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Abstrakt 

   Ve své diplomové práci se zabývám fenoménem sociálního podnikání v České 

republice a jeho vztahu k nestátním neziskovým organizacím.  

Hlavním cílem je ověřit v praxi, zda jsou české nestátní neziskové organizace 

subjekty, které naplňují principy sociálního podnikání. Dále pak charakterizuji specifické 

rysy českých nestátních neziskových organizací, které se staly úspěšným sociálním 

podnikem. Teoretická část slouží především k pochopení základních pojmů se sociálním 

podnikáním souvisejících a dále se konkrétně zaměřuje na existenci tohoto fenoménu 

v českém právním prostředí. Empirická část přináší příklady čtyř nestátních neziskových 

organizací, které se staly sociálním podnikem a  zaměřuje se na vytipování charakteristik, 

které je činí úspěšnými či jim naopak v úspěšnosti brání. 

Konkrétním výstupem jsou vypracovaná doporučení pro nestátní neziskové 

organizace, jaké charakteristiky by měly naplňovat, aby se mohly úspěšným sociálním 

podnikem stát. 

 

 

 

Abstract 

My diploma thesis is focused on the phenomenon of social enterprise in the Czech 

Republic and its relation to nonprofit organizations. 

The main goal is to verify in practice if the Czech nonprofit organizations fulfill 

principles of the social enterprise. The next purpose of this paper is to characterize specific 

features of the Czech nonprofit organizations that became successful social enterprises.  

The theoretical part serves especially to understand main conceptions that connect to 

social enterprise and then focus particularly on existence of this phenomenon in the Czech 

legal environment. It brings theoretical basis for the empirical part of the diploma thesis. 

The empirical part offers examples of four nonprofit organizations which became social 

enterprises and concentrates on finding particular characteristics that make them successful 

or those inhibiting them from fruitfulness.  

The specific outcome of the diploma thesis is general recommendation regarding 

characteristics which should nonprofit organizations fulfill to be able to become a 

successful social enterprise.  
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1  Úvod  

Sociální podnikání je v západním světě již několik let tématem velmi diskutovaným. 

Představitelé Evropské unie jej prosazují jako nástroj k řešení několika palčivých problémů 

současnosti. Viděno ekonomických úhlem pohledu, liberální ekonomika, která je 

současným hybatelem světového dění s sebou přináší spoustu problémů, které není 

schopna účinně řešit. Víra v to, že volný trh vše vyřeší, se ukázala být lichou. Současný 

společenský materialismus-zaměření se na spotřebu rozdělil svět na bohaté a chudé, 

přičemž pomyslné nůžky mezi těmito dvěma světy se stále rozevírají. Nespokojenost lidí 

na okraji společnosti narůstá, zvyšuje se nezaměstnanost.  

Rostoucí bohatství zároveň narušuje sociální předivo společnosti, narušují se vztahy 

mezi lidmi. Bohatí nemají potřebu se stýkat s druhými, vytvářet komunity, klesá sociální 

důvěra. Rozpadají se také tradiční rodinné struktury, objevuje se fenomén „singles“ - 

jedinců, kteří žijí bez partnera a bez hlubších sociálních vztahů. Společným jmenovatelem 

těchto rozpadajících se vazeb je „sociální kapitál“. Na jeho klesající tendenci upozorňuje 

například Putnam (1995) ve svém díle „Bowling alone“. V jeho pojetí sociální kapitál 

odkazuje k vlastnostem sociální organizace jako je důvěra, normy a sítě, které usnadňují 

koordinované jednání a tak přispívají k výkonnosti společnosti. 

 

Sociální podnikání na tyto tendence reaguje. Je určitou možností jak sociální kapitál 

udržet. Řeší totiž hned několik věcí současně: dlouhodobou nezaměstnanost, sociální 

začleňování, místní rozvoj a nese s sebou hodnoty jako je solidarita, demokracie nebo 

humanismus. Vnáší do podnikání prvek lidskosti, kdy nejde pouze o zisk, ale také 

o podporu lidí společensky znevýhodněných. Podle mého názoru je silným nástrojem jak 

těmto problémům čelit. Pokud budeme prosazovat politiku, která se snaží řešit problém lidí 

se znevýhodněním, jsme na dobré cestě postavit se hlubším problémům, které se v blízké 

budoucnosti (také díky finanční krizi) jistě projeví. Dát šanci lidem téměř 

nezaměstnatelným ve světě, kde kvůli technickému pokroku hrozí vysoký nárůst obyvatel 

bez práce, dává jistou naději na včasné podchycení problémů. To si uvědomují také 

zástupci Evropské unie, kteří sociální podnikání prosazují ve všech členských státech právě 

jako nástroj řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Stát není schopen některé problémy 

účinně řešit. Sociální podnikání je proud, který jde „odspodu“, tedy vychází z aktivity 

samotných lidí, kteří si uvědomují nedostatky a snaží se jim čelit vlastními silami. Návrat 
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ke komunitnímu způsobu života, upřednostnění lidského elementu před honbou za ziskem, 

to je cesta, která podle mého názoru má šanci někam vést a něco změnit. 

V České republice, kde není sociální ekonomika či sociální podnikání legislativně 

ukotveno, jsou pod tyto pojmy zahrnovány různé subjekty. Nejčastěji jsou ztotožňovány 

s nestátními neziskovými organizacemi (dále jen NNO), především pro jejich shodnou 

myšlenkovou podstatu. Také NNO jsou zakládány na principech humanismu, solidarity 

a dobrovolnosti. Snaží se podporovat jedince, jimž se jiné pomoci nedostává, vyrovnávat 

sociální nerovnosti, dávat příležitosti diskriminovaným a podpořit je v jejich právech 

a potřebách. Zda je toto ztotožňování na místě či nikoliv, o tom se vedou a jistě i nadále 

povedou odborné diskuse. Faktem však zůstává, že principy sociálního podnikání jsou pro 

neziskové organizace velmi dobře využitelné. Mohou pro ně být inspirací a nástrojem, jak 

získat volné finance do svého rozpočtu a tím také větší finanční nezávislost a soběstačnost.   

 

Hlavním cílem mojí diplomové práce je zjistit, zda jsou české NNO vhodnými 

subjekty, které mohou naplňovat principy sociálního podnikání. Toto zjištění provádím 

prostřednictvím principů vypracovaných pracovní skupinou NESEA při Národní tematické 

síti C CIP EQUAL, která byla založena za účelem vymezení pojmu sociální ekonomiky.  

 

Dílčím cílem je charakterizovat rysy českých NNO, které se staly úspěšným 

sociálním podnikem. 

 

Zvolené výzkumné metody 

• analýza dokumentů vybraných nestátních neziskových organizací, 

•  polostandardizované rozhovory s představiteli vybraných nestátních neziskových 

organizací.   

  

Na základě aplikace výsledků analýz vybraných NNO vyvozuji doporučení pro české 

nestátní neziskové organizace, jaké charakteristiky by měly naplňovat, aby se mohly stát 

úspěšným sociálním podnikem. Tato doporučení jsou výstupem mojí diplomové práce.  

 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části přináším teoretický základ 

fenoménu sociálního podnikání a sociální ekonomiky, jakožto nadřazeného pojmu.  

Zabývám se především západoevropským pohledem, který je důležitým zdrojem pro 

ukotvení tohoto fenoménu v českém právním prostředí, a z něhož čerpají zdejší odborníci. 
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Dále se zaměřuji konkrétně již na koncept sociálního podnikání v České republice. 

Začínám krátkým historickým exkurzem, vymezuji sociální podnikání ve vztahu 

k nestátnímu neziskovému sektoru a dále postihuji legislativní a ekonomický rámec 

fungování českých NNO, abych získala teoretický podklad pro praktickou část diplomové 

práce.  

Druhá část práce je zaměřena na empirický výzkum vedoucí k naplnění cílů, které 

jsem si vytyčila. Zabývám se vybranými nestátními neziskovými organizacemi a sleduji, 

jaké charakteristiky sociálního podniku naplňují. Následně na základě vymezeného kriteria 

úspěšnosti analyzuji zda mají potenciál stát se úspěšným sociálním podnikem a naopak, co 

je bariérou jejich rozvoje. Zhodnocující závěry a vypracovaná doporučení diplomovou 

práci uzavírají.  

                 

 Věřím, že tato diplomová práce bude přínosem pro bližší pochopení sociálního 

podnikání v podmínkách českého právního prostředí, a že svými praktickými výstupy 

přispěje k osvětě ohledně pochopení, co obnáší transformace nestátních neziskových 

organizací v sociální podnik.   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

2  Teoretická část 

Cílem teoretické části mojí diplomové práce je nastínit základy konceptu sociálního 

podnikání a to jak v evropském pojetí, tak především z hlediska českého právního 

prostředí. Tato část je teoretickým podkladem pro výzkum, který předkládám v části 

empirické.  

