  podnik  bude  udržitelný.  Pokud  sociální  podnik  očekává 

určitou míru podpory od donorů stále, je však možné, že se mu jí nebude dostávat, což 

je další oblast, která by měla být v záměru zpracována.58

Účel projektového záměru je dvojí. Slouží především k orientaci na nový druh 

aktivity  v rámci  organizace  a  slouží  také  jako  podklad  pro  vypracování  projektové 

žádosti či žádosti o půjčku, pokud si organizace vznik sociálního podniku nefinancuje 

sama z vlastních zdrojů.

Dokument  pro  vedení  organizace  poskytuje  důležité  informace  o  základech 

výroby nebo služby, podle kterého odpovědný orgán může odhadnout reálnost plánu a 

ten  potom  schválit.  Donor  podle  podnikatelského  záměru  pozná  orientaci  žadatele 

v problému a reálnost jeho vytyčeného cíle.59

Běžný podnikatelský záměr obsahuje tyto části:

• „Realizační  resumé“60 (charakteristika  produktu,  resp.služby;  popis  trhů  a 

distribučních  cest;  strategické  zaměření  firmy  na  období  příštích  3  až  5  let; 

dlouhodobé  cíle;  zhodnocení  manažerských  zkušeností  a  kvality  klíčových 

pracovníků firmy; finanční aspekty včetně odhadovaného zisku a kapitálu),

• „charakteristiku  firmy  a  jejích  cílů“61 (historie  firmy,  důležité  charakteristiky 

produktů/služeb; sledované  strategické a specifické cíle),

• „organizaci  řízení  a  manažerský  tým“62 (organizační  schéma,  charakteristika 

klíčových vedoucích pracovníků; politiku odměňování; vymezení dlouhodobých 

záměrů a cílů klíčových manažerů; stanovení klíčových řídících pozic; základní 

přístup k řízení firmy; kvalita řízení),

• „přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie,

58 Fotr, J.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodnutí. Grada, Praha, 2005. 
59 Čepelka, O.: Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie. Liberec, Omega, 2003.
60 Fotr, J.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodnutí. Grada, Praha, 2005. s. 305
61 Fotr, J.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodnutí. Grada, Praha, 2005. s. 305
62 Fotr, J.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodnutí. Grada, Praha, 2005. s. 305
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• shrnutí a závěry,

• přílohy.“ 63

63 Fotr, J.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodnutí. Grada, Praha, 2005. s. 305
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4. Definice sociální firmy

Sociální  firma  je  specifický  typ  sociálního  podniku,  který  je  charakterizován 

především zaměřením na vnik pracovních míst pro znevýhodněné osoby.

Vznik sociální firmy je přímo zaměřen na vytváření pracovních míst sociálně, 

psychicky či zdravotně hendikepovaných a jejich uvedení na trh práce.

Sociální  firma  a  je  registrovaná  jako  běžný  podnikatelský  subjekt  podle 

národních legislativních norem.

Firma  samotná  se  orientuje  na  výrobu  zboží  a  na  poskytování  služeb  za 

účelem naplňování sociálních cílů. Tyto statky prodává na běžném trhu.

Podstatnou část firmy tvoří zaměstnanci se znevýhodněním, není to však podnik 

pouze znevýhodněných. Integrační smysl zachovává sociální firma pouze tehdy, pokud 

se v ní setkávají zaměstnanci s hendikepem a bez něj.

Pracovníci sociálních firem jsou placení zaměstnanci, kteří dostávají pevný plat 

podle druhu práce (bez ohledu na produktivitu práce). Plat je odpovídající platům za 

stejnou  pozici  v jiných  firmách.  Zaměstnanci  s  hendikepem  i  bez  něj  mají  rovné 

podmínky v práci. Zaměstnanci mají stejná práva a povinnosti podle pracovních pozic.64

Sociální firma je zaměřena na integraci osob vyloučených z trhu práce. Pracovní 

podpora je individuální a přizpůsobená jedinci podle jeho znevýhodnění. Sociální firma 

však již vzniká s vědomím vedení, že pracovní podmínky a celková organizace provozu 

musí  být  uzpůsobeny  hendikepovaným  zaměstnancům.  Zaměstnanci  jsou  vedeni 

odborným personálem v oblasti  výroby a  je  jim poskytována  podpora  při  začátku  i 

průběhu pracovní činnosti. 65

.Sociální firmy mohou čerpat veřejnou podporu, neboť naplňují zásadu aktivní 

politiky zaměstnanosti – zřizují účelná místa pro hendikepované. Pracovní místo je však 

vytvořeno pouze v případě potřeby provozu firmy. Díky tomuto závazku a neziskovému 

chování  mohou  sociální  firmy  využívat  částečné  dofinancování  z veřejných  zdrojů, 

které  kompenzují  nižší  výkonnost.  Dotace  však  nemají  být  pevný  základ,  ten  má 

pramenit z ekonomického jednání.66 

64 Sociální firma – výzva v podnikání 21. století. Fokus Praha o.s., Praha, 2007.
65 Orfeus: Příručka přístupu k řešení problematiky zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením 
pro obce a nestátní neziskové organizace.. 2008 (online). Dostupné z WWW: http://www.hefaistos.org/?
q=cs/node/62 [cit. 11-12-2008]
66  Haerlin, CH.: Linecká výzva. CEFEC, 2007, překl. K. Lintymerová. (online). Dostupné z WWW: 
http:/www.socialnifirmy.cz 
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Sociální firma není podnik, který by měl spoléhat na dotace a veřejné podpory. 

Dotací  je většinou financován vznik firmy a dále  v určité  míře  celkové fungování  a 

produkce,  která  je  nižší  díky  nižšímu  výkonu  zaměstnanců.  Celková  podpora  u 

sociálních firem nesmí přesáhnout 50% v provozním cashflow při provozu, respektive 

70%  v počáteční  fázi  realizace  projektu,  pokud  je  projekt  financován  podporou 

z veřejných zdrojů. Zbytek financí by měla firma realizovat sama.67 

P.  Mateciuc,  jako  realizátor  vlastní  sociální  firmy  doporučuje  při  realizaci 

sociální  firmy  především:  zajistit  zaměstnancům  široké  spektrum činností,  které  by 

vyhovovaly  individuálním  dovednostem  zaměstnanců  a  tyto  činnosti  by  měly  být 

finančně nezávislé. Dále také doporučuje intenzivní zaměření na rehabilitaci a terapii, 

které  by  odrážely  postupné  zvyšování  dovedností   u  zaměstnanců.  U  těchto 

zaměstnanců je také možné využívat národní podpůrný systém v rámci aktivní politiky 

zaměstnanosti.68 

Důležitý  aspekt  sociálním  firem  jsou  i  sekundární  dopady  na  komunitu,  na 

životní  prostředí  a  příjemné  prostředí  pro  zaměstnance  samotné.  Sociální  firmy  se 

mohou zabývat  jakoukoli  produkcí  výrobků. Vzhledem k tomu,  že jejich odbyt  není 

nijak zvýhodněn, musí být konkurenceschopné cenově i kvalitou.69 

Sociální  firma primárně není  tranzitním programem pro adaptaci  na pracovní 

prostředí a odchod na otevřený trh práce, ale podpora je směřována individuálně. Pokud 

si  zaměstnanec  přeje  se  přesunout  na  otevřený  trh,  je  to  možné  a  podpora  bude 

zaměřena na tuto zakázku. Zaměstnanci tak je postupně snižována míra podpory, která 

je běžná v sociální firmě, aby si navykl na samostatný výkon pracovní pozice.

Sociální firmy jsou mezi subjekty sociální ekonomiky spíše novým konceptem, 

začínají vznikat v 90.letech 20.století, nejvíce je podporován koncept ve Velké Británii, 

kde  jich  v roce  2006  bylo  70.  Cílové  skupiny  těchto  sociálních  firem  mohou  mít 

zdravotní  hendikep,  psychickou  poruchu  a  dále  různé  sociální  omezení,  např. 

bezdomovectví,  osoby  se závislostmi,  dlouhodobě  nezaměstnaní  a  4  další  firmy 

zaměstnávají osoby se sociálním a fyzickým hendikepem.70 

67 Francová, P.: Budoucnost sociálního podnikání  v České republice. 2007 (online). Dostupné z WWW: 
http://www.osnoviny.cz/budoucnost-socialniho-podnikani-v-ceske-republice [cit. 19-11-2008]
68 Černá, M.: Sociální podnik po Česku: 2007 (online). Dostupné z WWW 
http://www.osnoviny.cz/socialni-podnik-po-cesku: [cit. 23-10-2008]
69 Černá, M.: Sociální podnik v České republice – Teorie a praxe. 2007 (online). Dostupné z WWW: 
http://www.osnoviny.cz/socialni-podnikani-v-ceske-republice-teorie-a-praxe [cit. 30-10-2008]
70 Případové studie Britských sociálních firem 2008 (online). Dostupné z WWW: 
http://www.socialfirms.co.uk/index.php/Section5.html [cit. 19-12-2008]
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Cílem  sociálních  firem  je  především  zaměstnání  hendikepovaných  osob. 

Typický zaměstnanec sociální firmy je postižený nezaměstnaný, který si neudrží práci 

bez dostatečné podpory, ale zároveň je schopný při podpoře pracovat dostatečně. 71

Pracovníci jsou velmi produktivní i přes svůj hendikep, pokud jim je firma je schopna 

zajistit  dostatečně respektující prostředí. Proto je nutné uzpůsobit styl  vedení tomuto 

prostředí.72 

71 CIRIEC : DI CESE 96/2007 Skup. III EN-freelance/VS/jv. 2007 (online). Dostupné z WWW: 
http://www.eesc.europa.eu/groups/3/index_en.asp?id=1405GR03EN. [cit. 12-1-2009]
72 Sociální firma – výzva v podnikání 21. století. Fokus Praha o.s., Praha, 2007.
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5. Sociální odpovědnost firem

V současnosti se mnoho komerčních firem hlásí k principům sociálně odpovědné 

firmy,  přijímá  odpovědnost  nejen  za  kvalitu  výroby  a  ekonomický  růst,  ale  i  za 

environmentální a sociální aspekty své činnosti. 

Zaměření se na odpovědnost k životnímu prostředí a společenskému kapitálu je 

bráno  jako  další  „zisk“  firmy,  firma  se  zavazuje  k principům  trvale  udržitelného 

rozvoje73, které jsou: 

• Hospodářský růst,

• změna kvality růstu,

• uchovávání  a obohacování přírodních zdrojů,

• zajištění udržitelné úrovně populace,

• nová orientace techniky a odstraňování jejich rizik,

• integrace ekonomických a ekologických aspektů rozhodování,

• reforma mezinárodních hospodářských vztahů,

• posilování mezinárodní spolupráce,

• posilování komunitních vazeb a rozvoj malého a středního podnikání.74

Koncept společenské odpovědnosti  firem vychází  z přirozeného vývoje trhu a 

především  zákazníka.  Jedinec  ve  vyspělé  ekonomice  má  k dispozici  nepřeberné 

množství  statků,  které  je mu nabízeno. Výběru jednotlivosti  může také věnovat část 

volného času a zajímá se tedy i o firmu.

Dalším aspektem je  snaha organizace  o stabilní  tým s efektivně  vynaloženou 

pracovní  dobou.  Spokojenost  zaměstnance  se  odráží  v jeho  pracovních  výkonech  a 

zaměstnancům  přestává  stačit  pouze  finanční  ohodnocení  jejich  práce.  Na  řadu  tak 

přichází investice do jeho vzdělání, kulturního vyžití a rozvoje komunity,  ve které se 

firma usídlila.75

73 Napříč společenskou odpovědností firem (kol.). Aisis, Kladno, 2005. 
74 Utting, P.: Business Responsibility for Sustainable Development. United Nations Research Institute for 
Social Development.  Ženeva, 2000
75 Napříč společenskou odpovědností firem (kol.). Aisis, Kladno, 2005.
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Posledním důvodem je přijetí  odpovědnosti  za působení organizace v určitém 

prostředí a společnosti. Vliv organizace na společnost a jejich zaměstnance je nesporný, 

organizace spotřebovává a vytváří statky, které poté ovlivňují celou komunitu.

Obecně  lze  tedy  říci,  že  sociální  odpovědnost  vychází  z požadavků 

inteligentního zákazníka, kterého zajímá, jaký dopad na životní prostředí má výrobek, 

který zakoupil a z požadavků kvalitního zaměstnance, kterého si je nutné předcházet, 

aby byla kvalitní práce odvedena.76

Sociálně  odpovědná  firma  je  však  stále  tržním  subjektem,  takže  veškeré 

investice  jsou podřízeny budoucímu zisku.  Přijetí  principů sociální  odpovědnosti  by 

mohlo být i z důvodu marketingového.