 

2.1 Sociální podnikání v evropském kontextu  

V první kapitole svojí diplomové práce se zabývám obecným rámcem fenoménu 

sociálního podnikání. Popisuji, jak přistupuje k sociálnímu podnikání a sociální ekonomice 

Evropská unie a proč se jej snaží prosadit v rámci jednotlivých členských států. Nejprve 

vymezím základní pojmy, které se sociálního podnikání týkají tak, jak jsou nazírány 

v zemích Evropské unie.  

 

2.1.1  Vymezení pojmů  

Vymezit problematiku sociálního podnikání a všeho, co se jej týká, není vůbec 

jednoduché. Existuje řada přístupů a různých definicí. Nastiňuji zde proto ta vymezení, 

která jsou na evropské úrovni nejvíce přijímána. Na evropské úrovni proto, že zde sociální 

ekonomika již řadu let má svoje významné místo. Orgány Evropské unie si plně uvědomují 

její možnosti a snaží se koncept prosazovat v členských zemích EU. Z evropského 

konceptu tedy čerpá i pojetí českých institucí, které je však teprve ve svém zárodku a bude 

mít jistě specifickou podobu. Obecnější, evropské pojetí zde tedy předkládám pro lepší 

pochopení jejích kořenů a základů, na něž se v českém právním prostředí navazuje.     

 

Sociální ekonomika 

Při studiu materiálů jsem narazila na drobné nuance v názvu. Někteří autoři užívají 

pojem sociální ekonomika, jiní sociální ekonomie. Marie Dohnalová uvádí, že sociální 

ekonomie může být považována za vědní disciplínu, která se zabývá sociální ekonomikou 

(Dohnalová, 2003). V praxi se však tyto rozdíly ztrácejí, oba pojmy bývají zaměňovány 

a používány univerzálně. Pro účely této práce se tedy přidržím pojmu sociální ekonomika 

(ve své práci budu dále využívat i její zkratku SE).  

„Pojem sociální ekonomika říká, že jde o ekonomiku sociotvornou, tj. ekonomiku 

s pozitivními efekty na sociální soudržnost či sociální kapitál (souhrn pozitivních vazeb 

a vztahů mezi jednotlivci v komunitě, společnosti, soudržnost a potenciální zdroj rozvoje). 
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Tyto efekty mohou mít vliv také na udržitelnost (života, krajiny, životního prostředí, 

genofondu, lidí v krajině apod.). Jde tedy o ekonomiku taženou prací, na rozdíl od ziskově 

orientované ekonomiky tažené kapitálem, i když se obě mohou pohybovat na trhu. Jde 

o ekonomiku společenskou, spolkovou, demokratickou, poskytujícím způsobem sobě 

vlastním osobám a komunitám ‚rovné příležitosti‘ k sociálnímu začlenění, začlenění do 

trhu práce (včetně jako OSVČ) – tj. k obživě, k solidárnímu zajištění rizik a k sociálně 

dobrému životu atd. Poskytování pomoci sociálně slabším a poskytování sociálních služeb 

je obsahem pojmu solidarita a sociální ekonomika je obsahuje vedle dalších sociálních 

efektů“ (Hunčová, 2008: 3). 

 

Výstižnou definici předkládá Evropská síť měst a regionů sociální ekonomiky 

REVES (European network of Cities and Regions for the Social Ekonomy), z níž čerpají 

také místní odborníci: „Sociální ekonomika je tvořena na státu nezávislými subjekty: 

organizacemi a podniky, které produkují statky, služby obchodního i neobchodního 

charakteru s cílem sociálním; podniky, které uplatňují demokratickou účast svých členů 

a zaměstnanců; podniky sledující cíle solidarity a obecného zájmu a které nerozdělují svůj 

zisk mezi podílníky (akcionáře)“ (Dohnalová, 2007: 9). 

Snaha co nejkonkrétněji postihnout fenomén sociální ekonomiky je zřejmá také 

u Evropského ekonomického a sociálního výboru EU, který jej definuje na základě 

subjektů sociální ekonomiky následovně: „Společnou charakteristikou subjektů sociální 

ekonomiky je akcentování sociálních cílů, důraz na prvky podnikání, avšak nikoliv potřeba 

maximálního obratu a zisku. Jejich základními hodnotami jsou solidarita, sociální 

soudržnost, sociální odpovědnost, demokratické řízení, participace občanů a autonomie. 

Jsou kombinací podnikatelského zaujetí a ohledů k veřejnému zájmu“ (Fokus, 2007: 13).  

 

„Subjekt sociální ekonomiky je sociálně zodpovědná ekonomická společnost 

s výraznými sociálními cíli a záměry. Její činnost je ekonomická, specifickou 

charakteristikou je však reinvestování zisku pro zájmy místní komunity, čímž dosahuje 

svých sociálních cílů. Protože podnikání využívá zároveň ke zvýšení obecného blaha 

a veřejného prospěchu, přisuzují se subjektům velké možnosti v pomoci při vytvoření 

silné, udržitelné a sociálně inkluzivní ekonomiky. Ekonomický úspěch je spojen s plněním 

cílů sociálních, tj. solidaritou a vzájemnou pomocí“ (Dohnalová, 2006: 78).  
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Sociální podnikání a sociální podnik 

Jako jednu z nejuznávanějších zde uvádím definici britského původu, přijatou 

britskou vládou v roce 2002, která vymezuje sociální podnikání, potažmo sociální podnik 

takto: „Sociální podnikání je činnost s primárně sociálními cíli, kdy hospodářské přebytky 

jsou přednostně znovu investovány do podnikání za stejným účelem nebo do rozvoje 

místní komunity, spíše než aby se jednalo o činnost vedenou potřebou maximalizovat zisk 

pro zainteresované skupiny, osoby či vlastníky“ (Defourny, s.d.: 8).  

 

Ačkoliv je tato definice celkem výstižná, nemůže postihnout charakteristiky, které 

sociální podnikání provázejí. Defourny1 sociální podnik specifikuje na základě kritérií 

ekonomických a sociálních, které u sociálních podniků musí jít ruku v ruce. Pak jsou tím, 

co je odlišuje od jiných forem podniků, ale také od tradičních neziskových organizací. 

 

„Sociální charakter“ organizace můžeme identifikovat na těchto 5 úrovních: 

- účel aktivit – aktivity musí být službou členům, komunitě či specifické skupině lidí; 

snaha podporovat smysl pro sociální zodpovědnost na lokální úrovni, 

- iniciativa nastartovaná skupinou občanů - sociální podniky jsou výsledkem 

kolektivní dynamiky lidí patřících ke společnosti nebo skupině, která sdílí určitou 

potřebu nebo záměr,  

- rozhodovací proces není založený na vlastnictví kapitálu – řídí se principem jeden 

člen-jeden hlas, 

- participativní prostředí, zapojující různé skupiny, ovlivněné aktivitou sociálního 

podniku – spoluúčast uživatelů či zákazníků, vliv investorů na rozhodovací proces, 

- limitovaná distribuce zisku – charakteristické hlavně pro některá družstva – mohou 

distribuovat zisk, ovšem jen do určitého limitu tak, aby se vyhnuli maximalizování 

zisku. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Jacques Defourny – uznávaný odborník v oblasti sociálního podnikání. Prezident sítě vědeckých institucí 
pro studium vývoje sociálního podnikání v Evropě EMES (the Emergence of social enterprise in Europe).  



 

13 

„Ekonomický charakter“ je pak reprezentován kritérii následujícími: 

- trvalé aktivity produkující užitek a/nebo poskytující služby, 

- vysoký stupeň autonomie, 

- významná rovina ekonomického riskování, 

- minimální množství placené práce (Defourny, s. d.). 

 

Jak je patrné, pod pojem sociální podnik lze zahrnout značné množství subjektů, 

které splňují daná kritéria. Není možné vymezit několik konkrétních forem, protože tyto se 

liší stát od státu. Pro jasnější představu uvádím tedy dva příklady. 

Ve Velké Británii mezi typy sociálního podniku patří: družstva, odborové svazy, 

rozvojové trusty a sociální firmy (Fokus, 2007). 

Podle závěrečné zprávy sítě LNet se může jednat o tyto formy: dobrovolná 

společnost, družstvo, vzájemná společnost či společnost s ručením omezením (LNet, 

závěrečná zpráva in Dohnalová, 2007: 13) 

 

Sociální firma 

Sociální firma je specifickým typem sociálního podniku, který má v zahraničí jasně 

stanovená kriteria, která musí naplňovat. O rozšíření tohoto modelu v České republice 

usiluje například Fokus Praha o. s., který sám provozuje dvě sociální firmy. Jednou z nich 

se budu zabývat v praktické části diplomové práce, proto považuji za důležité na tomto 

místě krátce definovat i tuto formu sociálního podnikání. 

Definice sociální firmy vznikla v roce 1996 díky „Konfederaci evropských 

sociálních firem, iniciativ zaměstnávání a sociálních družstev“ (CEFEC). Ve stejném roce 

se stala mezinárodně uznávanou a zahrnuje tato kritéria (Fokus, 2007: 15): 

1) Sociální firma je vytvořená za účelem zaměstnávání lidí s postižením nebo jinak 

znevýhodněných na trhu práce. 

2) Jedná se o podnikatelský subjekt, který užívá vlastní tržně orientované výroby zboží a 

služeb k naplňování svých sociálních cílů. 

3) Podstatným počet zaměstnanců jsou lidé s postižením nebo jiným znevýhodněním na 

trhu práce. 

4) Každý zaměstnanec dostává tržní mzdu nebo plat odpovídající jeho práci (bez ohledu 

na produktivitu práce). 

5) Pracovní podmínky by měly být rovné mezi znevýhodněnými a „neznevýhodněnými“ 

zaměstnanci. Všichni zaměstnanci by měli mít stejná práva a povinnosti. 
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Těchto 5 bodů se dá shrnout do definice, uvedené v příručce „Sociální firma – výzva 

v podnikání 21. století“, vydané občanským sdružením Fokus Praha, která říká: 

„Sociální firma je konkurenceschopný podnikatelský subjekt působící na běžném 

trhu, jehož účelem je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce 

a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu“(Fokus, 2007: 

25, zvýraznění v originále) 

 

2.1.2 Politika Evropské unie v souvislosti se sociální ekonomikou 

a sociálním podnikáním 

Evropské pojetí ztotožňuje sociální ekonomiku s oblastí třetího sektoru. Dá se říci, že 

se tyto dvě oblasti v koncepci Evropské unie překrývají ve vymezení subjektů. Těmito 

subjekty jsou organizace, které se vyskytují v prostoru mezi státem a trhem a mezi 

jednotlivci. Vznikají jako reakce na stávající společenské problémy, které stát či trh není 

schopen efektivně řešit (Dohnalová, 2006). Co mají tyto subjekty dále společného je 

zaměření především na místní rozvoj, na podporu místních aktivit. Právě tento princip je 

významný pro EU a je konzistentní s její politikou. Dle EU je důležité propojení veřejné 

a sociální ekonomiky hlavně na místní úrovni, což se prostřednictvím SE daří naplňovat. 

To je také jedním z důvodů, proč jsou instituce sociální ekonomiky Evropskou unií tolik 

podporovány.  

 

„Zejména v Evropě je rozmach těchto institucí historicky spojen s krizí sociálního 

státu, nejvíce s jeho neschopností řešit trvalou a hlavně neustále se prodlužující 

dlouhodobou nezaměstnanost. Moderní státy hledají cesty k řešení tohoto problému, 

jednou z nich se zdá být participace nestátních subjektů. I dnes jsou aktuální otázky, do 

jaké míry a jakými způsoby mohou tyto subjekty nahradit či podstatně doplnit tradiční 

veřejný sociální systém“ (CVNS, 2005: 4). 

Řada odborníků si myslí, že funkci státu v těchto případech přebírají a budou přebírat 

organizace neziskového sektoru. Vyplývá to také například ze studie Centra pro výzkum 

neziskového sektoru (2005) „Sociální ekonomika a NNO v ČR“.  

 

Evropská unie si důležitost sociální ekonomiky a možnosti, které přináší, uvědomuje 

a velmi intenzivně pracuje na rozšíření tohoto konceptu. Jak jsem již uvedla, politikou EU 
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(pokud jde o problematiku nezaměstnanosti, sociálního vyloučení, chudoby atd.) je řešit 

tyto problémy na místní úrovni. Podporuje proto rozvoj sociální ekonomiky 

v jednotlivých členských státech, aby tyto získaly nástroje, jak čelit negativním 

fenoménům co nejúčinněji - přímo v ohnisku problému.  Je tak uplatňována politika řešení 

problémů na regionální úrovni (prostřednictvím principu subsidiarity) a za spolupráce 

subjektů státní správy, samosprávy, třetího sektoru a tržních subjektů (naplňujíce princip 

partnerství). Právě subjekty sociální ekonomiky, potažmo třetího sektoru, jsou těmi, které 

podporují myšlenku solidarity, humanismu, důvěry a spolupráce. 

 

Definice sociální ekonomiky z pohledu EU 

Zásadním orgánem EU, který se problematikou sociální ekonomiky a s tím 

spojených témat zabývá, je Evropská komise. V jejím pojetí jsou subjekty sociální 

ekonomiky nástrojem Národních akčních plánů zaměstnanosti, čímž dochází k naplňování 

Lisabonské strategie2. Její hlavní prioritou je v současném plánovacím období (2005-2010) 

právě ekonomický růst a zaměstnanost.  

 

Důležitost SE spatřuje Evropská komise především v těchto oblastech (Dohnalová, 2006: 

95): 

- přispívá k efektivní konkurenci na trzích, 

- přináší nová pracovní místa, nové formy podnikání a zaměstnávání, 

- je založena na aktivitách svých členů (klade důraz na občanskou participaci, 

dobrovolnictví, soudržnost, solidaritu), 

- reaguje na nové ekonomické a sociální potřeby, 

- přispívá k integraci nových členských států EU. 

 

 

 

2.2 Fenomén sociálního podnikání v České republice 

                                                 

2 Lisabonská strategie - Na summitu Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000 byl v Evropské unii zahájen 
proces, jehož cílem je do roku 2010 přeměnit EU v  nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní 
ekonomiku, schopnou udržitelného růstu s více a lepšími pracovními místy a s více posílenou sociální 
soudržností.  
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Sociální podnikání je v ČR teprve na svém začátku. O jeho prosazení se zasazuje 

mnoho odborníků. Je zde patrná snaha věnovat mu prostor jak v praktické rovině (reálná 

existence sociálních podniků, každoroční ocenění „Sociálně prospěšný podnikatel roku“, 

které zaštiťuje společnost Ernst&Young ve spolupráci se Schwabovou nadací atd.), tak 

i v rovině řekněme teoretické či akademické (prosazení sociální ekonomiky jako studijního 

předmětu na některých univerzitách, viz například Studia občanského sektoru na Fakultě 

humanitních studií UK).  

Ačkoliv má sociální podnikání v českém prostředí na co navazovat díky bohaté 

tradici družstev a spolků, na kterou bychom mohli být hrdí, několik desetiletí trvající 

nadvláda komunistického režimu tyto tendence zprofanovala. Dodnes se nepodařilo 

sejmout z družstevnictví negativní nálepku kolektivizace a znárodňování majetku. Proto se 

zde nebudu výrazněji zaobírat historií těchto tendencí u nás, ale zaměřím se na současnou 

situaci, kdy prakticky začínáme téměř od začátku. Odborníci, zabývající se sociálním 

podnikáním mají tedy před sebou náročnou úlohu - sejmutí této pomyslné nálepky z čel 

družstev, která jsou právem řazena mezi subjekty sociální ekonomiky u nás a v Evropě 

jsou dokonce jedním z jejích takzvaných „pilířů“. 

Tuto snahu jim však zatím příliš neulehčuje ani stát, který zatím nedokáže pojmy se 

sociálním podnikáním související ošetřit prostřednictvím legislativního rámce, neexistuje 

zde jednotný výklad pojmů. Na druhou stranu sjednotit definice je oříškem i pro odborníky 

na evropské úrovni a bude tedy jistě ještě chvíli trvat, než se to podaří jak na národní, tak 

na nadnárodní úrovni. Do té doby bude platný v mnoha dokumentech citovaný výrok 

Bruna Roelantse: „&ikdo přesně neví co to je, ale všichni vědí, že to existuje“ (CVNS, 

2005: 3, vlastní překlad).     

 

2.2.1  Současnost sociálního podnikání v ČR 

Po roce 1989 se česká společnost musela vyrovnávat se spoustou změn a zvratů, 

které s sebou nové, demokratické uspořádání státu přineslo. Jedním z nich bylo bezesporu 

téma decentralizace moci, privatizace společností, restituce, navracení majetků a s tím 

související rozvoj podnikání. Téma podnikání tedy proniklo do společnosti velmi rychle 

a významně, jakožto jeden z důležitých prvků demokracie. Soukromé podnikání na jedné 

straně jakoby vyvažoval vznik občanské společnosti a neziskových organizací, kde se lidé 

spojovali za účelem něco ve svém okolí nezištně změnit. V to, že by se tyto dvě oblasti 

mohly propojit, v počátcích pravděpodobně nikdo ani nedoufal. Neziskové organizace si 



 

17 

zakládaly na tom, že se od organizací poskytujících služby komerčně liší právě tím, že 

negenerují zisk. Ovšem v průběhu let se na evropské půdě ukázalo, že se tyto dvě linie 

nevylučují. Naopak, mohou jít velmi dobře ruku v ruce a účinně tak řešit různé 

společenské problémy. Navíc, propagace sociální ekonomiky Evropskou unií se střetla 

s politikou České republiky právě v období přístupových jednání ČR do EU. Česká 

republika vzala tuto politiku za svou a ještě před svým vstupem do EU se v Praze konala 

konference s názvem „Šíření sociální ekonomiky 2002“, která byla I. evropskou konferencí 

svého druhu ve střední a východní Evropě. Uspořádala ji CEOP-EST (Evropská 

konfederace výdělkových družstev, sociálních družstev a sociálních a participativních 

podniků – sekce východ), spolu s Družstevní asociací ČR za podpory Evropské komise 

(Hunčová, 2007). Poprvé tak měla česká veřejnost možnost seznámit se s pojmy sociální 

ekonomika a sociální podnikání.  