Za důsledky sociální odpovědnosti firem se dají považovat tyto znaky:

• Vyšší úroveň spokojenosti a věrnosti zákazníků,

• zlepšení pověsti (dobrého jména) firmy a příznivého vnímání značky a výrobků 

firmy,

• motivovanější a produktivnější zaměstnanci,

• lepší vztahy s okolím, společenskými institucemi a veřejnými organy,

• větší úspory nákladů.77 

Sociální  zodpovědnost  klade  vyšší  nároky na  management  firmy  –  vyžaduje 

přijetí  jiných způsobů řešení  procesů,  jiný druh komunikace  se zákazníky a  dalšími 

zainteresovanými  osobami  a  finanční  řízení  odpovídající  sociální  odpovědnosti  – 

dostatečná  starost  o  zaměstnance  a  jejich  udržení  v zaměstnání,  přijetí  finančního 

závazku  vůči  společnosti  formou  nadace,  charity  či  sbírek,  popř.  umožnění 

zaměstnancům určitou část pracovní doby věnovat sociálním účelům. 78

Strategie a vývoj sociální odpovědnosti neplánuje však jen management firmy – 

na jeho plánování se podílejí zákazníci i zainteresované osoby – stakeholdeři. 79

Stakeholder Theory vytvořili ekonomové Evan a Freeman. Podle nich je firma „soubor 

smluv, zahrnující způsob, jakým jsou vstupy spojeny, aby tvořily výstupy, a způsob, 

76 Úloha sociální ekonomiky ve zvyšování zaměstnanosti sociálně vyloučených skupin obyvatel České 
republiky. Seminář. Orfeus. Hradec Králové, 2006.
77 Napříč společenskou odpovědností firem (kol.). Aisis, Kladno, 2005.
78 Hospodářská komora České republiky: Příručka pro podnikání v roce 2008. Praha, 2008 (online). 
Dostupné z WWW: http://www.komora.cz/hk-cr-top-02-sede/vzdelavani-a-lidske-zdroje/prirucka-pro-
podnikani-v-roce-2008/default.aspx [cit. 04-12-2008]s 141.
79 Putnová, A.: Sociální vztahy a etika podnikání. Zdeněk Novotný Csc., Brno, 2003.
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jakým jsou příjmy z výstupů rozděleny podle  vstupů.  V tomto  spojení  je  vlastnictví 

potlačeno jako irelevantní koncept.“

Model stakeholders ve firmě vede tak k názoru, že firma je součástí sítě závazků 

mezi „stakeholders“(výraz se překládá jako podílníci nebo zainteresované osoby).

„Stakeholders“  nejsou  pouze  akcionáři  společnosti,  jsou  to  i  zákazníci, 

dodavatelé, zaměstnanci, vlastníci a celá komunita, do které chod firmy zasahuje.

Odpovědnost  vedení  by  se  měla  vztahovat  ke  všem  „stakeholders“.  Riziko 

podnikání a investic nenesou pouze akcionáři, ale celá komunita, kterou by úspěch či 

neúspěch zasáhl. Principy vedení navrhují autoři koncepce dva:

1.princip: „Korporace by měla být vedena za ziskem jejich stakeholders“ jejich 

zákazníků, dodavatelů, vlastníků, zaměstnanců a místní komunity.  Práva této skupiny 

musí  být  zajištěna  a  skupina  musí  spolupracovat  v rozhodnutích  týkajících  se  jejich 

blaha.

2.princip: Management má odpovědný vztah k stakeholders a ke korporaci jako 

abstraktnímu subjektu. Musí se chovat v zájmu „stakeholders“ jako jejich agent, a musí 

se chovat v zájmu společnosti, aby zajistil přežití firmy, ochraňování dlouhotrvajících 

zájmů skupiny“. 80 

Tabulka č.2 model stakeholders a závazky firmy 

Jako příklad již kvalitně a běžně fungujících sociálně odpovědných organizací, 

které za tímto účelem byly založeny jsou etické banky. Tyto ústavy podporují neziskové 

projekty zejména poskytováním půjček.

Banky mohou být také založeny přímo pro podporu neziskových účelů, dalšími 

důvody  založení  mohou  být  sociální,  etické  účely,  jako  je  organické  zemědělství, 

alternativní  medicína  nebo  obnovitelné  zdroje  energie.  Základním  principem  jsou 

otevřenost  vůči  vkladatelům  –  naprostá  transparentnost  všech  investic,  prokázání 

sociálního  účelu u organizace,  které  banky poskytly  půjčku.  K základním principům 

80 Putnová, A.: Sociální vztahy a etika podnikání. Zdeněk Novotný Csc., Brno, 2003. s.28
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patří ekologická udržitelnost a etická dimenze. Tyto banky existují v Belgii, Německu, 

Itálii, Nizozemí, Velké Británii.81

81 Čepelka, O.: Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie. Liberec, Omega, 2003.
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III. LEGISLATIVNÍ ÚPRAVY

1. Legislativní  úpravy  subjektů  sociální  ekonomiky  v ČR  a 

zahraničí

Sociální oblast Evropské unie ještě nebyla sjednocena. V současné době Komise 

EU vydává  doporučení  pro  jednotlivé  oblasti  sociálních  služeb,  sociální  ekonomiku 

nevyjímaje.

Jednotlivé uzákonění je tedy specifické pro každou zemi. Zavádění těchto politik 

je  v Evropské  unii  nestejnoměrné,  rozdílný  je  obsah  i  rozsah  legislativních  norem 

upravující oblast sociální ekonomiky.82 

Legislativní  normy  vychází  z historických  souvislostí  dané  země,  trendu 

vznikajících organizací a míry podpory vlády těmto subjektům.

V Evropské  unii  od  80.let  20.  století  vznikaly  jednotlivé  odvětvové  politiky, 

které se dotýkaly sociální ekonomiky. Mezi mnoha jsou to např. různé nástroje aktivní 

politiky zaměstnanosti,  kde hraje sociální  ekonomika  úlohu ve vytváření  pracovních 

míst v rámci družstev pracujících a sociálních podniků, „politiky sociálních služeb, ve 

kterých  hrály  klíčovou  úlohu sdružení,  nadace  a jiné  neziskové  organizace,  politiky 

zemědělství a rozvoje venkova, kterých se účastnila zemědělská družstva, nebo odkazy 

na vzájemně prospěšné společnosti v rámci systémů sociálního zabezpečení.“83 

Později po této fázi trvající do poloviny 90. let se objevily i další zvláštní směry 

politiky  Evropské  unie,  které  se  zaměřily  na  sociální  podniky  na  trhu  a  neziskové 

organizace  činné  i  mimo  trh,  ovšem  tyto  normy  nebyly  prozatím  sjednoceny.  Ve 

vnitrostátním  účetnictví  se  sociální  ekonomika  nevede  samostatně,  není  metodicky 

ošetřeno, jaké druhy podniků by se do tohoto účetnictví počítaly. 84 

Do povědomí EU se sociální  ekonomika dostala v 80.letech 20.století.  V roce 

1989 byl představen koncept „Économie Sociale:  evropský trh bez hranic“, kde bylo 

82 CIRIEC : DI CESE 96/2007 Skup. III EN-freelance/VS/jv. 2007 (online). Dostupné z WWW: 
http://www.eesc.europa.eu/groups/3/index_en.asp?id=1405GR03EN. [cit. 12-1-2009]
83 CIRIEC : DI CESE 96/2007 Skup. III EN-freelance/VS/jv. 2007 (online). Dostupné z WWW: 
http://www.eesc.europa.eu/groups/3/index_en.asp?id=1405GR03EN. [cit. 12-1-2009]
84 Dohnalová, M.: Sociální ekonomika v evropském kontextu, Brno, CERM, 2006.
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navrženo,  aby  Evropská  unie  sjednotila  u  členských  zemí  legislativu  pro  subjekty 

sociální  ekonomiky:  družstva,  sdružení  a  vzájemné  společnosti.  Dále  se  v konceptu 

Komise  EU  vyjadřuje  pro  zřízení  samostatného  odboru  pro  sociální  ekonomiku 

v Evropské komisi (při generálním ředitelství XXIII).

Významnými zastánci sociální ekonomiky byly i další instituce Evropské unie:

• „Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV), poradní orgán Evropské unie. 

Výbor má zástupce sociální  ekonomiky ve své Skupině III a zřídil  zájmovou 

skupinu „Sociální  ekonomika“.  EHSV byl  zvláště  aktivní  v posledních  letech 

a vydal několik stanovisek,

• Evropský  parlament.  V roce  1990  byla  zřízena  meziskupina  Evropského 

parlamentu pro sociální ekonomiku,“

• Poradní  výbor  pro  družstva,  vzájemné  společnosti,  sdružení  a nadace 

(CCCMAF). Výbor byl založen na prosazování konceptu sociální ekonomiky do 

sféry  zájmu  Evropské  unie  a  prosazování  vhodných  změn,  např.  vytvoření 

právního  statutu  pro  subjekty  sociální  ekonomiky.  Tento  výbor  byl  založen 

v roce 1998, po restrukturalizaci Evropské komise zrušen v roce 2000, ale jako 

jeho  nástupce  okamžitě  vznikla:  Evropská  stálá  konference  družstev, 

vzájemných společností a nadací,

• Evropská  stálá  konference  družstev,  vzájemných  společností  a nadací  (CEP-

CMAF), která se vyjadřuje k sociální ekonomice na stejné úrovni jako komise, 

zastupuje organizace, věnující se tématu. Zpráva konference uvádí, že sociální 

ekonomika tvoří až 11% HDP Evropské unie tvoří objekty sociální ekonomiky a 

tvoří až 11 milionů pracovních míst(6% zaměstnanosti), ale sledování poměru 

HDP  je  velmi  složité,  neboť  pro  něj   prozatím  nebyla  vytvořena  vhodná 

metodika.85 

„Mnoho zemí v EU má v rámci vlády ustanoven vysoký orgán s výslovnou uznanou 

odpovědností za záležitosti týkající se sociální ekonomiky.  Příkladem je „Secrétariat  

d'Etat  au  Développement  Durable  et  à  l'Economie  Sociale  (Ministr  pro  udržitelný 

rozvoj a sociální ekonomiku) v belgické vládě, Dirección General de Economía Social 

85  CIRIEC : DI CESE 96/2007 Skup. III EN-freelance/VS/jv. 2007 (online). Dostupné z WWW: 
http://www.eesc.europa.eu/groups/3/index_en.asp?id=1405GR03EN. [cit. 12-1-2009]
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(Generální  ředitelství  pro  sociální  ekonomiku)  při  španělském  ministerstvu  práce 

a několika regionálních vládách, ve francouzské vládě  Délégation Interministérielle à 

l’Innovation,  à  l’expérimentation  sociale  et  à  l’économie  sociale  (Mezioborová 

delegace  pro  inovace,  sociální  výzkumy  a sociální  ekonomiku),  oddělení  sociální 

ekonomiky – FAS v Irsku, Direzione generale per gli enti cooperative, Ministero dello  

sviluppo  economico  (Generální  ředitelství  pro  družstevní  orgány,  ministerstvo 

hospodářského  rozvoje)  a Agenzia  per  le  Onlus (Agentura  pro  sociálně  odpovědné 

neziskové  organizace)  v Itálii,  odbor  spolupráce  s nevládními  organizacemi  na 

maltském ministerstvu rodiny a sociální solidarity, portugalský Instituto António Sérgio 

do Sector Cooperativo (INSCOOP) a ve Spojeném království vládní Odbor pro sociální 

podniky a Odbor pro dobročinné organizace a třetí sektor při ministerstvu financí.“86

Evropský  hospodářský  a  sociální  výbor  vydal  několik  stanovisek,  která  se 

vyjadřují  k jednotlivým  tématům  Lisabonské  strategie  v otázce  podnikání  a  rozvoje 

sociální  ekonomie.  V roce  2004  zpravodajové  Fuscová  a  Glorieux  před  výborem 

přednesli  zprávu  o  nutnosti  podpory  a  schopnosti  sociální  ekonomiky  reagovat  na 

změny.

Sociální ekonomiku dávají do spojitosti s malými a středními podniky, protože 

ekonomiku  a  potažmo  celé  HDP  v Evropské  unii  tvoří  z 60% a  66% zaměstnanců 

pracuje právě v podnicích, které nepřesáhly obrat 50 milionů euro (1 250 mil. Kč) a 250 

zaměstnanců.

Podniky sociální ekonomie a malé a střední podniky mají společné regionální 

zaměření,  nízkou hladinu  vnějších  investic,  nejsou kótovány na burze  a  mají  úzkou 

vazbu na stakeholders.

Pro rozvoj podniků sociální ekonomie  a především mikropodniků se má využít 

transformace ekonomik a pracovních sil uvolněných při zavírání nebo restrukturalizací 

průmyslových  společností,  zakládáním  sociálně  odpovědných  vzájemných 

pojišťovacích spolků, převod podniků do vlastnictví zaměstnancům.