Hunčová nicméně uvádí, že Pražská deklarace, která byla výstupem celé konference, 

konstatuje následující: „ ...v zemích střední a východní Evropy je politika a legislativa 

k sociální ekonomice dosud velmi nevlídná, téma nerozvinuté“ (Hunčová, 2007: 8). 

V roce 2004 se ČR stává členskou zemí Evropské unie a oficiálně se zapojuje do 

participace na vytyčených prioritách EU v rámci jejích institucí. Jednou z nich je právě 

sociální ekonomika a ambicí České republiky tak zákonitě musí být snaha o její 

sjednocenou koncepci na národní úrovni. Faktem však zůstává, že tato ambice v reálu 

zůstala nenaplněna, což dokazuje i závěr konference pořádané OECD roku 2005 v Trentu, 

kde bylo mimo jiné konstatováno, že „ ...politici tzv. posttotalitních zemí většinou roli 

a potenciál sociální ekonomiky pro rozvoj přehlížejí, jak dokládají i výsledky výzkumu“ 

(Hunčová, 2007: 10). 

 

Nicméně, na poli sociální ekonomiky se významné události děly a dějí. Hunčová 

k historii sociální ekonomiky po vstupu ČR do EU píše, že průlomovým byl konec roku 

2005, potažmo rok 2006, kdy sílí snaha o uchopení konceptu SE na vládní úrovni a to 

zejména v souvislosti s přípravou Národního plánu rozvoje ČR pro období 2007-2013, 

jehož je sociální ekonomika součástí. Tento krok je významný především proto, že 

umožňuje čerpání evropských fondů a tím také rozvoj sociální ekonomiky na národní 

úrovni (Hunčová, 2007).  

 

Podpora sociální ekonomiky, potažmo sociálního podnikání ze strany EU se 

projevuje konkrétně v různých programech. Příkladem může být činnost Iniciativy 
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Společenství EQUAL (CIP EQUAL). Její program, fungující v letech 2000-2006, 

představoval významnou investici do vytváření a prosazování nových nástrojů, strategií 

a legislativy pro vytváření rovných podmínek na trhu práce pro skupiny obyvatelstva, které 

jsou ohrožené nerovnostmi a diskriminací (dlouhodobě nezaměstnaní, absolventi škol, 

nízkokvalifikovaní, starší občané, osoby se zdravotním postižením, etnické menšiny, ženy, 

žadatelé o azyl, azylanti apod.). Tento program byl a i nadále (alespoň v ČR) je naplňován 

především prostřednictvím tzv. „&árodních tematických sítí“, které existují ve všech 

členských státech EU. Jejich hlavním úkolem je vytvářet „národní mainstreamingové 

strategie“, které navazují na mainstreamingové aktivity evropské. V České republice byl 

program financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR 

(www.socialni-ekonomika.cz, cit. 22. 11. 2008). V současné době se řeší pokračování NTS 

v ČR, vláda má zájem na tom, aby pracovní skupina i nadále pokračovala ve svojí činnosti, 

zatím však není dořešena otázka jejího financování.  

 

2.2.2 Sociální ekonomika v ČR z pohledu projektů �árodní tematické sítě 
C CIP EQUAL (�TS C CIP EQUAL) 

Národní tematická síť C CIP EQUAL je iniciativou, která sdružila odborníky 

z různých oblastí (nestátního neziskového sektoru, družstev, akademické obce i státní 

sféry). Ti se spojili a vytvořili expertní skupinu „NESEA“ při NTS C CIP EQUAL, která si 

vytyčila cíl vytvořit definici sociální ekonomiky, sociálního podnikání a sociálního 

podniku včetně jejich principů. To se jí po téměř dvouleté práci také podařilo. První 

ucelená podoba byla představena na závěrečné konferenci CIP EQUAL v Praze (22. - 23. 

dubna 2008). 

Stanovení jednotné definice je důležitým mezníkem v diskusi o obrazu sociální 

ekonomiky a sociálního podnikání v ČR. Je ale nutné zdůraznit, že tento koncept není 

konečný. Nadále se jím zabývají experti Národní tematické sítě. Na základě jejich další 

práce a debaty mezi odbornou veřejností se bude předložený návrh jistě proměňovat 

(NESEA, 2008). 

 

Definice sociální ekonomiky  

Jedná se o souhrn autonomních soukromých aktivit, uskutečňovaných různými typy 

organizací, jejichž cílem je služba členům nebo místní komunitě především 

prostřednictvím podnikání. Sociální ekonomika je orientovaná na řešení otázek 

zaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje. Vzniká a rozvíjí se na konceptu 
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trojího prospěchu - ekonomického, sociálního a environmentálního. Sociální ekonomika 

umožňuje občanům aktivně se zapojit do rozvoje regionu. Vytváření zisku či přebytku 

sociálního podniku je žádoucí, není však primárním cílem. Případný zisk je přednostně 

užíván k rozvoji aktivit organizace a pro potřeby místní komunity. Vnitřní vztahy 

v sociálních podnicích směřují k maximálnímu zapojení členů - pracovníků do 

rozhodování a k samosprávě. Vnější vztahy s okolím posilují sociální kapitál.  Právní 

forma subjektů sociální ekonomiky není rozhodující, principiálním je sledování obecně 

prospěšných cílů uvedených ve stanovách. Subjekty sociální ekonomiky jsou sociální 

podniky a organizace podporující jejich činnost v oblasti vzdělávání, poradenství 

a financování (NESEA, 2008). 

 

Definice sociálního podnikání 

Sociální podnikání řeší prostřednictvím samostatné podnikatelské aktivity a účasti na 

trhu otázky zaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje. Svou činností 

podporuje solidární chování, sociální začleňování a růst sociálního kapitálu zejména na 

místní úrovni s maximálním respektováním trvale udržitelného rozvoje (NESEA, 2008). 

 

Definice sociálního podniku 

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba 

nebo její část nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální 

podnik musí mít příslušné živnostenské oprávnění (NESEA, 2008). 

 

Výše uvedené definice vycházejí ze čtyř základních principů, které by měly splňovat 

všechny sociální podniky:  

- obecně prospěšný cíl, který je formulován ve stanovách nebo statutu, 

- participace, demokratické rozhodování a sociální kapitál, 

- specifické financování a použití zisku, 

- místní rozměr. 

Ke každému principu je stanoven standard, k němuž je připojen komentář. Tyto 

standardy jsou nastaveny jako minimální, tj. měly by je naplňovat všechny právní formy 

a všechny typy sociálních podniků.  

Jak je patrné z šíře definic, sociální podnikání v praxi může mít mnoho podob. Na 

jedné straně je to jistě výhodou pro pokrytí co největšího a nejrozmanitějšího počtu 

organizací, které se mohou pod pojem sociální podnikání vejít. Na straně druhé to může 
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přinášet snahy o určité zneužití situace, kdy organizace komerční, které znají „byznys 

prostředí“ zaměstnají několik lidí s handicapem a pod rouškou sociálního záměru pobírají 

sociální příspěvky a využívají daňových úlev. To si uvědomují i odborníci NTS a sami 

uvádějí, že široké vymezení sice umožňuje podchycení více subjektů, které principy 

sociálního podnikání naplňují, na druhé straně není dobré navazovat jej přímo na 

legislativní výhody a finanční podporu, protože to může vést nejen ke zneužití, ale také 

k rozmělnění samotného konceptu. Proto je třeba o formách podpory ještě diskutovat.  

 

Pro potřeby mojí práce považuji za důležité rozvinout některé principy konkrétněji, 

především financování sociálních podniků. Specifickým znakem pro sociální podniky by 

totiž mělo být financování „vícezdrojové“, přičemž významnou část rozpočtu by mělo 

tvořit samofinancování. Jak píše Hunčová, předpokládá se schopnost sociálního podniku 

pokrýt své aktivity v rozsahu cca 70 – 100 % samofinancováním, „...s dodatkovým ko-

financováním zbylých nákladů ze strany dalších subjektů (stakeholders), které tím na sebe 

dobrovolně a ‚v důvěře‘ berou příslušná ekonomická rizika v rámci legitimace společného 

(obecného, veřejného) zájmu pro danou aktivitu a užitky z ní. Tohoto multi-zdrojového 

financování se účastní i veřejný sektor jako významný podporovatel (stakeholder)“ 

(Hunčová, 2008: 4; zvýraznění v originále). 

V praktické části ukazuji, jak je tento předpoklad v praxi uskutečnitelný. Jeho 

ověření, případně zjištění, do jaké míry je stránka samofinancování naplňována, je součástí 

výzkumné části mojí diplomové práce.       

Součástí podnikatelského záměru musí být také dobrý vztah k životnímu prostředí, 

péče o zaměstnance a podpora komunity, v níž podnikatel podniká. 