Postupy,  které  jsou  v doporučení  nastíněny  jsou  především:  Vytváření  a 

zachování pracovních míst nastartováním a restrukturalizací podniků, dávání příležitosti 

propojení  a  spolupráci  podniků  za  účelem  rozvoje,  inovování  a  zvyšování 

konkurenceschopnosti,  spojení zdrojů za účelem dosažení úspor z rozsahu (spojování 

86 CIRIEC : DI CESE 96/2007 Skup. III EN-freelance/VS/jv. 2007 (online). Dostupné z WWW: 
http://www.eesc.europa.eu/groups/3/index_en.asp?id=1405GR03EN. [cit. 12-1-2009] s.21
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mikropodniků či živnostníků do družstevních organizací), zpřístupnění k financování a 

snížování rizik (vzájemné ručení při rozjezdu nové mikrofirmy). 87

Jednotlivé  státy  Evropské  unie  se  také  v Lisabonské  strategii  zavázaly 

k rozvíjení podnikavosti jako vlastnosti společnosti, tedy umožnit těm občanům, kteří 

chtějí podnikat nebo být zaměstnán.. Podnikání by mělo být inkluzivní a podporovat 

sociální ekonomiku (zejména nevládní organizace, které se tímto zabývají).88 

2. Italská republika: Italský model subjektů sociální ekonomiky

První sociální podniky vznikaly v Itálii v souvislosti se sociálními změnami na 

konci 70. a na začátku 80.let 20.století v podnikání a legislativní odezva se objevila na 

začátku  90.let.  Nedostatek  komunikace  a  nedůvěra  veřejnosti  i  jejích  oficiálních 

zástupců se prolomil v další dekádě.  Pro ilustraci,  v roce 1985 bylo v Itálii  aktivních 

800 sociálních podniků.

V Itálii  je  legislativně  upraveno  sociální  družstvo  již  od  roku  1991  (zákon 

novelizován  v roce  2001).  Cílem  sociálních  družstev  je  sledovat  všeobecný  zájem 

společenství  na  podpoře  lidské  činnosti  a  na  společenské  integraci  občanů.  Sociální 

družstvo je rozdělena na 2 základní typy podle zaměření činnosti:

TYP A je zaměřen na poskytování služeb v oblasti sociální a zdravotní, řízení 

zdravotně – sociálních a výchovných služeb.

TYP B je zaměřen na zaměstnávání znevýhodněných, ale činnost není omezena. 

Činnost tohoto sociálního družstva se zaměřuje na pracovní zařazení znevýhodněných 

osob v činnostech zemědělských, průmyslových, obchodních či v oblasti služeb.

zařazení znevýhodněných osob (na trhu práce …pozn.). 89 

87 Evropský hospodářský a sociální výbor: Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na 
téma. „Economic diversification in the accession countries – role of SMEs 
and social economy enterprises“ CCMI/006 (ces1682-2003_fin_as_en.doc).  Zpravodaj Fuscová, 
Glorieux. Brusel, 2003. (online). Dostupné z WWW: 
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\ccmi\ccmi006\ces528-
2004_ac.doc&language=EN [cit. 13 - 1-2008]
88 Evropský hospodářský a sociální výbor: Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 
k tématu Podnikavost a lisabonská agenda. (2008/C 44/20)Zpravodaj: Sharmová. 2008 (online). Dostupné 
z WWW: 
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\soc\soc216\ces239-
2006_ac.doc&language=CS [cit. 13-1-2008]
89 Italská republika: Zákon č. 381 z 8.11.1991 Ustanovení sociálních družstev. 2006 (online). Dostupné 
z WWW: http://www.scmvd.cz [cit. 16-1-2008]

39

http://www.scmvd.cz/
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces%5Csoc%5Csoc216%5Cces239-2006_ac.doc&language=CS
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces%5Csoc%5Csoc216%5Cces239-2006_ac.doc&language=CS
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces%5Cccmi%5Cccmi006%5Cces528-2004_ac.doc&language=EN
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces%5Cccmi%5Cccmi006%5Cces528-2004_ac.doc&language=EN


Sociální družstva mohou využít neplacené práce dobrovolníků a zároveň jejich 

zaměstnanci nemusí být zároveň členy. Znevýhodněné osoby v sociálním družstvu musí 

být  v poměru  alespoň  30%  k běžné  populaci  a  dobrovolnická  práce  by  neměla 

přesáhnout  50%  veškerého  výkonu.  Cílové  skupiny  znevýhodněných  mohou  mít 

sociální,  psychický  i  zdravotní  hendikep (invalidní  osoby s fyzickým,  psychickým a 

smyslovým postižením, bývalí pacienti psychiatrických ústavů, osoby v psychiatrickém 

léčení,  narkomani,  alkoholici,  nezletilí  v pracovním  věku  v obtížné  rodinné  situaci, 

odsouzené osoby, pro které byl připuštěn alternativní výkon trestu), avšak převládající 

cílová skupina jsou zdravotně hendikepovaní.90

Dalšími  subjekty  sociální  ekonomiky  uzákoněné  v Itálii  jsou  asociace.  Tyto 

organizace  jsou  výjimečné  tím,  že  je  možno  volit,  zda  mají  nebo  nemají  právní 

subjektivitu,  pouze  některé  jsou  uznané  státem,  jejich  zřízení  a  fungování  je  velmi 

volné.  Jejich  cílem  je  sdružovat  osoby  se  stejným  názorem,  a  toto  poslání 

zprostředkovávat dalším.

Dalšími typy organizací jsou nadace a jedinečným typem organizací v Itálii jsou 

Onlus organizace. Jedná se o neziskové organizace se sociálním akcentem, sdružují se 

pod zákon č. 460 z roku 1997. Tato kategorie neobchodních organizací sdružuje sociální 

družstva, dobrovolnické organizace, nestátní organizace. Další možnost sdružování mají 

občané v Itálii podle zákona č.383 o sdružování na podporu sociální činnosti.91. 

Legislativní  úpravy  328/2000  a  118/2005  dále  upravují  existenci  sociálních 

podniků. V současné době se v Itálii mohou vyskytovat tyto formy sociálních podniků: 

• Podílnický, 

• společnost s ručením omezeným, 

• akciová společnost, 

• vzájemnostní společnosti a především 

• obchodní družstvo a 

• družstevní společnosti.

90 Dohnalová, M.: Sociální ekonomika v evropeizaci českého hospodářství. Národohospodářský ústav 
Josefa Hlávky, Praha, 2006.
91 Evropská komise: Country Fiche – Italy. Austrian Institute for SME Research. Vídeň. 2007. (online). 
Dostupné z WWW:: http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/coop/projects-
studies/doc/country_fiches_it.pdf [cit. 13-12-2008]
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Sociální  podnik podle těchto  zákonů musí  splňovat  znaky nestátní  neziskové 

organizace a zároveň vykonávat ekonomickou činnost, která je společensky prospěšná. 

V zákoně je taxativně vymezeno 12 oblastí, kterým se může sociální podnik věnovat, 

jako jsou sociální služby, zdravotně sociální služby, zaměstnávání osob se zdravotním 

nebo sociálním hendikepem,  vzdělávací  služby pro děti  nebo pro dospělé  a  sociální 

turistika.  Krom základních principů sociálních podniků mají  italské sociální  podniky 

ještě navíc podmínku minimálně jedné osoby, která pracuje jako dobrovolník (sociální 

podniky  v jiných  zemích  nemají  tento  princip  daný  jako  povinnost),  ale  počet 

dobrovolníků nesmí přesáhnout více než polovinu z celkového počtu členů.92 

V současné  době  sociální  podnikání  podporuje  dotační  program  z ESF, 

stanovený italskou vládou: „Podpora sociálnímu podnikání“, která může pokrýt až 60% 

nákladů  na  vznik  a  fungování  podniku,  nejvýše  však  100 000  euro  a  to  pouze 

v některých oblastech Itálie.93 Sociální  družstva typu B navíc mohou získat veřejnou 

podporu (formou veřejné zakázky) 200tis. EUR bez výběrového řízení a další podpory 

od krajských úřadů práce. 94 

Sociální podniky jsou v Itálii běžně malé a střední podniky maximálně do 30ti 

zaměstnanců. V případě menších subjektů jsou jednodušeji splnitelná kritéria buď 30% 

hendikepovaných nebo sociálně prospěšné výroby 

Nejmenší počet členů je však 7, což je i minimální počet zakladatelů. 95

92 Černá, M.: Sociální podniky, poznatky z Itálie. Nový prostor, Praha, 2007.
93 Evropská komise: Country Fiche – Italy. Austrian Institute for SME Research. Vídeň. 2007. (online). 
Dostupné z WWW:: http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/coop/projects-
studies/doc/country_fiches_it.pdf [cit. 13-12-2008]
94 Evropská komise: Study on Practises and Policie in the Social Enterprise Sector in Europe Final 
Report. Vídeň. 2007. (online). Dostupné z WWW: 
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/coop/projects-
studies/doc/report_study_kmu_social_entreprises_fin.pdf [cit. 13-12-2008]
95 Černá, M.: Sociální podniky, poznatky z Itálie. Nový prostor, Praha, 2007.
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3. Finská republika: Finský model subjektů sociální ekonomiky

Podle manifestu sociálního podnikání ve Finsku je sociální podnik společností, 

která je primárně založená k rozvíjení veřejného blaha, podpoře udržitelného sociálního 

a okolního prostředí. Rozvoj zaměstnanosti hendikepovaných je cílem,který by měl být 

zohledňován vládou (zaručením financování min. 5 let) 96

Sociální podnik představený ve Finsku v roce 2004 byl legalizován zákonem o 

Sociálních podnicích 1351/2003, kde se sociální podnik definuje jako běžná firma nebo 

podnik  vedený v obchodní  registru.  Tento  sociální  podnik  má  mít  podle  zákona cíl 

vydělávat díky dodávání výrobků či poskytování služeb. Sociální podnik je veden ve 

zvláštním registru sociálních podniků u Ministerstva práce a v názvu používají sociální 

podnik, což je v podstatě marketingová značka.97 

Vstup  do  registru  sociálních  podniků  má  podnik,  kde  minimálně  30% 

zaměstnanců  tvoří  občané  s hendikepem  nebo  dlouhodobě  nezaměstnaní.  Dalšími 

dvěma  podmínkami  je  vyplácení  stejného  platu  za  odvedenou  práci  zaměstnancům 

s hendikepem  a  bez  něj  (pevný  plat  odpovídá  možnostem  pracovníků)  a  chování 

podniku v souladu s dobrými mravy (podnik neporušuje zákony, nejedná proti dobrým 

obchodním  praktikám,  není  opožděn  s placením  daní,  příspěvků  na  sociální 

zabezpečení).

Podnik může díky vedení  v registru  využívat  množství  podpor  pro vytvořená 

pracovní místa, např. zaměstnanecké podpory, pracovní příspěvek jako kompenzace pro 

hendikepované  občany  nebo  projektovou  podporu  zaměřenou  přímo  na  založení 

sociálního podniku. 98 

V roce 2008 již bylo v registru 180 sociálních firem, které splňovaly podmínku 

alespoň  30%  ze  zaměstnanců  z dané  cílové  skupiny  hendikepovaných  a  využívaly 

podpory státu (až 1300 euro na dané pracovní místo, což ale nesmělo tvořit více jak 

96 Forum for Social Enterpreneurship: A Manifesto for Social Entreprises in Finland. Forum for Social 
Entrepreneurship, 2008 (online). Dostupné z WWW: http://www.hothanke.fi/Muistiot/Manifesto.pdf  [cit. 
28-12-2008]
97 Evropská komise: Country Fiche – Finland. Austrian Institute for SME Research. Vídeň. 2007. 
(online). Dostupné z WWW:: http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/coop/projects-
studies/doc/country_fiches_fi.pdf [cit. 13-12-2008]
98 Svaz českých a moravských výrobních družstev: Sociální podnik ve Finsku. 2008 (online). Dostupné 
z WWW: http://www.scmvd.cz/download/SocialnipodnikpredstavenyveFinskuv.doc [cit. 20-12-2008] 
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50% celkové mzdy zaměstnance).  Všechny sociální  firmy  zaměstnávaly dohromady 

900 zaměstnanců, z nichž téměř polovina osob náležela k dané cílové skupině. 99 

Podle  J.  Kujanpää  je  ve  Finsku  300 000  osob  s hendikepem  v ekonomicky 

aktivním věku, ale pouze 20% z nich jsou opravdu v pracovním procesu. Kujanpää také 

zdůrazňuje v principech sociální firmy povinnost chovat se jako komerční subjekt ve 

smyslu obchodování s tím, že je nutné dodržovat výše běžné minimální mzdy v daném 

oboru, ve kterém firma podniká.100 

Finské  sociální  podniky  se  zaměřují  na  zaměstnávání  dlouhodobě  nezaměstnaných 

jedinců, z nichž alespoň část má ještě další hendikep.

Vzhledem k výkonnosti hendikepovaných pracovníků, podnik není konkurenceschopný 

ve srovnání s běžnými komerčními subjekty.  Délka individuální podpory dlouhodobě 

nezaměstnaným a hendikepovaným je delší a výkonnost pracovníků nižší. Výkonnost se 

vyrovná za 2-5 let.  Podle zákona o sociálních  podnicích  je tento rozdíl  vyrovnáván 

dotací na jednotlivého pracovníka. Pokud je podnik registrován v Registru sociálních 

podniků, má automaticky právo na delší podporu než ostatní podniky, a to  i oproti těm, 

které zaměstnávají hendikepované, ale nejsou v registru.

Národní  struktura  podpory  sociálních  podniků  je  poradním  orgánem 

Ministerstva práce a doporučuje odpovědným institucím rozvoj podpory podnikům ve 

dvou případech: za prvé řídí a získává informace o existujících podnicích, připravuje 

vznik  dalších,  za  druhé  seznamuje  veřejnost  s existencí  podniku  a  propaguje  jeho 

principy celé veřejnosti.101 Pro informovanost začínajícím podnikům i veřejnosti NSSSE 

zřídila 14 regionálních informačních center. Koordinaci má na starosti soukromá nadace 

VATES. Pro uchazeče o zaměstnání v sociálním podniku existuje speciální úřad práce, 

který  se  zabývá  pouze  touto  oblastí.  NSSSE pořádá  kulturní  akce  ke zviditelnění  a 

konzultace pro potřeby všech aktérů – společností, organizací třetího sektoru zájemců o 

zaměstnání a oficiálních institucí. Má na starosti také hodnocení implementace zákona o 

sociálním podnikání a kontaktování potencionálních dalších podniků. 102 

99 Evropská komise: Country Fiche – Finland. Austrian Institute for SME Research. Vídeň. 2007. 
(online). Dostupné z WWW:: http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/coop/projects-
studies/doc/country_fiches_fi.pdf [cit. 13-12-2008]
100 Kujanpää, J.: VATES-säätiö: Prezentation. 2008 (online). Dostupné z WWW http://www.vates.fi [cit. 
20-12-2008]
101 Evropská komise: Study on Practises and Policie in the Social Enterprise Sector in Europe Final 
Report. Vídeň. 2007. (online). Dostupné z WWW: 
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/coop/projects-
studies/doc/report_study_kmu_social_entreprises_fin.pdf [cit. 13-12-2008]
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V únoru 2007 byl novelizován Zákon o sociálním podnikání, bylo rozšířen  o 

množství cílových skupin, na které je podnik zaměřen, na osoby v pracovní rehabilitaci, 

s psychiatrickými diagnózami, a penzisté, kteří si pozastavili vyplácení penze a pracují a 

imigranti  bez znalosti finštiny nebo švédštiny.  Toto rozšíření cílových skupiny vedlo 

k novému zaregistrování 180 podniků v roce 2008 oproti 84 v roce 2007.103 

3.1 Družstevnictví ve Finsku a Itálii

V roce  2007 bylo  ve  Finsku registrováno  4 469 družstev  a  4 945 492 jejich 

členů,  přičemž  zaměstnání  v něm  nalezlo  112 146  lidí.  Tento  počet  družstev  je 

srovnatelný v přepočtu na 1 obyvatele dané země. V Itálii v roce 2007 bylo registrováno 

48 613 družstev se 12 589 100 členy a 1  021 822 zaměstnanci družstev.

V Itálii je v roce 2007 registrováno 468 500 zaměstnanců neziskového sektoru 

pracujících na plný úvazek a 64 000 osob na částečný úvazek. Počet sociálních družstev 

se zvýšil z 3857 v roce 1996 na 6950 v roce 2000. Hendikepovaných zaměstnanců bylo 

26, 5%. 104

Z této  statistiky  je  jasně  vidět,  kterými  směry  se  sociální  ekonomika 

v jednotlivých  státech  rozvíjí.  V Itálii  je  velice  silný  proud  družstevnictví,  který  je 

počtem  registrovaných  družstev  překonán  pouze  ve  Francii  (83  tisíc  družstev)  a 

Španělsku (50 tisíc družstev). Finsko naopak svým počtem družstev patří spíše k nově 

přistoupivším státům po roce 2004,  kde byly  družstva v neoblibě  díky historickému 

kontextu,  výrazněji  počet  4000 družstev překonává  pouze  Polsko 17 tisíci  družstev. 

V úvahu se však musí přihlédnout i  k rozdílnému počtu obyvatel,  takže Polsko patří 

k východoevropskému průměru.105 

Podle studie CIRIEC DI CESE 96/2007 Skup. III EN-freelance/VS/jv patří Itálie 

mezi země s největší mírou přijetí koncepce sociální ekonomiky a Finsko mezi země se 

střední mírou přijetí  koncepce sociální  ekonomiky,  Česká republika patří  mezi  země 

s malou úrovní přijetí  koncepce sociální  ekonomiky.  Do poslední skupiny patří mezi 

jinými i Estonsko, Německo nebo Maďarsko, tedy země nově přistoupivší do Evropské 
102 VATES-säätiö: Social Enterprises in Finland. 2008 (online). Dostupné z WWW:: 
http://www.sosiaalinenyritys.fi/english [cit. 20-12-2008]
103 Finská republika: Zákon č. 1351/2003 Ustanovení sociálních podniků 2004 (online). Dostupné 
z WWW: http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2003/en20031351.pdf [cit. 16-1-2008]
104 Černá, M.: Sociální podniky, poznatky z Itálie. Nový prostor, Praha, 2007.
105 Svoboda, J.: Zpráva o výkonu družstevního sektoru v Evropě. Družstevní asociace ČR. 2006 (online). 
Dostupné z WWW: http://www.scmvd.cz. [cit. 18-12-2008]
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unie nebo německy mluvící  země, kde koncept sociální  ekonomiky vzniká,  avšak je 

zde dobře zaveden systém obecně prospěšných organizací.106 

3.2 Sociální Firmy v Itálii a Finsku

V Itálii existuje sociální družstvo Řezbářské a restaurátorské družstvo Člověk a 

dřevo (L´Uomo e  il  Legno),  který  se  specializuje  na výrobu dřevěných předmětů  a 

jesliček s použitím technologií z 18.století, drobné práce v bytech v regionu – opravy, 

malování atd. Družstvo získalo první dotaci na vznik v roce 1995 na základě podpory 

EU,  jako  prostředek  k integraci  cílové  skupiny  družstva.  O  cílové  skupiny  patří 

především  mládež  po  léčbě  drogových  nebo  jiných  závislostí,  mládež  ohrožená 

působením  mafie  v sociálně  vyloučených  částech  města  a  nelegální  přistěhovalci 

v menší  míře  pak mentálně hendikepovaní,  kteří  nepotřebují  využívat  permanentních 

lékařských služeb.  Družstvo bylo  po  skončení  podpory z EU financování  do  r.2004 

finance hlavně z půjček (např. od Etické lidové banky) a v roce 2006 získalo i první 

příspěvek od města107. 

Ve  Finsku  byla  v roce  2005  založena  sociální  firma  Mikemet  Ltd.,  která  se 

zabývá prací v kovovýrobě a následnou montáží elektrokomponentů. Mikemet má 20 

zaměstnanců,  z nichž  pouze  3  zaměstnanci  managementu  nepřísluší  k sociálně 

hendikepovaným osobám.108 Firma Mikemet spolupracuje s chráněnou pracovní dílnou 

Miketek ve stejném městě a dalšími zákaznickými organizacemi. Část sociální firmy je 

vlastněná zákazníky, kteří zajišťují odbyt a školení. 109 

106 CIRIEC : DI CESE 96/2007 Skup. III EN-freelance/VS/jv. 2007 (online). Dostupné z WWW: 
http://www.eesc.europa.eu/groups/3/index_en.asp?id=1405GR03EN. [cit. 12-1-2009]
107 Černá, M.: Sociální podniky, poznatky z Itálie. Nový prostor, Praha, 2007.
108 Kujanpää, J.: VATES-säätiö: Prezentation. 2008 (online). Dostupné z WWW http://www.vates.fi [cit. 
20-12-2008]
109 VATES-säätiö: Social Enterprises in Finland. 2008 (online). Dostupné z WWW:: 
http://www.sosiaalinenyritys.fi/english [cit. 20-12-2008] 
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4. Legislativa v České Republice

4.1 Současné možnosti zaměstnávání hendikepovaných

V České  republice  prozatím  neexistuje  oficiální  legislativní  uznání  subjektů 

sociální  ekonomiky.  Vybrat  si  lze  z běžného  podnikatelského  subjektu,  chráněné 

pracovní  dílny  a  registrace  jako  sociální  služba.  Každý z těchto  typů  má  specifické 

podmínky, které musí být dodrženy.110

Zvláštní  podpora hendikepovaných v České republice je legislativně upravena 

pouze  u  skupiny  zdravotně  postižených,  tedy  osoby  uznaných  orgánem  sociálního 

zabezpečení  plně  invalidními.  Mezi  nejdůležitější  právní  úpravy  podporující 

zaměstnávání  zdravotně  znevýhodněných  patří  v první  řadě  Ústava  ČR  1/1993Sb., 

Zákoník práce 262/2006 Sb.; a zákon o zaměstnanosti 435/2004Sb. A znění pozdějších 

předpisů  a  prováděcích  vyhlášek.  Podpora  zaměstnanosti  spadá  do  aktivní  politiky 

zaměstnanosti. 111Podle dokumentů vytvořených pracovními skupinami při Ministerstvu 

práce  a  sociálních  věcí  byl  sestaven  Národní  akční  plán,  který  jako  jednu  z priorit 

vytyčuje  integraci  osob  sociálně  vyloučených  nebo  osob  ohrožených  sociálním 

vyloučením, odstraňování bariér vstupu a udržení se na trhu práce pro tyto osoby 112 

Tento hlavní cíl je rozepsán do jednotlivých cílů, které je nutné splnit k dosažení 

priority:

• Posílit  sociální  dovednosti  osob  sociálně  vyloučených  nebo  ohrožených 

sociálním  vyloučením  při  hledání  zaměstnání  a  jeho  následného  udržení, 

zvyšovat zaměstnatelnost těchto osob,

• podporovat terénní a mentorské programy především ve prospěch vyloučených 

romských komunit,

• předcházet sociálně patologickým jevům a posilovat aktivity zaměřené na děti a 

mládež, mladistvé delikventy,  boj s lichvou, zneužíváním návykových látek a 

obchodem s lidmi,

110 Příručka k řešení problematiky zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením pro obce a 
nestátní neziskové organizace. Orfeus, Praha, 2008
111 Česká republika: Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb. 2006 (online). Dostupné z WWW: 
http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/z_435_2004 [cit. 8-1-2008]
112 Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci 
programového období Evropského sociálního fondu 2007-2013; Závěrečná zpráva 23.5.2008. REDECo, 
spol. s r.o., Praha, 2008. s.8
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• zvýšit  informovanost  jednotlivých  aktérů  v  systému  sociálních  služeb  (např. 

poskytovatelů,  uživatelů  sociálních  služeb),  zejména  ve  vztahu  k  přijatému 

zákonu o sociálních službách. 113

Dalším  jednotlivým  cílem  k podpoře  sociálního  začlenění  osob  ohrožených 

sociální exkluzí je podpora zavádění principů sociální ekonomiky. V Národním akčním 

plánu je závazek vedoucí i k podpoře projektů zaměřených na zvyšování zaměstnanosti 

a  na  prevenci  ztráty  bydlení  s cílem návratu  na  trh  práce.  Je  to  tak  příležitost  pro 

organizace,  které  se  snaží  o  integraci  lidí  na  trh  práce,  o nastartování  principu 

samofinancování a zřízení sociálních podniků.

Jedná se o oficiální uznání sociální ekonomiky jako možného způsobu sociální 

inkluze a snižování míry podpory neziskových organizací v českém kontextu. 114

Výzva Národního akčního plánu byla zohledněna i při rozdělování prostředků 

z ESF  na  jednotlivé  prioritní  osy,  kde  v rámci  Operačního  programu  Lidské  zdroje 

zaměstnanost je možné realizovat projekt zaměřený na zřízení sociálního podniku. 

V Evropském  sociálním  fondu  je  v ČR  zohledněno  v Operačním  programu 

Lidské zdroje zaměstnanost, v prioritní ose 3 zaměřené na Sociální integraci  a rovné 

příležitosti,  přímo  v oblasti  podpory  Integrace  sociálně  vyloučených  skupin  na  trhu 

práce.115 

Subjekty,  které  se  přímo  zabývají  zaměstnáváním  hendikepovaných  v České 

republice  mohou mít  tři  formy.  Především chráněná  pracovní  dílna.  Ta  je  možností 

zaměstnání hendikepovaných a zároveň má zajištěn odbyt výrobků pro další legislativní 

omezení.

S  účinností  od  01.10.2004  byla  dosavadní  úprava  podpory  zaměstnanosti  a 

působnosti  orgánů  ČR (zák.  č.  1/1991  Sb.  a  zák.  č.  9/1991  Sb.)  nahrazena  jednou 

komplexní normou, a to zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která do této oblasti 

měla vnést moderní prvky a nahradit téměř dvacetkrát novelizované normy z počátku 

90.  let  20.století.  Instituty  společensky  účelných  míst  (ust.  §  5  zákona  č.  9/1991), 

veřejně  prospěšných  prací  (ust.  §  5a  zákona  č.  9/1991  Sb.)  a  podmínky  pro 

zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností (§ 21 a násl. zák. č. 1/1991 Sb.) 