 

V českém právním prostředí tyto vymezené předpoklady nejčastěji naplňují 

následující právní formy: 

- občanské sdružení, 
- obecně prospěšná společnost, 
- družstvo, 
- s.r.o. 

 

 

Marie Dohnalová definuje konkrétně subjekty sociální ekonomiky takto: 

„V českých podmínkách je subjektem sociální ekonomiky typ občanského sdružení, 

účelového zařízení církví a obecně prospěšné společnosti, který zaměstnává znevýhodněné 
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osoby a/nebo který vykonává jako doplňkovou také ekonomickou činnost. V případě 

nadace a nadačního fondu je situace podle zákona o nadacích a nadačních fondech 

složitější, v podstatě tyto právní formy nelze do sociální ekonomiky zahrnout. V případě, 

že souhlasíme s tím, že jsou součástí sociální ekonomiky, tak jako podporující nebo 

zprostředkující instituce. Do sociální ekonomiky patří stejně jako ve světě družstva, 

zejména družstva zaměstnávající znevýhodněné osoby ...“ (Dohnalová, 2008: 2). 

Z několikaleté snahy o definování sociálního podniku a podnikání expertů Národní 

tematické sítě C CIP EQUAL dále vyplynulo, že charakteristiky sociálního podniku mohou 

dále naplňovat také akciové společnosti či osoby samostatně výdělečně činné.  Příspěvkové 

organizace ani obce naopak nemají být sociálním podnikem, protože nejsou autonomní, 

tj. jsou součástí veřejné správy (NESEA, 2008).  

Tím se dostáváme k prolnutí sociálních podniků a nestátních neziskových organizací 

(v dalším textu budu využívat také zkratku NNO), které ze své podstaty velmi často nesou 

charakteristiky typické pro subjekty sociálního podnikání. Podchycení shodných bodů 

a naopak odlišností v konceptech nestátního neziskového sektoru (dále také pod zkratkou 

NNS) a sociálního podnikání se věnuji v následující kapitole. 

 

2.2.3 Vztah konceptu sociálního podnikání a nestátního neziskového 
sektoru 

 
Pojmosloví v oblasti nestátního neziskového sektoru je v českém právním prostředí 

dosud nevyjasněné. Stejně jako u sociálního podnikání platí, že vymezení NNS je 

problematické a možná právě proto není dosud legislativně ukotveno. Osobně ve své práci 

používám pojem nestátní neziskový sektor, který mi připadá nejvýstižnější, vedle tohoto 

však existují pro stejný koncept pojmy: občanský sektor, občanská společnost, neziskový 

sektor, třetí sektor atd. Vzhledem k neujasněnosti pojmů se představitelé nestátního 

neziskového sektoru v ČR často přiklánějí k zahraničním zdrojům – příznivci 

společenskovědního pohledu pak k mnohokrát citovaným autorům L. M. Salamonovi 

a K. H. Anheierovi. Podle nich je občanský sektor tvořen organizacemi, které jsou: 

- organizované – vyznačují se jistou institucionalizací své struktury, fungují 

například na základě jasné formulované zakládací smlouvy či zřizovací listiny, mají 

stanovenu organizační strukturu, náplň činnosti apod., 

- soukromé – tedy institucionálně oddělené od vlády, 
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- nerozdělující zisk – nejsou založeny za účelem zisku, zisk musí být zpětně vložen 

do činnosti organizace, 

- samosprávné – disponují vnitřní strukturou se stanovením řídících a kontrolních 

kompetencí, 

- dobrovolnické – což znamená „s účastí dobrovolníků“, jednotlivé subjekty se liší 

v intenzitě a formě dobrovolnického prvku (Salamon citován in Dohnalová, 

2006: 38). 

 
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO)3  nepsaně respektuje 

Salamonova kritéria pro vymezení neziskového sektoru.  

Jako subjekty nestátního neziskového sektoru definuje RV��O: 

- Občanská sdružení 

- Obecně prospěšné společnosti 

- Církevní právnické osoby 

- Nadace  

- Nadační fondy 

 

Jak jsem nastínila v první kapitole, sociální ekonomika je v evropském pojetí 

ztotožňována s pojmem třetí sektor. Tento prostor však bývá například v českém prostředí 

ztotožňován s pojmem nestátní neziskový sektor. Diskuse, které se o obou konceptech 

vedou, obsahují také otázku, zda se tyto dvě oblasti překrývají a tedy jsou obě synonymem 

třetího sektoru – oblasti mezi státem, trhem a jednotlivci – či zda je jedna jakousi 

suboblastí druhé. Například Marie Dohnalová zastává názor, že: „občanský sektor a 

sociální ekonomika představují z velké části totožnou oblast společnosti“ (Dohnalová, 

2006: 14). Vzhledem k neuzavřenosti této diskuse je však složité dojít k jasným závěrům. 

Oba tyto přístupy mají jistě mnoho společného, obsahují ale také významné odlišnosti.  

    

Defourny (1999) ve svém textu „The social economy: The worldwide making of 

a third sector“4 uvádí některé podobnosti obou konceptů s odkazem na vymezení 

neziskového sektoru podle studie John Hopkins Univerzity v Baltimoru, která je do značné 

                                                 
3 RVNNO je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem vlády České republiky v oblasti 
nestátních neziskových organizací. Je tedy hlavním oficiálním orgánem, který se problematikou nestátního 
neziskového sektoru zabývá. 
4 Veškeré odkazy na tento Defournyho text uvádím ve vlastním překladu.  
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míry podobná výše citovanému strukturálně-operacionálnímu pojetí L. M. Salamona 

a K. H. Anheiera.  

Podle ní neziskový sektor zahrnuje organizace, které mají formální charakter, jsou 

soukromé, nezávislé, nerozdělují zisk mezi své členy, jejich aktivity zahrnují 

dobrovolnickou práci a také členství je dobrovolné.  

V porovnání s Defournyho definicí sociální ekonomiky (sociální účel aktivity, 

iniciativa nastartovaná skupinou občanů, rozhodovací proces není založený na vlastnictví 

kapitálu, participativní prostředí, zapojující různé skupiny, ovlivněné aktivitou sociálního 

podniku, limitovaná distribuce zisku, trvalé aktivity produkující užitek a/nebo poskytující 

služby, vysoký stupeň autonomie, významná rovina ekonomického riskování, minimální 

množství placené práce), získáme tyto podobnosti obou konceptů. Zahrnují podobně 

právně vymezené subjekty, jejichž dalšími shodnými rysy jsou:  

- soukromý charakter,  

- kritérium nezávislosti u neziskových organizací, které může být ztotožňováno 

s požadavkem autonomního vedení u subjektů sociální ekonomiky,  

- kritérium dobrovolnické účasti na aktivitách NNO, které pak v praxi naplňuje 

i většina subjektů sociální ekonomiky (Defourny, 1999).  

Podle K. H. Anheiera je jedním z trendů provázejícím vývoj nestátního neziskového 

sektoru změna očekávání ohledně toho, co subjekty NNS přinesou. Současná očekávání 

jdou ve smyslu propojení sociálních cílů s ekonomickými, přispívání k místnímu rozvoji, 

v zapojování znevýhodněných skupin, což jsou všechno principy sociální ekonomiky. 

V tomto bychom tedy mohli najít další významný spojující prvek NNS a SP.  

 

Odlišnosti v obou konceptech 

Defourny ve svém textu upozorňuje na dva hlavní rozdíly a sice, sociální ekonomika 

zdůrazňuje ve svém přístupu demokratický proces, zatímco u neziskového sektoru tento 

přístup nijak zohledňován není.  

Druhým rozdílem je postoj k přerozdělování zisku. Jak již bylo řečeno, neziskové 

organizace se vyznačují tím, že zisk nesmí být rozdělován mezi členy, zatímco jádro 

sociálních podniků silně souvisí s principem kooperace, a to i ve smyslu kooperace 

finanční. Nejvýraznější je to u družstev, která všeobecně část zisků přerozdělují mezi své 

členy, což opět souvisí s ekonomickou demokracií sociálních podniků (Defourny, 1999: 

18).      
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Podstata obou koncepcí je do značné míry totožná. Sledují podobné cíle, jejich 

subjekty jsou založeny na podobných principech, na druhou stranu zde ovšem vidíme také 

určité nepřehlédnutelné odlišnosti. Není tedy jednoduché určit, jestli skutečně lze pojem 

sociální ekonomika ztotožnit s pojmem třetí sektor (či nestátní neziskový sektor). Zvláště 

pak v podmínkách České republiky. Cílem mojí diplomové práce, na který jsem se 

zaměřila především v praktické části, je právě podchytit, zda lze charakteristiky vymezené 

pro sociální podnikání nalézt u organizací nestátního neziskového sektoru. Zda tedy 

neziskové organizace naplňují principy sociálního podniku. K tomuto konkrétnímu záměru 

směřuje také můj výzkum, podložený těmito teoretickými východisky. 

Mému chápání je nejbližší Defournyho přístup, jenž vnímá sociální podnikání jako 

fenomén, který se nesnaží nahradit již existující koncept třetího sektoru. Jeho cílem je spíše 

jej obohatit a „tudíž objasnit určité síly uvnitř sociální ekonomie a neziskového sektoru“ 

(Defourny, s.d.: 2).  

 

V rámci logického rámce svojí diplomové rámce se v další kapitole více zaměřím na 

neziskové organizace (jakožto potenciální sociální podniky) ve vztahu k podnikání, a to jak 

z ekonomického, tak z legislativního hlediska. 

 

2.3  Možnosti podnikání nestátních neziskových organizací v České 

republice 

Neziskové organizace nejsou a ze zákona ani nemohou být primárně zakládány 

s cílem generování zisku. Vyplývá to již ze samotného pojmu a charakteristického rysu 

těchto organizací, ne-ziskovosti. O tento pojem se však v současnosti vedou diskuse a to 

nejen v českém prostředí, ale také na celoevropské úrovni. Je totiž pojmem zavádějícím. 

Proto je v poslední době i v české literatuře stále častěji nahrazován pojmem organizace 

„ne-pro-ziskové“. Obecně lze říci, že neziskové organizace ze své podstaty podnikat, a tedy 

generovat zisk mohou, ovšem tato činnost musí být pouze doplňkovou, zisk musí být 

použit k naplňování hlavního poslání organizace, nikoliv rozdělován mezi podílníky.   

V této souvislosti mne zaujal článek Pavla Němečka, člena Aliance lektorů 

a konzultantů ICN, pro časopis Grantis, který zde srovnává teorii s existující praxí: 

„Z pohledu zákona neziskovým organizacím nic nebrání, aby vytvářely vlastní 

příjmy prodejem svých služeb či prodejem produktů. Na první pohled se může zdát, že 
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dokonce legislativní podmínky pro zahájení podnikání jsou v neziskových organizacích 

jednodušší než v podnikatelské sféře. Teoreticky totiž není ani nutné, aby neziskové 

organizace splňovaly základní povinnost nutnou pro podnikání – zřízení živnostenského 

listu. Stačí, pokud stanovy obsahují kouzelnou formulku: ‚organizace vytváří vlastní 

příjmy z vedlejší činnosti k podpoře své hlavní činnosti‘. Zádrhel je v tom, že je to pouze 

teoretický předpoklad, který zákon v praktické rovině neřeší. Například pracovníci 

(některých) živnostenských úřadů se chovají odlišně a pro registraci daňových příjmů 

k podnikání živnostenský list vyžadují. Další legislativní problém tkví v současné době 

v neochotě ministerstva vnitra registrovat takové stanovy občanských sdružení, kde se 

mluví explicitně o vlastních příjmech či vedlejší hospodářské činnosti. Můžeme říci, že 

právní forma existence v rámci obecně prospěšné společnosti je pro rozvoj 

samofinancování bezpečnější“ (Němeček, 2007, zvýraznění v originále). 

 

2.3.1. Legislativní rámec podnikání nestátních neziskových organizací 

V této části kapitoly se zabývám zákony, které bezprostředně ovlivňují podnikání 

nestátních neziskových organizací.  

Základními právními předpisy, upravujícími konkrétně činnost jednotlivých typů 

organizací neziskového sektoru jsou: 

• Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 

• Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a jeho novela Zákon 

č. 208/2002 Sb. 

• Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a jeho novela Zákon 

č. 210/2002 Sb.  

• Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví 

a náboženských společností a o změně některých zákonů. 

• Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který legislativně pokrývá družstva. 

Dále pak se nejvýznamněji podnikání neziskových organizací dotýká: 

• Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 

Nejprve je potřeba vymezit pojmosloví, na které budu nadále v této kapitole 

odkazovat: 



 

26 

Podnikáním se dle § 2 odst. 1 obchodního zákoníku rozumí „soustavná činnost 

prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 

dosažení zisku“. Činnost, která nenaplňuje některý z těchto základních znaků, podnikáním 

není (Deverová, 2008). 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání pak zvlášť stanovuje podmínky 

pro tzv. živnostenské podnikání (živnost). Živností se myslí podle § 2 odst. 1 „soustavná 

činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem 

dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“   

O podnikání tedy lze z hlediska právního režimu hovořit jako o(Skopeček, 2006: 66): 

- živnostenském podnikání podle živnostenského zákona. Dle živnostenského zákona 

existují dva základní druhy živností a to ohlašovací (které se dělí na volné, vázané 

a řemeslné) a koncesované,   

- podnikání jiném, provozovaném podle zvláštních předpisů, výčet těchto podnika-

telských aktivit, které se zásadně nepovažují za živnosti, je vypočten v § 3 

živnostenského zákona. 

Vztah mezi podnikáním dle živnostenského zákona a obchodního zákoníku můžeme 

podle Deverové vymezit takto: „Každá živnost je podnikáním podle obchodního zákoníku, 

ale ne každé podnikání spadá pod režim živnostenského zákona (Deverová in Skopeček, 

2006: 67). 

Ekonomickou aktivitou neziskových organizací je myšleno podle Deverové 

mnohem širší pole činností, než je podnikání. Nemusí se tedy nezbytně jednat o aktivity 

realizované za účelem zisku.  

Doplňkovou činností se rozumí činnost pro zajištění dlouhodobé finanční stability 

a nezávislosti organizace. NNO na ni ovšem musí mít živnostenské oprávnění. 

 

 

Zákony upravující existenci jednotlivých typů nestátních neziskových organizací 

Níže uvádím zákony, upravující dva typy NNO jakožto potenciálních sociálních 

podniků v českém právním prostředí a těmi jsou občanská sdružení a obecně prospěšné 

společnosti. Zaměřila jsem se pouze na tyto dva typy, které jsou pro mou diplomovou práci 

relevantní a odpovídají druhé, praktické části. Ze stejného důvodu se nezabývám ani 

právním vymezením družstev či akciových společností, protože pro účely mojí práce 

nejsou zásadní.  
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Důležité je uvědomit si, že: „ .. smyslem podnikání je vytváření zisku. Jedním 

z pojmových znaků neziskových organizací je, že zisk pokud ho vytvářejí, nepoužívají 

k individuálnímu prospěchu zakladatelů, členů orgánů, členů nebo zaměstnanců 

neziskových organizací, ale používají ho ve prospěch obecně prospěšného účelu 

(či vzájemně prospěšného v případě o.s.), k němuž byly založeny nebo zřízeny“ 

(Deverová, 2008: 1).  

 

Občanské sdružení (o.s.) 

- vzniká dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 

Občanské sdružení je nejčastějším typem neziskových organizací, na rozdíl 

od ostatních typů NNO zde není požadavek na obecně prospěšný účel jejich existence, 

může být tedy zakládáno k vzájemně prospěšnému účelu – pro své členy. 

Registrace se provádí u Ministerstva vnitra ČR, k registraci jsou nutné stanovy 

obsahující: název a  sídlo o.s., cíl činnosti a způsob jeho naplňování, orgány sdružení a 

způsob jejich ustanovování, určení statutárního zástupce, zásady hospodaření, výši 

členských příspěvků.   

Pravidla týkající se podnikání tento zákon přímo neupravuje, vyplývá z něj ale 

především následující (Deverová, 2008): 

� Občanská sdružení nejsou zakládána k výdělečné činnosti, nemohou být tedy 

zakládána za účelem podnikání. 

� Podnikatelské aktivity však mohou vykonávat bez zákonných omezení. Zákon 

nestanoví ani zákaz vykonávat činnosti směřující k naplnění cílů sdružení 

s primárním úmyslem generovat z těchto činností zisk. 

� U některých sdružení jsou činnosti rozděleny a podnikatelské aktivity jsou 

vykonávány v tzv. vedlejší činnosti (na kterou musí mít patřičné živnostenské 

oprávnění). Takováto konstrukce lépe odpovídá charakteru sdružení jako spolku 

osob sdružených k naplnění určitých cílů, kdy základem sdružení je právě spolková 

činnost. 

 

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se na občanská sdružení vztahuje 

následující: 

- povinnost přiznání k dani z příjmů a to i tehdy, když žádné příjmy nevykazují, 
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- v případě, že o.s. provozuje hlavní i vedlejší činnost, musí každou z nich evidovat 

zvlášť,  mají tedy povinnost vést účetnictví, 

- dani z příjmů nepodléhají: dary, úroky, příjmy z pronájmu státního majetku, 

- dani z příjmů podléhají: reklamy, příjmy z nájmů, příjmy z podnikání, 

- od daně z příjmů jsou osvobozené: členské příspěvky. 

„Občanská sdružení mohou podnikat v plném rozsahu živnostenského zákona, 

mohou se neomezeně podílet na podnikání jiných osob. Žádný zákon nestanoví, jakým 

způsobem má občanské sdružení se ziskem z podnikání nakládat. Z obecné definice 

neziskové organizace však vyplývá, že zisky z podnikání občanského sdružení, aby bylo 

možné takové sdružení považovat za neziskovou organizaci, musejí být použity pro další 

rozvoj jeho činnosti“ (Deverová, 2008: 7). 