113 Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2006-2008. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí České republiky, Praha, 2006.
114 Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2006-2008. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí České republiky, Praha, 2006.
115 Evropský sociální fond v ČR 2008 (online). Dostupné z WWW:: http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz [cit. 
16-12-2008]
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byly částečně modifikovány a částečně nahrazeny úpravou obsaženou v ust. § 67 až 87 

zák. č. 435/2004 Sb. regulující podmínky zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

a tzv. dalšími nástroji aktivní politiky zaměstnanosti vymezenými v ust. § 112 až § 119 

zákonač. 435/2004 Sb.116 

4.2 Chráněná pracovní dílna

Sociálnímu  podniku  je  svým  prostředím  do  jisté  míry  podobná  chráněná 

pracovní dílna. Její vymezení je dáno zákonem o zaměstnanosti 435/2004 Sb. § 76, kde 

je definována chráněná pracovní dílna a podmínky výplaty přípěvků úřadu práce.

1. Chráněná  pracovní  dílna  je  pracoviště  zaměstnavatele,  vymezené  na  základě 

dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením,  kde  je  v  průměrném  ročním  přepočteném  počtu  zaměstnáno 

nejméně  60%  těchto  zaměstnanců.  Chráněná  pracovní  dílna  musí  být 

provozována po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření 

chráněné pracovní dílny poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek.

2. Příspěvek  na  vytvoření  chráněné  pracovní  dílny  může  maximálně  činit 

osminásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 

předchozího kalendářního roku na každé pracovní  místo v chráněné pracovní 

dílně  vytvořené  pro  osobu  se  zdravotním  postižením a  dvanáctinásobek  této 

mzdy na pracovní místo pro osobu s těžším zdravotním postižením. Vytváří-li 

zaměstnavatel  na základě jedné dohody s úřadem práce 10 a více pracovních 

míst  v  chráněné  pracovní  dílně,  může  příspěvek  na  vytvoření  jednoho 

pracovního  místa  pro  osobu  se  zdravotním  postižením  činit  maximálně 

desetinásobek  a  pro  osobu  s  těžším  zdravotním  postižením  maximálně 

čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné mzdy.117 

Zaměstnavatel, který zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním hendikepem, 

má nárok na pravidelné příspěvky od úřadu práce. V prováděcím předpisu 518/2004 se 

116 Česká republika: Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb. 2006 (online). Dostupné z WWW: 
http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/z_435_2004 [cit. 8-1-2008] et.
Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci 
programového období Evropského sociálního fondu 2007-2013; Závěrečná zpráva 23.5.2008. REDECo, 
spol. s r.o., Praha, 2008
117 Česká republika: Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb. 2006 (online). Dostupné z WWW: 
http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/z_435_2004 [cit. 8-1-2008]
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stanoví,  jak vypadá chráněná pracovní  dílna,  jakým způsobem se vyplácí  pravidelné 

příspěvky a dále povinnost stanovení individuálního pracovního plánu pro zaměstnance 

dílny, který stanovuje cíle a průběh aktivity v dílně. 118

Možnosti realizovat chráněnou pracovní dílnu mohou pouze ty organizace, které se 

zabývají  osobami  se  zdravotním postižením.  Osoby,  které  mají  sociální  hendikep  a 

zdravotně  jsou  v pořádku,  v chráněné  pracovní  dílně  pracovat  nemohou.  Při 

zaměstnávání sociálně znevýhodněných lze však využít jiných možností.

4.3 Sociální služby

Další možností existence výrobní dílny je registrace jako sociální služba podle 

zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., který definuje sociálně rehabilitační dílnu 

jako  ambulantní  službu  poskytovanou  osobám  se  sníženou  soběstačností  z důvodu 

zdravotního  postižení,  které  nejsou  z tohoto  důvodu  umístitelné  na  otevřeném  ani 

chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování 

pracovních  návyků  a  dovedností  prostřednictvím  sociálně  pracovní  terapie.  Cílová 

skupina pro služby tohoto typu je velmi úzce vyměřená pouze zdravotním postižením a 

činnostmi,  které  může  dílna  vykonávat:  pomoc  při  osobní  hygieně  nebo  poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik 

dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích 

k sociálnímu  začlenění,  podpora  vytváření  a  zdokonalování  základních  pracovních 

návyků a dovedností.119 

Výroba chráněných pracovních dílen a sociálně rehabilitačních dílen je rozdílná 

v odbytu. Sociálně rehabilitační dílny berou odbyt svých výrobků jako doplněk služeb a 

soustředí se především na pracovní rehabilitaci jako takovou. Chráněná pracovní dílna 

s odbytem  počítá,  management  se  na  něj  zaměřuje  a  dotace  jsou  částí  finančního 

portfolia.

Sociálně rehabilitační dílna je podobného obsahu jako chráněná pracovní dílna. 

Rozdíl je především ve způsobu financování pracovních míst, tedy v donorovi a v tom, 

že v rámci chráněné pracovní dílny dostává zaměstnanec plat.

118 Česká republika: Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb. 2006 (online). Dostupné z WWW: 
http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/z_435_2004 [cit. 8-1-2008].
119 Česká republika: Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. 2007 (online). Dostupné z WWW: 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=108%2F2006&number2=&name=&text [cit. 8-1-
2008]
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Sociálně  rehabilitační  dílna  je  určena  lidem,  kteří  se  nemohou  uplatnit  na 

otevřením  trhu  práce.  Účelem  je  podpora  pracovních  návyků  a  rozvoj  pracovníci 

dovedností, kromě tohoto zahrnuje pomoc při osobní hygieně a stravování. Podle typu 

hendikepu  se  pak  návštěvníci  sociálně  rehabilitační  dílny  mohou  stát  zaměstnanci 

chráněných dílen nebo směřovat na otevřený trh práce.120

Sociální službou, která se dále zabývá zaměstnáváním znevýhodněných, avšak 

samostatně  výrobu  nezajišťuje,  je  podporované  zaměstnávání.  Asistent  spolu  se 

zaměstnancem dochází do nechráněného pracoviště. Toto pracoviště je běžného typu, 

není zaměřeno přímo na zaměstnávání znevýhodněných a asistent na tomto pracovišti 

zajistí uživateli vhodné pracovní podmínky a přiměřené vedení většinou po dobu půl až 

jednoho roku, přičemž míra podpory a intenzita spolupráce se postupně snižuje. V době 

nástupu  pomáhá  uživateli  s pracovní  činností,  později  pak  jen  s řešením  náročných 

situací.121 

4.4 Komerční subjekt

Poslední  možností  realizace  sociálního  podnikání  je  registrace  subjektu  jako 

běžného  podnikatelského  subjektu  a  realizace  bez  podpory  veřejným  zadavatelem. 

Forma takového subjektu je pak nejčastěji společnost s ručením omezeným. Subjekt si 

pokrývá náklady svého provozu a podpora je pak doplňována např. přes služby zřizující 

organizace (zaměstnanci využívají podporu asistenta při neziskové organizaci).

Obchodní  zákoník  upravuje  formy  obchodních  společností,  tedy  společností 

založených za účelem podnikání takto:

• Veřejnou  obchodní  společností  je  společnost,  ve  které  alespoň  dvě  osoby 

podnikají  pod  společnou  firmou  a  ručí  za  závazky  společnosti  společně  a 

nerozdílně celým svým majetkem §76,

• komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za 

závazky  společnosti  do  výše  svého  nesplaceného  vkladu  zapsaného  v 

obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým 

majetkem (komplementáři). §93,

120 Česká republika: Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. 2007 (online). Dostupné z WWW: 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=108%2F2006&number2=&name=&text [cit. 8-1-
2008]
121 Matoušek, O.: Sociální služby – Legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení., Portál, 2007.
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• společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen 

vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo 

zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku (§ 106 odst. 2).§105,

• akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý 

počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých 

závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti §154,

• družstvo je  společenstvím  neuzavřeného  počtu  osob  založeným  za  účelem 

podnikání  nebo  zajišťování  hospodářských,  sociálních  anebo  jiných  potřeb 

svých členů. §221,

• podle §56 dalšími obchodními společnostmi mohou být evropská společnost a 

evropské hospodářské zájmové sdružení, jejichž existence a podnikání upravují 

zvláštní předpisy.122

122 Česká republika: Obchodní zákoník 513/1991 Sb. 2008 (online). Dostupné z WWW: 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?
PC_8411_number1=513/1991&PC_8411_l=513/1991&PC_8411_ps=10#10821 [cit. 8-1-2008] 
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IV  . Empirická část  

1. Výzkumná metoda a vzorek

Předběžná výzkumná otázka zněla:  Jak (pomocí jakého procesu) byl stanoven 

produkt sociální dílny a rozhodnutí takovou činnost zahájit? U relevantních informantů 

jsem zjišťovala - jak a proč došlo k případné modifikaci původního návrhu produktu?

Hlavní použitou výzkumnou metodou byl rozhovor, který se skládal z několika 

tématických  oblastí.  Stanovená  otázka  byla  vodítkem pro  vedení  nestrukturovaného 

rozhovoru.

1.1 Metodika sběru dat:

S informanty  jsem  vedla  nestrukturované  rozhovory,  dále  jsem  provedla 

obsahovou analýzu případových studií sociálních firem.

Rozhovor  byl  nahráván  pomocí  programu  Goldwave  přímo  do  přenosného 

počítače a dále zpracováván. Rozhovory byly dále zpracovány podle zakotvené teorie:

„Cílem výzkumu,  který  vychází  ze  strategie  zakotvené  teorie  pro  fenomény 

v určitě situaci, na niž je zaměřena pozornost výzkumníka. Získaná teorie je zakotvená 

v datech, získaných během studie.“123 

1.2 Metodika výběru informantů:

Sběr  dat  byl  nepravděpodobnostním  sběrem  dat,  aby  bylo  ve  vztahu  ke 

zkoumanému  problému  dosaženo  alespoň  částečné  saturace  dat.  V tomto  případě 

docházelo  k účelového výběru informantů,  což bylo  podřízeno zkoumanému tématu. 

Výběr  informantů  tak  byl  podmíněn  znalostí  tématiky  a  zkušeností  se  sociálním 

podnikáním.

Informanty  jsem  vybírala  na  základě  studia  literatury  a  na  základě  metody 

sněhové koule.124 
123 Strauss, A.: Základy kvalitativního výzkumu. Albert, Boskovice, 1999
124 Strauss, A.: Základy kvalitativního výzkumu. Albert, Boskovice, 1999.; et Hendl, J.: Kvalitativní 
výzkum; Základní metody a aplikace. Portál, Praha, 2005.
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Ve výzkumném vzorku jsem zahrnula 4 informanty

1. Fedog –  papírové  sáčky na  psí  exkrementy.  Majitelem firmy  Fedog je  Ivo 

Solnař.

Spojení využití  služeb chráněné pracovní  dílny,  ekologického produktu,  který 

pomáhá  udržovat  veřejné  plochy  čisté  splňuje  firma  Fedog  podmínky  sociálního 

podniku. 

FEDOG: komerční subjekt, který však oblast své působnosti zaměřuje na čistotu 

veřejných  ploch  a  svůj  produkt  vyrábí  v organizaci  Drutěva,  chráněná  dílna, 

zaměstnávající přibližně 75% osob s mentálním hendikepem (FEDOG).

Majitel  firmy převzal podnik po otci,  který odešel do starobního důchodu od 

roku 2005, předtím s ním ve firmě spolupracoval. I. Solnař je jediným zaměstnancem a 

majitelem firmy.125 

2. Pracovní agentura LibereckéhoRomského sdružení, předseda Miroslav Kotlár 

O.s.LRS: personální agentura v rámci občanského sdružení, která se specializuje 

na zaměstnávání osob ze sociálně vyloučených lokalit a osob s velmi nízkou kvalifikací 

(Liberecké Romské sdružení)

Pracovní agentura poskytuje zaměstnání lidem ze sociálně vyloučených lokalit 

především  romského  původu,  ziskem  ze  zprostředkování  práce  je  poskytnutí 

zaměstnání, ale zároveň možnost reinvestovat přebytek do programu na podporu osob 

ze  sociálně  vyloučených  lokalitách  v jiných  oblastech.  Liberecké  Romské  sdružení 

poskytuje komplexní balíček služeb, které využívají i zaměstnanci pracovní agentury.

Miroslav Kotlár je předsedou sdružení od počátku jeho existence, od roku 2000. 

Pracovní agenturu, stejně tak jako všechny další aktivit, jsou předsedovy iniciativy.126 

3. Farní charita Starý Knín, vedoucí střediska Nový Knín V. Řídká 

Církevní  organizace,  která  se  zabývá  terénní  pečovatelskou  službou 

v mikroregionu Štěchovicko (Farní charita Starý Knín)

Farní charita poskytuje především služby terénní pečovatelské služby a osobní 

asistence, tyto služby poskytují především ženy, které byly předtím ohrožené na trhu 

práce. Cílová skupina žen jsou: předdůchodového věku, ženy po rodičovské dovolené. 

V této oblasti ČR většina pracujících do práce dojíždí do Prahy, ženy s malými dětmi 

125 Firma FEDOG 2008 (online). Dostupné z WWW:: http://fedog.cz/index.php?item=8&subitem=0 [cit. 
24-11-2008]
126 Liberecké Romské sdružení, o.s. 2008 (online). Dostupné z WWW: http://www.multikultura.cz/ [cit. 
20-11-2008]
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mají tuto možnost omezenou. V blízkosti jsou dále menší možnosti uplatnění pro ženy, 

které předtím pracovaly manuálně nebo řemeslně. Terénní pečovatelská služba využívá 

jejich schopností a dále je rozvíjí.

P.Řídká  působí  v organizaci  od  roku  1997  jako  dobrovolnice,  poté  jako 

koordinátor  střediska  terénní  pečovatelské  služby  a  od  roku  2003  jako  koordinátor 

projektu EQUAL – Rozvoj mikroregionu, zvyšování zaměstnanosti žen ohrožených na 

trh práce. Do výzkumu jsem p. Řídkou vybrala především z důvodu zásadní účasti na 

projektu  Equal,  který  spojil  všechny principy sociální  ekonomiky:  rozvoj  komunity, 

zaměstnávání znevýhodněných na trhu práce a pomoc potřebným. 127

4. Strojírenská dílna o.s.Romodrom,ekonomický ředitel Denis Sindimwo 

Dílna poskytuje zaměstnání osobám, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, 

poskytuje jim podporu v pracovním začlenění a další podporu při hledání zaměstnání 

mimo věznici.  Způsob podpory,  pracovní  zázemí i  cílová skupina splňuje podmínky 

sociálního podniku.

D.  Sindimwo  nastoupil  do  organizace  jako  ekonom  projektu  Pracovní  dílna 

Vinařice v roce 2006, poté převzal ekonomickou zátěž celé organizace. Výběr byl jasný, 

jelikož je nejvíce seznámen se všemi aspekty fungování podniku – jak výrobní části, tak 

i část sociální služby a ekonomických aspektů dílny.128 

Jako  srovnávací  vzorek  výzkumu  jsem  použila  obsahovou  analýzu  již 

zveřejněných případových studií sociálních firem – o.s.Fokus – Zahrada a Junův statek 

a  o.s.Sananim  –  café  Therapy.129 případové  studie  zahraničních  sociálních  firem, 

dostupné  z relevantních  internetových  stránek,  viz.  Přehled  literatury  a  další  studie 

z odborné literatury.

Junův statek (zřizovatel o.s.Fokus) 130 provozuje restauraci s 60 místy a penzion 

se 40 lůžky. Restaurace je otevřena veřejnosti 7 dní v týdnu od 11 do 23 hodin. Mezi 

další činnosti sociální firmy patří zajišťování pohoštění na menším akcích. Významná je 

komunitní a kulturní role statku, kterou využívají místní sdružení jako místo spolkové 

127 Farní charita Starý Knín 2008 (online). Dostupné z WWW:: 
http://www.charita.novyknin.net/ [cit. 11-11-2008]
128 o.s.Romodrom – Pracovní dílna Vinařice 2008 (online). Dostupné z WWW: 
http://www.romodrom.cz/vinarice/ [cit. 30-11-2008]
129 o.s.Sananim – Café Therapy 2008 (online). Dostupné z WWW: http://www.cafe-
therapy.cz/ [cit. 28-11-2008]
130 Novák, J.: Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním. Sociální firma a diverzita na pracovništi. 
Fokus, o.s., Praha, 2007.
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činnosti. Sociální firma zaměstnává především jedince se zkušeností s duševní nemocí, 

v současnosti jich je 24 a další 3 osoby s jiným typem znevýhodnění.

Café  Therapy  (zřizovatel  Sananim  Charity  services  s.r.o.)  je  restaurace 

s kavárnou, její součástí je také poradna pro rodiče. Doplňkovým programem je prodej 

keramiky. V Café Therapy pracuje 9 osob po léčbě drogové závislosti a 10 zaměstnanců 

bez znevýhodnění.

Sociální  firma Zahrada (zřizovatel  o.s.Fokus)131 poskytuje zahradnické služby, 

např.  pravidelné  i  jednorázové  údržby,  generální  úklidy  zahrad,  úpravy  trávníků  a 

živých  plotů,  výsadbu květin  a  keřů.  Sociální  firma  zaměstnává  6  osob s duševním 

onemocněním a 3 osoby bez onemocnění. 132 

2. Kategorie výzkumu, pojmová úprava

Základní kategorie celkového výzkumu se od výzkumné otázky liší množstvím 

dalších dat, které informanti předali, takže původní výzkumná otázka se stala jednou 

z mnoha témat, které jsme s informanty během nestrukturovaného rozhovoru probrali.

Můj pracovní postup lze popsat takto:

1. Sběr dat.

• Přepis rozhovoru

• Čtení rozhovoru a dopisování poznámek

2. Otevřené kódování.

• Vypsání pojmů

• Sumarizace pojmů (vyškrtání opakovaných)

• Vytvoření témat pojmů

• Vytvoření kategorií, vlastností, dimenzí u vlastností

3. Axiální kódování.

• Užití paradigmatického modelu

4. Selektivní kódování.

• Vytvoření centrální kategorie

• Závěr práce.

131 Fokus, o.s. – Junův statek a Zahrada 2008 (online). Dostupné z WWW:: http://www.fokus-
praha.cz//index.php?action=main&subject=93 [cit. 23-11-2008]
132 Erbanová, R.: Sociální ekonomiky v praxi. 2007 (online). Dostupné z WWW: http://www.osnoviny.cz/
socialni-ekonomika-v-praxi [cit. 28-11-2008]
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Postup při otevřeném kódování prvnímu kroku při vytváření hypotézy popisuje 

Hendl jako první průchod daty. „Otevřené kódování odhaluje v datech určitá témata…

kterými výzkumník proniká k textu“. 133

KATEGORIE VLASTNOST DIMENZE

Sociální podnik Podle definice Je...není

Podle  postoje 

vedoucího

Je...není

Legislativní 

úpravy

Sociálního podniku Dostačující...nedostačující

Zákoníku práce Dostačující...nedostačující

Obchodního zákoníku Dostačující...nedostačující

ostatní Dostačující...nedostačující

Vznik podniku Neziskový Živelný...projektový záměr

Státní Historicky...restrukturalizace

Komerční ČR...nadnárodní pobočka

Sociální 

odpovědnost  vůči 

zaměstnancům

Podle zákoníku práce Dostačující...nedostačující

Vnitroorganizační 

benefity

Dostačující...nedostačující

Rozhodnutí centrální Uspokojivé...neuspokojivé

Přijímání  připomínek 

od zaměstnanců

Funguje...nefunguje

Vnitřní 

standardy

Kvalitativní Jsou...nejsou
Etické Jsou...nejsou
Pracovní řády Jsou...nejsou
Standardy  kvality 

sociálních služeb

Jsou...nejsou

Výroba podniku Nákup služeb Zprostředkování  práce...samostatná 

výroba

133 Hendl, J.: Kvalitativní výzkum; Základní metody a aplikace. Portál, Praha, 2005, s.247
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Sociální podnik

Všichni informanti ve výzkumném vzorku v rozhovoru označili své organizace 

jako sociální podniky. Všichni informanti chápou sociální podnik jako podnik, který se 

snaží o rozvoj komunity a zlepšení situace ve společnosti, různými nástroji..

Majitel firmy I. Solnař Fedog v rozhovoru definuje firmu jako sociální, neboť 

spojuje ekologické téma (samotný produkt je ekologický – recyklovaný papírový pytlík) 

s úpravou společných veřejných ploch samotným uživateli  a  zároveň ke konečnému 

zpracování využívá služeb chráněných pracovních dílen (podle zákon o zaměstnanosti 

435/2006 Sb.).

Definice  sociálního  podnikání  Farní  charity  Starý  Knín  je  z  rozhovoru 

následující: „Jsme (sociálním podnikem, pozn.), protože vytváříme pracovní místa pro 

ženy  ohrožené  nezaměstnaností  a  vůbec  vstupem  na  trh  práce,  protože  bydlí  na 

venkově, jsou to matky od dětí, takže nemůžou nikam dojíždět a jiná možnost tu moc 

není. Takže my je zaměstnáme a ony poskytují  sociální služby, je to vlastně dvojitý 

efekt.“  Zaměstnanost  přináší  celkové  zlepšení  sociální  situace  v jejím  komplexním 

měřítku,  pokud je  doprovázena  dostatečnou  sociální  podporou u  osob,  které  pomoc 

potřebovaly již před získáním zaměstnání.

Ekonomický  ředitel  o.s.  Romodrom,  Denis  Sindimwo,  v  rozhovoru  definuje 

pracovní dílnu Vinařice jako sociální  podnik vytvořením pracovních míst  pro osoby, 

které by jinak byly nezaměstnané, jak ve výkonu trestu odnětí svobody a umožňuje jim 

správným pracovním výcvikem větší možnost dalšího uplatnění na trhu práce.

Pracovní  agentura o.s.LRS se považuje  za sociální  podnik slovy M. Kotlára: 

„Samozřejmě, že jsme sociálním podnikem, jsme sice agentura, která nic nevyrábí, ale 

zprostředkováváme  práci  lidem,  kteří  by  si  ji  jinak  nenašli  anebo  by  pracovali  na 

černo.“ M. Kotlár také tvrdí, že pokud je klient zaměstnán v rámci pracovní agentury, 

častěji využívá sociálních služeb jeho rodina. Komplexní systém služeb pak umožňuje 

pracovat i bez toho, aby děti byly bezprizorní. Zaměstnanost jednoho člena rodiny (v 

sociálně vyloučené lokalitě) zvedá úroveň rodiny jako celku, bez ohledu na legálnost 

příjmu.  Děti  v rodinách,  kde  alespoň  jeden  rodič  pracuje  častěji  chodí  do  školy  a 

využívají mimoškolní aktivity než děti, jejichž rodiče jsou nezaměstnaní.
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Legislativní úpravy

Ve  výzkumu  se  všichni  informanté  shodují  na  tom,  že  legislativní  úprava 

sociálního  podnikání  by  byla  vhodná  především  pro  další  rozvoj  podniků.  Všichni 

informanté  by  uvítali  určitý  druh  veřejné  podpory,  který  by  nenarušoval  celkovou 

konkurenceschopnost  trhu,  ale  zároveň  by  reflektoval  specifické  podmínky  práce 

v sociálním podniku.

Veřejné  instituce  zatím  tuto  formu  podnikání  neupřednostňují  v systému 

zakázek, ale poptávku po tomto způsobu podnikání by využila firma Fedog, a truhlářská 

dílna Vinařice.

Vyjádření  M.  Kotlára  o  nutnosti  legislativní  úpravy:  „My  na  to  v podstatě 

čekáme, proto taky teď nic neměníme, abychom se vešli do těch podmínek, které budou 

nastavené v zákoně“. Tento přechodový stav je charakteristický pro všechny sociální 

podniky, se jejichž zástupci jsem se setkala. Každý z nich se vyjadřoval obdobně jako 

ve výše uvedeném příspěvku.

Možnosti úpravy firmy na sociální podnik s veřejným zájmem by využil i majitel 

firmy Fedog, neboť v tuto chvíli produkty mohou zákazníci v rámci náhradního plnění 

nakupovat pouze od chráněné dílny,  která je subdodavatelem firmy Fedog. Pokud si 

zákazník přeje nakoupit zboží v rámci náhradního plnění, dodá mu jej chráněná dílna, 

jinak produkty prodává firma Fedog.

Služby  veřejného  zájmu,  které  jsou  spojené  se  zaměstnáváním  osob 

znevýhodněných  na  trhu  práce  a  rozvoje  komunity  by  měly  být  jednoznačně 

preferované  při  zadávání  veřejných  zakázek,  což  by  umožnilo  větší  míru 

samofinancování, pokud by se s touto podporou dalo počítat. Preference by měla být 

například  v bodovém  ohodnocení  sociálních  cílů  a  vytváření  pracovních  míst  pro 

hendikepované osoby v hodnocení veřejných zakázek. „Jako třeba, aby se koukalo na 

to, jak to ta firma vyrábí nebo jaké má zaměstnance, prostě aby se hodnotili i principy“ 

(D. Sindimwo).

Vladimíra Řídká z Farní charity se o legislativních úpravách  zmiňuje především 

z hlediska vzdělanostních podmínek pečovatelek (podle zákona o sociálních službách 

108/2006Sb.),  který ukládá terénní  pečovatelské službě nové podmínky.  O možnosti 

zřízení  pečovatelské  služby  jako  sociální  podnik  se  prozatím  v jejich  organizaci 

neuvažovalo, neboť tato možnost neexistuje.

Vznik podniku
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Sociální  podniky  v mém  výzkumném  vzorku  vznikaly  všechny  živelně.  Na 

počátku stála snaha o změnu situace, která se zakladatele nějakým způsobem dotýkala. 