Občanská sdružení jsou sice mezi neziskovými organizacemi právně nejméně 

omezovaná v oblasti ekonomických činností a podnikání, avšak praxe je mnohdy 

komplikovanější (viz výše zmiňovaný text Pavla Němečka, který hovoří o časté neochotě 

ministerstva vnitra registrovat takové stanovy občanských sdružení, kde se mluví 

explicitně o vlastních příjmech či vedlejší hospodářské činnosti).  

 

Obecně prospěšná společnost (o.p.s.) 

- vzniká dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. 

Zákon o.p.s. definuje jako „právnickou osobu, která poskytuje veřejnosti obecně 

prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek, jejíž 

hospodářský výsledek (zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů 

nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které 

byla obecně prospěšná společnost založena.“  

Deverová to komentuje s tím, že: „Z textu § 2 vyplývá, že zákonodárce při formulaci 

zákona vycházel z předpokladu, že o.p.s. budou právnickými osobami, které budou 

vytvářet zisk“ (Deverová, 2008: 3). Zároveň však zdůrazňuje, že zákon také proklamuje 

základní pojmový znak neziskových organizací a tím je zákaz rozdělovat zisk mezi 

zakladatele.   

 

Obecně tedy platí (viz zákon č. 248/1995 Sb.)  

� Obecně prospěšné služby a podmínky jejich poskytování musí být uvedeny již 

v zakládací listině. Zákon však explicitně nestanoví, které služby jsou obecně 
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prospěšné. Tato rozhodovací pravomoc je ponechána v rukou příslušného 

rejstříkového soudu, který danou o.p.s. registruje.   

� O.p.s. může poskytovat svoje služby za úplatu, zisk však nesmí být použit ve 

prospěch členů, zakladatelů či zaměstnanců. Musí být vložen zpět do činnosti o.p.s. 

� Kromě obecně prospěšných služeb může o.p.s. vykonávat i jiné činnosti za 

podmínky, že tak bude dosaženo účinnějšího využití majetku 

� Pokud o.p.s. poskytuje služby pouze za cenu vyvažující náklady, tedy nikoliv se 

ziskem, nejedná se o podnikání a nemusí mít tedy na tuto činnost živnostenský list. 

Jakmile však o.p.s. vykonává činnost za účelem lepšího využití majetku osob, které 

tyto činnosti poskytují, jedná se o podnikání a k tomuto musí mít vystavený 

živnostenský list.  

� O.p.s. se nesmí podílet na podnikání jiných osob, nesmí být tedy společníkem, 

jinak ztrácí daňové výhody. 

Dosahování zisku tedy není vyloučeno. Ze své podstaty vyhovuje požadavek na 

zpětné vložení zisku do činnosti o.p.s. také nárokům kladeným na sociální podnik. 

Specifika sociálního podniku vedle toho naplňuje také svým zacílením na obecně 

prospěšné služby (narozdíl např. od občanského sdružení, které může být založeno za 

účelem vzájemně prospěšným), dále pak demokratickým rozhodovacím principem a také 

nezávislostí řídících struktur. 

 

Specifickým případem je, když nestátní nezisková organizace sama založí 

právnickou osobu. Příkladem je SANANIM o.s. a jeho SANANIM Charity Services s.r.o., 

která provozuje sociální firmu Café Therapy. Protože se tímto sociálním podnikem 

v praktické části diplomové práce zabývám, je vhodné nastínit na tomto místě krátce také 

legislativní rámec fungování společnosti s ručením omezeným.   

 

 

 

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 
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- právní úprava společností s ručením omezených vychází především z obchodního 

zákoníku (část II., hlava 1, díl 4 § 105 - 153e společnost s ručením omezeným). 

 

„Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenějším typem obchodní společnosti 

v  České republice. Její výhoda spočívá v omezeném ručení za závazky společnosti, 

relativně nízké hodnotě minimálního základního jmění (200 000,- Kč, pozn. autorky) 

a malé administrativní náročnosti. Jistým způsobem společnost s ručením omezeným 

subjektivně posunuje úroveň podnikání od fyzické osoby výše k profesionálnějšímu 

přístupu. Částečnou nevýhodou pro začínající podnikatele je v tomto případě nutnost 

vedení (podvojného) účetnictví a výše posunutá laťka v jednání s úřady“ 

(http://business.center.cz, cit. 5. 1. 2009).  

 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

Obecně tento zákon upravuje povinnosti zaměstnavatele. Pro potřeby mojí 

diplomové práce je nejdůležitější fakt, že tento zákon definuje chráněné pracovní místo 

a chráněnou pracovní dílnu, což se problematiky sociálního podnikání dotýká nejvíce. 

Konkrétně se týká takového typu sociálních podniků, které vznikly transformací 

chráněných dílen.  

Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna 
 

§ 75 

(1) Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro 

osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné 

pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v 

dohodě. Na vytvoření chráněného pracovního místa může poskytnout úřad práce 

zaměstnavateli příspěvek. 

§ 76 
 

(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. 
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Mnoho sociálních podniků tohoto typu má možnost „dosáhnout“ také na takzvaný 

„Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením“ podle  

§ 78 

(1) Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením 

z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání 

těchto osob. Příslušným úřadem práce pro poskytování příspěvku je úřad práce, v jehož 

obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jehož obvodu má 

bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou. 

 

Dalším momentem, ovlivňujícím pozitivně podnikání neziskových organizací je tzv. 

�áhradní plnění - dle zákona č. 435/2004 odběrem služeb či výrobků chráněných dílen. 

§ 81 

zákona 435/2004 říká, že: „Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním 

poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného 

podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 

4 %.“ Tuto povinnost mohou naplňovat: 

� zaměstnáváním v pracovním poměru, 

� odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 

50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, 

� zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům, 

� odebíráním výrobků chráněných pracovních dílen, 

� odvodem do státního rozpočtu. 

Náhradní plnění je tedy vhodnou alternativou pro ty společnosti s více jak 

25 zaměstnanci, které nemohou nebo nechtějí zaměstnat v dostatečném počtu osoby 

zdravotně postižené a zároveň tuto situaci nechtějí řešit odvodem do státního rozpočtu. 

Pro neziskové organizace, potažmo sociální podniky je určitou možností jak 

„nalákat“ podnikatele a získat zakázky pro odbyt svých výrobků či služeb.  

 

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
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Zákon o sociálních službách dle § 1 „...upravuje podmínky poskytování pomoci a 

podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci...prostřednictvím sociálních služeb 

a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb...“ 

Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění, které vzniká rozhodnutím 

krajského úřadu o registraci. Díky této registraci následně pro organizaci vyplývá nárok na 

státní dotace. 

Pro účely mojí diplomové práce je zásadní především fakt, že zákon o sociálních 

službách definuje pojem „sociálně terapeutická dílna“, kterým se dále zabývám také 

v praktické části. 

§ 67 

Sociálně terapeutické dílny 

(1) Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované 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. 

 

Dalšími jmenovanými zákony se zde podrobněji zabývat nebudu, protože nejsou 

vzhledem k tématu a zaměření mojí DP relevantní.  

 

Dílčí shrnutí 

Nestátní neziskové organizace nejsou a ze své podstaty ani nemohou být zakládány 

za účelem dosahování zisku ve smyslu finančním. To znamená, že podnikání nesmí být 

hlavní náplní jejich činnosti. Může však být činností vedlejší, což zákon povoluje. 

Samotný fakt, že NNO musí být zakládány k dosahování obecně prospěšných účelů, 

nahrává naplňování jednoho ze základních principů sociálního podnikání a tím je právě 

obecně prospěšný cíl dané podnikatelské aktivity.  

Další styčný bod vidím ve specifickém nakládání s případným ziskem NNO – ty ho 

musí vložit zpět do vlastní činnosti k naplňování účelu, ke kterému byly založeny. O totéž 

se snaží sociální podniky – zisk by neměl být rozdělován mezi zakladatele či podílníky, ale 

reinvestován zpět do činnosti podniku.  

Pravdou ovšem je, že tato podmínka není u sociálních podniků tolik striktní jako u 

NNO. Defourny, jak jsem uvedla již v předchozí kapitole, v tomto dokonce vidí rozdíl 

mezi nestátními neziskovými organizacemi a sociálními podniky. Říká doslova, že: 
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„ ... jádro sociálních podniků silně souvisí s principem kooperace a to i ve smyslu 

kooperace finanční. Nejvýraznější je to u družstev, která všeobecně část zisků přerozdělují 

mezi své členy, což opět souvisí s ekonomickou demokracií sociálních podniků“ 

(Defourny, 1999). Také expertní skupina NESEA si uvědomuje rizika spojená s ideálem 

plného reinvestování zisku do obecně prospěšného účelu sociálního podniku: „...rozjezd 

sociálního podniku bývá v začátcích ztrátový a pro soukromé vlastníky by byla podmínka 

plné reinvestice zisku zpět do činnosti demotivující“ (NESEA, 2008: 3) Vypracovala proto 

standard týkající se bodu financování v tomto znění: „ ... případný zisk z účasti na trhu je 

používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho obecně 

prospěšných cílů“ (NESEA, 2008: 2).  