Motivátory  byly  jak  vnější  (situace  na  ulicích  –  Fedog,  nezaměstnanost  sociálně 

vyloučených  osob – o.s.Romodrom,  nezaměstnanost  osob na  vesnici  a  poptávka  po 

sociálních službách – Farní charita) nebo z popudu odběratele (výhoda pro zákazníky – 

o.s.LRS).  Podnikatelské  záměry  vznikaly  pouze  v tom  případě,  pokud  za  vznikem 

sociálního podniku stála prvotní dotace (o.s.Romodrom, Farní charita).  Informanti  se 

v rozhovorech  nevyjadřovali  o  studiu  odborné  ekonomické  literatury  a  při  vzniku 

podniku vycházeli ze stávajících zkušeností. 

Projektová  dokumentace  nebo  podnikatelský  plán  vznikaly  především  podle 

potřeb donora,  který měl  začátek  firmy financovat.  Projektová dokumentace  vznikla 

jako projekt Farní charity Starý Knín, v rámci žádosti o finanční podpory z Evropského 

sociálního  fondu  z Programu  Iniciativy  Společenství  EQUAL  a  Truhlářské  dílny 

Vinařice,  v rámci  žádosti  o  finanční  podporu  z Evropského  sociálního  fondu 

z Jednotného programového dokumentu 3. Pokud byla  sociální  firma financována ze 

soukromých zdrojů, žádná formální příprava nevznikla, což je případ pracovní agentury.

Každý podnik vznikal  jiným způsobem „Ale ty  začátky… Jak jsem říkal,  to 

začínal  táta,  naštval  se,  jak  to  v ulicích  vypadalo  a  protože  celý  život  v papírnictví 

pracoval,  tak  vymyslel  papírový  pytlík…“  Tak  popisuje  vznik  sociálního  podniku 

Fedog jeho majitel a vedoucí – Ivo Solnař.

Truhlářská  dílna  vznikla  jako  reakce  na  finanční  situaci  rodin  v sociálně 

vyloučených lokalitách, když většinou jediný živitel rodiny byl ve výkonu trestu odnětí 

svobody.  Rodiny,  se  kterými  se  spolupracovalo  shodně  uváděly  velké  množství 

uvězněných  právě  ve  věznici  Vinařice,  kde  byla  až  80%  nezaměstnanost.  O.  s. 

Romodrom věznici zpočátku navštěvovalo pravidelně se svým sociálním programem, 

kdy nabízelo vězňům sociální poradenství a další služby, které nemůže zajistit sociální 

pracovnice  ve  vězení.  Terénní  pracovník  zprostředkovává  kontakt  s rodinou  a 

komunikuje s institucemi, které vězeň bude potřebovat po opuštění výkonu trestu odnětí 

svobody.  Situace  ve  věznici  s tak  velkou  nezaměstnaností  byla  velice  demotivující. 

Vedení  se  tedy  rozhodlo  vytvořit  místo,  kde  by  alespoň  část  vězňů  mohla  být 

zaměstnána. Ve spolupráci s Úřadem práce v Praze bylo zjištěno, že je velká poptávka 

po truhlářích, tímto způsobem byl stanoven produkt podnikání.

M. Kotlár popisuje vznik Pracovní agentury takto: „To vlastně vyšlo z terénní 

sociální  práce,  kdy  terénní  sociální  pracovníci  obcházeli  zaměstnavatele,  jestli 
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nezaměstnají klienty a ptali se i jestli zaměstnávají Romy a začalo to vycházet, začalo se 

zaměstnávat. Potom jeden místní podnikatel přišel a říká, že by vzal 10 lidí, ale že by 

bylo  pro  něj  výhodnější,  aby  nám  zaměstnance  fakturoval,  tak  proč  si  neuděláme 

agenturu.  Já  jsem se tím začal  zabývat  a  zjistil  jsem,  že by to  byla  dobrá  možnost 

nastartovat i částečné samofinancování organizace.

Projekt  rozvoje  komunity,  zaměstnanosti  žen  na  venkovských  oblastech  a 

posílení  kapacity  sociální  služby  Farní  charity  byl  výsledkem  přirozeného  vývoje 

oblastní  charity,  která se do té doby zabývala terénní pečovatelskou službou v jedné 

obci.  Poptávka  po  službách  se  však  ozývala  i  z přilehlých  obcí  a  personál  byl 

nedostačující,  proto  tento  projekt,  který  v nezměněném  množství  pokračuje  i  po 

skončení podpory z Evropského sociálního fondu.

Sociální odpovědnost vůči zaměstnancům

Z výzkumu  vyplývá,  že  sociální  podniky  jsou  ve  formách  chování  ke  svým 

zaměstnancům velmi různorodé. Sociální podniky ve výzkumu jsou firmy velikostí od 1 

zaměstnance po velký podnik nad 25 zaměstnanců. Hendikep zaměstnanců sociálního 

podniku a zaměření produktu firmy je také velmi variabilní.

Různorodost  cílové  skupiny  popisovaná   3  informanty  je  zřejmá  (neuvádím  zde 

poznatky o firmě Fedog, která má jednoho zaměstnance). Společným jmenovatelem je 

obtížná zaměstnavatelnost

V Pracovní agentuře je specifikum zaměstnanců to, že jsou fakticky zaměstnanci 

Libereckého  Romského  sdružení,  ale  veškeré  odměny získávají  jako zaměstnanci  té 

firmy, ve které vykonávají práci.

V Truhlářské dílně Vinařice je situace odlišná od všech ostatních firem – vězni 

nemohou využívat  finančních benefitů.  Avšak pomoc kromě pracovní rehabilitace je 

doplňována  pomocí  se  všemi  dalšími  oblastmi  života,  kterou  zajišťuje  sociální 

pracovník. Sociální pracovník tak zajišťuje kontakty vězňů mimo věznici a také s nimi 

formou sociálních tréninků cvičí situace, které nastanou po jejich propuštění z věznice.

Farní  charita  Starý  Knín  se  v odpovědnosti  pracovníků  chová  jako  běžný 

komerční  subjekt,  ale  je  limitována  rozpočtem,  který  je  dán  dotačními,  grantovými 

příspěvky a příspěvky na péči na chod organizace. Jsou tedy menší a nejsou pravidelné. 

„Odměny má na starosti náš pan ředitel, samozřejmě se snažíme je dát, když ale na to 

jsou peníze,a to je potřeba hodně sledovat podle rozpočtu a tak“.
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Firma Fedog má jednoho stálého zaměstnance, kterým je vedoucí firmy, starost 

o zaměstnance je na vedení chráněných dílen, od kterých firma nakupuje služby.

Vnitřní standardy

Všechny sociální  podniky splňují  zákonné podmínky provozu jejich podniků. 

Specifické  podmínky  výroby  nebo  zákonné  podmínky  profesní  způsobilosti 

zaměstnanců všechny podniky splňují. V rozdílné fázi vývoje je potom standardizace 

sociálních služeb, které jsou na některé podnik navázané (o.s.Romodrom, Farní charita). 

Obecně lze říci, že vnitřní standardy vnikají podle potřeby, která se objevuje postupným 

fungování podniku.  Sociální  podniky v mém vzorku mají malé množství formálních 

směrnic, které jsou typické spíše pro velké a střední podniky a mírou formalizace se řadí 

spíše k malým  podnikům.

Podle vyjádření  M. Kotlára  sociální  podnik,  který vznikne v rámci  neziskové 

organizace  automaticky  přebírá  etický  kodex  sociálních  pracovníků,  který  ovlivňuje 

chování ve firmách. Toto chování je pak rozdílné oproti chování v běžných komerčních 

firmách.

Ve  Vinařické  dílně  vznikaly  vnitřní  předpisy  ad  hoc  podle  potřeby  aktuální 

výroby.  Zprvu se  firma  řídila  pouze  legislativními  úpravami,  které  byly  pro výrobu 

nezbytné.  V průběhu  prvního  roku  výroby byl  dále  nastaven  systém práce  s klienty 

v sociálním  programu,  jejich  poměr  spolupráce  se  sociálním  pracovníkem  a  vůči 

samotné výrobě. Tato spolupráce se odráží ve standardech sociální služby.

Farní charita Starý Knín se řídí standardy kvality sociální služeb a dále neplánuje 

ani nepřipravuje další vnitřní řády,  podle paní Řídké je v současnosti prioritou splnit 

požadavky dané zákonem o sociálních službách, což bude trvat minimálně dva roky 

(doba standardního 150 hodinového kurzu pro pracovníky v sociálních službách), a poté 

se bude tvořit další plán rozvoje služby.

Firma  Fedog  nevytváří  žádné  standardy  ani  postupy,  tyto  standardy  vytváří 

subdodavatelé (chráněné dílny).

Výroba podniku

Variabilita  zaměření  výroby  podniků  je  vysoká.  Zaměření  podniků  v mém 

vzorku  je  velmi  rozdílné.  Pracovní  agentura  a  Farní  charita  se  zaměřují  na 

zprostředkování  služeb  a  Truhlářská  dílna  a  Fedog  se  zabývají  přímou  výrobou 

produktů.
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Truhlářská dílna vyrábí jednoduché dřevěné prvky a dřevěná eurookna. Způsob 

řízení firmy a její výroby byl od začátku přizpůsoben specifické cílové skupině, přesto 

zejména  delší  dobou  zácviku  zaměstnanců  u  výroby složitějších  objektů  –  zejména 

eurooken. Vedení dílny počítalo se zácvikem o měsíc až dva delší než je běžná zkušební 

doba, u některých zaměstnanců však doba byla delší a někteří zaměstnanci se zaměřili 

především na jednodušší výrobu.

Poskytování sociálních služeb Farní charity bylo změněno zákonem o sociálních 

službách  108/2006Sb.,  který  určil  základní  vzdělanostní  podmínky  sociálních 

pracovníků a pracovníků v sociálních  službách.  V době rozhovoru,  srpen 2008,  byly 

všechny  pečovatelky  vedeny  jako  pracovnice  v sociálních  službách  a  absolvovaly 

povinný 200hodinový akreditovaný kurz. Vedoucí poboček využívají přechodnou lhůtu 

k doplnění vzdělání k vykonávání pracovní pozice sociální pracovník.

Pečovatelky také využívají možnosti krátkodobých kurzů k doplnění aktuálních znalostí 

v oblasti  kompenzačních  pomůcek  nebo  pomáhajících  alternativních  technik  a 

dovedností.

Ivo  Solnař  (Fedog)  svůj  produkt,  který  má  chráněn  značkou  Chráněný 

průmyslový vzor po celé Evropské unii, zadává k výrobě dalším subjektům. Papírenské 

závody vyrobí  samotný produkt,  tento polotovar později  putuje do dvou chráněných 

pracovních dílen v ČR (Praha, Znojmo), kde je zpracován pro konečné použití (sáčky a 

lopatky jsou zkombinovány, protaženy provázkem pro zavěšení).

Pracovní  agentura  poskytuje  službu  zprostředkování  zaměstnanosti.  Výroba 

samotná  se  pak  děje  v další  organizaci.  Přidanou  hodnotou  je  zprostředkování 

zaměstnání sociálně znevýhodněným osobám.

2.1 Zjištění

Podle  získaných  dat  je  základním  podnětem  pro  vznik  sociálního  podniku 

předchozí činnost sociálního charakteru zaměstnance či předsedy neziskové organizace, 

ve  třech  případech  informantů  (kromě  firmy  Fedog)  šlo  o  sdružení  se  sociálním 

akcentem.

U informantů o.s.Romodrom, Pracovní agentura o.s.LRS a Farní charita Starý 

Knín,  sociální  podnik  vznikl  z důvodu  vytvoření  pracovních  míst  nebo  pomoc 

se zprostředkováním míst.  Podnikatelská  činnost  byla  uzpůsobena  tak,  aby  pracovní 

místa byla důležitější než generování zisku. 
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Generování  zisku  v pracovní  agentuře  je  bráno  jako  prostředek  pro  částečné 

samofinancování občanského sdružení a má možnost poskytnout prostředky na provoz 

sociálních  služeb  a  komunitního  centra.  Tímto  způsobem  zisk  pracovní  agentury 

napomáhá  zlepšení  situace  v romské  komunitě  Libereckého  kraje.  Prostředky 

v Truhlářské  dílně  o.s.Romodrom se zpětně  investují  do dílny,  která  tak  zaplatí  své 

náklady spojené s vlastní výrobou.

Truhlářská dílna o.s.Romodrom a Farní charita Starý Knín díky donorům musely 

v projektové žádosti  připravit  dostatečný projektový záměr.  Farní charita  Starý Knín 

v této oblasti vytvořila nová pracovní místa pro pečovatelskou službu, se kterou měla 

zkušenosti (avšak neměla zkušenosti s cílovou skupinou žen ohrožených na trhu práce 

ve  venkovských  oblastech)  a  druhý  informant  –  truhlářská  dílna  Vinařice, 

o.s.Romodrom - se pustil do nové oblasti výroby s cílovou skupinou, se kterou již měl 

zkušenosti.

Zástupci  firmy Fedog a  Pracovní  agentury o.s.LRS nevyužili  žádných služeb 

zaměstnanosti a jako prvotní vklad pro začátek svého podnikatelského subjektu  použili 

soukromé prostředky. Majitel firmy Fedog  svou sociální firmu postavil na využívání 

služeb chráněné dílny a na kombinaci ekologického produktu pro veřejné účely. Tento 

informant  svou  firmu  má  registrovanou  jako  běžnou  obchodní  společnost  a  další 

informant – Pracovní agentura o.s.LRS se k tomuto kroku chystá (prozatím je pracovní 

agentura  vedena  jako  součást  občanského  sdružení  s odděleným  účetnictvím).  Oba 

informanté  by  uvítali  legislativní  úpravu  obchodního  podniku  s veřejným  nebo 

sociálním zájmem.

Neexistuje  jednotný  způsob,  kterým  by  vznikaly  sociální  firmy.  Neziskové 

organizace,  které  se  rozhodly založit  sociální  firmu  ji  zakládaly  na základě  potřeby 

klientů. 

Firmy často vznikají jako odpověď na zkušenosti zakladatele s cílovou skupinou, 

zprostředkovat  zaměstnání  nebo vytvořit  pracovní  místo nevzniká jako první způsob 

pomoci, avšak vyplyne z potřeb klientů jiných služeb.

2.2 Komparace a doplnění zjištění se zveřejněnými případovými studiemi
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Sociální firmy představené ve srovnávacím vzorku vychází z britského modelu 

sociálních firem, neboť se zástupci britských sociálních firem od začátku spolupracovali 

na vytvoření tohoto konceptu. Sociální firmy usilují především o trvalé zaměstnávání 

hendikepovaných osob. 

Sociální firmy v literatuře oproti mému vzorku svůj projekt déle připravovali a 

studovali  podmínky  místa,  kam  chtějí  vstupovat.  Všechny  firmy  měly  zázemí  ve 

vyjednávání  s obcemi,  kde  chtěly  projekt  realizovat,  dále  vstupní  kapitál  v různých 

formách – nemovitý majetek,  transformace chráněné dílny,  konzultace se zkušenými 

odborníky v zahraničí.

Tyto  firmy  se  přímo  zabývají  poskytováním služeb,  žádnou  část  své  výroby 

nepřenechávají subdodavatelům.

V rámci původní organizace byl vyčleněn tým, který se přímo věnoval přípravě 

sociální  firmy a  dále  její  profesionalizaci  a  také  účastí  v mezinárodních  projektech, 

které profesionalizovaly nebo propagovaly koncept sociální ekonomiky.

Jako důležité body pro založení sociální firmy doporučuje J. Mayová (Zahrada): 

vybrat zajímavý výrobní program, který je vhodný pro cílovou skupinu,  konzultovat 

s odborníky   oblast  podnikání  a  zaměstnávání  a  velice  důležité  je  stanovit  nejlepší 

poměr zaměstnanců se znevýhodněním a bez něj tak, aby počet nebyl nemotivující pro 

obě skupiny.

J. Karel (Café Therapy) považuje za nejdůležitější doporučení před zahájením 

provozu: vytvořit s dostatečnou analýzu pracovních možností znevýhodněných, přijít na 

trh s originálním produktem nebo originální službou a intenzivně se zapojit do komunity 

– spolupracovat s okolními podniky a vytvářet kvalitní službu. 134

J.  Novák  (Junův  statek)  doporučuje  především  vytrvat  v úsilí,  protože  přes 

veškerou snahu se první výsledky objeví až po půl roce a stabilizace firmy nejdříve po 

dvou letech. Zakladatel sociální firmy musí počítat s velkým množstvím zaměstnanců, 

kteří  aktuálně  nebudou moci  být  v zaměstnání  a  proto  doporučuje  velkou flexibilitu 

v pracovních pozicích tak, aby se mohli zaměstnanci zastupovat.135

Zahraniční  podniky  využívají  zákonných  úprav,  které  stanovují  vstupní 

podmínky a zároveň míru podpory

134 Sociální firma – výzva v podnikání 21. století. Fokus Praha o.s., Praha, 2007.
135 Novák, J.: Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním. Sociální firma a diverzita na pracovišti. 
Fokus, o.s., Praha, 2007.
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3. Diskuze výzkumu

Případovými  studiemi  podniků  sociální  ekonomiky  se  zabývaly  diplomové  a 

bakalářské práce studentů katedry sociální práce FFUK a katedry občanského sektoru 

FHS UK. Dále se informace o jednotlivých sociálních firmách objevují na serverech 

věnovaných  sociální  ekonomice.  Tyto  servery  jsou  výsledkem  projektů  dotovaných 

Evropským  sociálním  fondem  a  vytváří  metodiku  pro  sociální  firmy,  které  se 

transformují  z chráněných  dílen  a  pracovně  zaměřených  programů  neziskových 

organizací, reflektují specifika České republiky a vychází především ze směru sociální 

ekonomiky ve Velké Británii (viz. seznam pramenů).

Sociální firmy, které se zabývaly konceptem sociální firmy jsou připravenější a 

berou v úvahu více aspektů možností podnikání a jejích podmínek než firmy, které se 

rozhodnou podnikat.

Transformace  chráněné  pracovní  dílny na sociální  podnik je jev,  který by se 

mohl  vyskytovat  častěji,  pokud  by  existovala  legislativní  úprava  těchto  podniků. 

Chráněná  pracovní  dílna  má  jednoznačné  zvýhodnění  možností  odebírání  produktů 

v rámci náhradního plnění. Tato možnost u sociálních podniků neexistuje a tak např. 

firma Fedog tuto možnost přenechala dílně, které zadala tuto zakázku tak, aby zvýšila 

odbyt svého produktu.

V zahraničí existují podobné podniky již několik let a jejich vzrůst byl odražen i 

v zákonných úpravách, které upravují možnosti existence subjektů sociální ekonomiky.

Stanovení produktu podnikání

Firmy se kterými srovnávám moje data měly vstupní podmínky dané předchozí 

prací s cílovou skupinou. Sociální  firma Zahrada se transformovala z chráněné dílny, 

která se zabývala zahradnickou činností. Tato firma tedy měla daný produkt podnikání i 

cílovou skupinu, která byla dána zaměřením o.s.Fokus.

Sociální  firma  Junův  statek  pak  vznikla  na  základě  projektového  plánu, 

popisujícího způsob využití nemovitosti, která byla o.s. Fokus předána jako dar.

Sociální firma Café Therapy byla zřízena ve spolupráci s městskou částí Praha 1 

a  výhodou  této  spolupráce  byl  symbolický  nájem,  který  výrazně  usnadnil  zřízení 

kavárny.
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Truhlářská dílna Vinařice, kterou zřizuje o.s.Romodrom, byla založena přímo ve 

věznici  na základě partnerství  s věznicí  a možností  využití  evropských strukturálních 

fondů zaměřených na zlepšení uplatnění na trhu práce sociálně vyloučených osob.

Sociální  podnik  Pracovní  agentura  Libereckého  Romského  sdružení  byla 

založena na základě doporučení komerční firmy, která chtěla využívat takové služby.

Sociální  podnik  Fedog  byl  založen  majitelem  především  z důvodu  občanské 

nespokojenosti se stavem ve veřejných ulicích. Způsob vyřešení problému pak byl dán 

dlouholetou zkušeností zakladatele podniku s papírnictvím.

Stanovení produktu je tedy otázkou motivace pracovníků, kteří podnik zakládají. 

Primárním důvodem založení většiny podniků je snaha změnit stávající stav s cílovou 

skupinou, se kterou má zakladatel již zkušenosti.

Sociální  podniky rozvíjí  také komunitu v daném místě.  Produkty pouze dvou 

firem mají nadregionální charakter, avšak vytváří se na jednom místě. Sociální podnik 

Fedog  vyváží  výrobky  do  celé  republiky  a  dokonce  i  do  zahraničí  (chráněný 

průmyslový vzor má pro ČR a EU). Truhlářská dílna ve Vinařících rozváží výrobky 

podle  objednávky  po  celém  Středočeském  kraji  a  Praze.  Komunitní  rozvoj  podle 

myšlenky sociální  ekonomiky rozvíjí  možnosti  osob, které jsou jakýmkoli  způsobem 

hendikepovány a komunita z jejich začlenění dále má užitek.

Ekonomické důsledky jsou jednoznačné – sociální podniky čerpají menší dotace 

než sociální služby, které by jinak hendikepované osoby využívaly.  Poměr veřejných 

dotací  se snižuje  dlouhodobě.  Sociální  podniky směřují  k úplnému samofinancování, 

avšak tato možnost je reálná pouze u některých typů sociálních podniků. Sociální firmy 

jako samostatný typ subjektu sociální ekonomiky budou v každém případě vyžadovat 

určitou míru veřejné podpory.

Zaměstnání  samotné  a  i  sekundární  důsledek  –  ekonomické  zlepšení  situace 

zlepšuje postavení cílové skupiny, která by jinak k takovým prostředkům a možnostem 

nedosáhla.

Je možné,  že sociální  firmy budou vznikat častěji,  až bude tento typ podniku 

zohledněn  legislativně.  V tomto  případě  se  také  budou  na  přípravnou  fázi  budoucí 

66



podnikatelé více soustředit a věnovat déle než je teď běžné (zahájit výrobu a problémy 

řešit za chodu podniku).

Zaměření  podniku  a  jeho  výroba  bude  vždy  podřízena  znevýhodnění 

zaměstnanců a také se může měnit podle typu znevýhodnění.
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V. ZÁVĚR

V diplomové práci jsem definovala sociální ekonomiku a její subjekty, které se 

zabývají zaměstnáváním hendikepovaných, provedla kvalitativní výzkum a zodpověděla 

na  stanovenou  výzkumnou  otázku  a  v neposlední  řadě  provedla  analýzu  stávajících 

úprav a situace subjektů sociální ekonomiky v Itálii, Finsku a Česku.

Ve výzkumné části byly popsány způsoby vzniku sociálních podniků v České 

republice a dále jejich možný rozvoj, pokud by v Česku existovala platná legislativní 

norma věnující se sociálnímu podnikání a především sociálním firmám. Výzkumný cíl 

se tímto naplnil.

Sociální ekonomika je fenomén moderní doby. Její způsob vykonávání však není 

nepodobný způsobům podnikání ještě před průmyslovou revolucí.

Základní  demokratický  princip,  v České  republice  prezentovaný  Listinou 

základních práv a svobod, je právo na svobodnou volbu povolání a právo na dostatečné 

zabezpečení při nezpůsobilosti k práci. Tato práva sociální ekonomika ve svém principu 

naplňuje.

Sociální  podniky  zaměřené  na  zaměstnávání  osob,  které  by  jinak  nemohly 

pracovat na otevřeném trhu práce, jsou jasnou alternativou pro mnoho lidí. Psychické, 

fyzické i ekonomické vylepšení situace jedince ve své podstatě vede k příznivému vlivu 

na komunitu a snižování míry výskytu patologických jevů, včetně nižší míry kriminality 

nebo např. depresivity.

Sociální  ekonomika  představuje  určitý  symptom  vyspělosti  dané  společnosti. 

Poskytnutí  možností  aktivity  pro  osoby,  které  by  toho  jinak  nebyly  schopny  je 

důležitým přínosem nejen  pro  tyto  osoby samotné.  Učí  vzájemnému  respektu  mezi 

lidmi a principu, že každý člověk je schopen aktivně žít a zlepšovat své prostředí, pokud 

mu prostředí vyjde vstříc.

Samotné podnikání je přínosem pro celou komunitu, aktivní soustavná činnost 

člověka,  která  směřuje  k dlouhodobému  cíli  je  jedna  z věcí,  která  je  výsostně 

humanistická.
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Sociální ekonomika však přináší pro daný stát zátěž ve formě dotací na daný 

subjekt. Tato dotace je nižší než by pobíral pasivní jedinec, avšak vyšší  než politika 

minimálních zásahů státu do života lidí a života trhu. Pokud by stát ponechal veškerou 

odpovědnost  na  člověku  samotném,  jeho  mandatorní  výdaje  by  se  snížily  a  míra 

zodpovědnosti taktéž. Je otázkou, zda si zvolit humanitní či kapitalistický přístup.

Sociální ekonomika dokazuje, že existuje třetí cesta, která do neosobního světa 

financí  přináší  nové  možnosti  a  způsoby  fungování.  Odráží  humanistický  přístup 

v ekonomickém prostředí.

Názorů  na  podporu  různými  způsoby  znevýhodněných  osob  (  nejen  ) 

v ekonomické oblasti existuje celá řada. Od krajního přesvědčení, že „každý jest svého 

štěstí strůjcem“ není například daleko k úsudku, že většina lidí si za svou situaci může 

sama, a také si s ní má sama umět poradit a pomoci. Osobně se domnívám, že každý 

člověk by měl dostat příležitost rozvinout svůj potenciál a možnost získat nový pohled 

na realitu v rámci komunity.  I proto mi je princip třetího sektoru jako alternativy ke 

komerčnímu prostředí blízký a zvolila jsem si ho jako téma své diplomové práce. 
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