 

2.3.2 Vícezdrojový charakter financování nestátních neziskových 

organizací 

Jedním ze základních prvků, které by se neziskové organizace (a stejně tak to platí 

pro sociální podniky) měly snažit naplňovat, je bezesporu vícezdrojové financování, které 

zaručuje jistou míru finanční nezávislosti a také větší finanční udržitelnost. Jestliže je totiž 

jakákoliv společnost závislá na jednom silném zdroji, ať jsou jím například státní dotace či 

firemní dárce, hrozí, že spolu s oslabením či přerušením této podpory bude ohrožena 

samotná existence organizace. Nemenší hrozbou závislosti na jednom silném zdroji je 

možná tendence „donátora“ ovlivňovat chod a činnost neziskové organizace a diktovat si 

podmínky finanční podpory.  

Vyvážené fundraisingové portfolio je tedy bezesporu také nezbytným předpokladem 

fungování neziskové organizace jakožto sociálního podniku. 

Vícezdrojové financování neziskových organizací můžeme zobrazit takto 

(Dohnalová, 2007): 

- finance ze státního rozpočtu, tedy veřejné financování z veřejných rozpočtů (státní 

správa, samospráva), 

- finance z neveřejných zdrojů: 

� nadace, 

� firemní dárcovství, 

� individuální dárcovství, 

� dary, dědictví, 

� příjmy z vlastní činnosti, 

� členské příspěvky. 

 

Jiné pojetí pak rozděluje zdroje financí tímto způsobem: 
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- veřejné zdroje: 

� dotace, 

� veřejné zakázky, 

� smlouvy o poskytování služeb, 

� ze zákona (nárokové financování církví), 

� ostatní (NIF), 

- dárcovství: 

� firemní, 

� individuální, 

- vlastní příjmy: 

� vlastní hospodářská činnost, 

� členské příspěvky, 

� příjmy z loterie a her, 

� fundraising. 

 

Pojem, který se prolíná celou problematikou sociálního podnikání a přínosem pro 

finanční udržitelnost organizací jsou takzvaně „volné peníze“. Jedná se o složku, která je 

ve fundraisingovém portfoliu5 nestátních neziskových organizací obzvláště ceněná, protože 

se jedná o finance, které jsou organizaci volně k dispozici. Nejsou vázané na žádný 

konkrétní projekt, jsou tedy flexibilní a organizace s nimi může naložit dle svého uvážení. 

Hana Vosmíková z Nadace VIA to upřesňuje: „Volné peníze může nezisková organizace 

použít dle svého uvážení a potřeby, jak k financování své běžné činnosti, tak k překonání 

krizových období nebo zajištění rozvoje organizace jako takové.“    

 

Podíváme-li se na skladbu financování, vyplynou nám jako možnosti získání volných 

peněz tyto varianty: 

- individuální dárcovství, za určitých podmínek (tím myslím vyjasnění si a smluvní 

podchycení toho, k jakému účelu budou darované finance použity) i firemní 

dárcovství, 

- vlastní příjmy, kam můžeme zařadit také sociální podnikání.        

 

2.3.3  Finanční zdroje, které s sebou sociální podnikání nese 

                                                 
5 Fundrasingové portfolio = soubor fundraisingových metod, které pomáhají organizaci získávat peníze. 
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Cílem sociálního podnikání a také každého sociálního podniku by měla být finanční 

soběstačnost a co nevětší finanční nezávislost na vnějších zdrojích. Přesto než se do takové 

fáze sociální podnik dostane, trvá to určitou dobu a zvláště zpočátku je nezbytné sehnat 

dostatek financí na jeho rozvoj. Určitá podpora je zde tedy naprosto nezbytná. Zdrojů, 

které by neziskovým organizacím pomohly překlenout toto nejisté období není mnoho, 

přesto nebo právě proto považuji za důležité zdůraznit ty, které jsou zde k dispozici. 

Jasná podpora individuálním projektům hlásícím se k sociální ekonomice byla ze 

strany Iniciativy EQUAL. Především v rámci II. pilíře ESZ: Rozvoj podnikání. Tato 

forma podpory sice již byla ukončena, pro mnoho neziskových organizací však znamenala 

významnou podporu, ze které dodnes čerpají a napomohla vzniku prvních sociálních 

podniků v ČR, proto ji zde uvádím. 

Iniciativa Společenství EQUAL byla jednou ze čtyř iniciativ Společenství, 

spolufinancovaných v programovacím období 2000 – 2006 ze Strukturálních fondů EU. 

Byla jedním z nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti (ESZ). Evropská 

komise vyhlásila Iniciativu Společenství EQUAL v návaznosti na Iniciativy Společenství 

ADAPT a EMPLOYMENT implementované v předchozím programovacím období. 

Tato Iniciativa podporovala na celém území EU mezinárodní spolupráci při vývoji 

a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi na 

trhu práce. Cílem Iniciativy tedy bylo vyvinout a prosadit nástroje na podporu příslušníků 

znevýhodněných skupin (dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných, absolventů 

škol, starších občanů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin, žen, azylantů 

apod.), kteří se střetávají s diskriminací či nerovným zacházení buďto přímo v zaměstnání 

nebo při hledání zaměstnání.  

Iniciativa Společenství EQUAL byla pro vznik mnoha českých sociálních podniků 

v minulých letech zásadní. Hlásí se k ní například Fokus Praha o.s. V jeho rámci vznikla 

také například �árodní tematická síť C CIP EUAL, která se prosazením sociálního 

podnikání v ČR zabývá a funguje i nadále přesto, že projekt byl již ukončen. Podařilo se 

však navázat spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), které má 

zájem na jejím pokračování, diskutuje se proto o možnostech další finanční podpory. 

Sociální ekonomiku se však podařilo v českém prostředí prosadit i do nového 

programovacího období strukturálních fondů (pro roky 2007 – 2013). Konkrétně je možné 

získat podporu z těchto programů:  
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� Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLLZ) 

http://www.strukturalni-fondy.cz/oplzz: 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování 

nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, 

dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování 

kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. OPLLZ 

obsahuje 6 prioritních os. Pro určitý typ sociálních podniků je relevantní především 

„Prioritní osa 3 – sociální integrace a rovné příležitosti“.  

Prostřednictvím tzv. „globálních grantů“ vypisuje MPSV výzvy na podporu 

různých oblastí sociální integrace a poskytování sociálních služeb. 3. globální grant je 

zaměřen přímo na podporu sociální ekonomiky. V rámci konkrétních výzev, které 

Ministerstvo vyhlašuje, pak jednotlivé organizace mohou podávat svoje projekty se 

žádostí o finanční podporu.  

Pozitivní je snaha MPSV propojit investiční a neinvestiční formu podpory. 

OPLLZ je program poskytující finance neinvestičního rázu (jde o tzv. „měkké 

finance“), MPSV však na svých stránkách (www.mpsv.cz, cit. 14. 12. 2008) uvádí že 

„v rámci poskytnuté podpory může dojít k provázání potřeb neinvestičního charakteru 

s investičními potřebami (Integrovaný operační program, oblast podpory 

3.1c/investiční podpora z prostředků ERDF)“. Investiční prostředky poskytuje 

Ministerstvo pro místní rozvoj.   

� Integrovaný operační program (IOP), www.strukturalni-fondy.cz: 

Poskytuje organizacím investiční prostředky, které jsou důležité pro založení 

sociálního podniku. „Je zaměřený na řešení společných regionálních problémů 

v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj 

informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast 

sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti 

bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, 

zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik“ 

(www.strukturalni-fondy.cz, cit. 14. 12. 2008). Existuje šest prioritních oblastí, na 

které je IOP zaměřen. V rámci prioritní oblasti 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti 

veřejných služeb je důležité zejména následující zaměření: Aktivity v oblasti 

zaměstnanosti se zaměří zejména na investiční podporu transformace a posilování 

služeb zaměstnanosti, posílení sítě rekvalifikačních a školících středisek.  
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� Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA), www.esfcr.cz: 

Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením 

adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro 

všechny. OPPA se proto zaměřuje na vzdělávání a boj proti sociálnímu vyloučení. 

OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy. Kvůli rozdělení regionů 

EU pro účely strukturální politiky podle výše HDP, jež region vyprodukuje, Praha 

nemůže využívat prostředky určené z fondů EU pro zbytek ČR a naopak jiné kraje 

nemohou mít prospěch z prostředků, které EU vyčlenila pro hlavní město. 

OPPA má celkem 4 samostatné věcné oblasti, v rámci kterých mohou projekty 

získat podporu. Tou, která se týká sociálních podniků nejvíce je Prioritní osa 2 – 

Podpora vstupu na trh práce. 

Specifickým cílem této prioritní osy je zlepšení dostupnosti zaměstnání pro 

znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce. 

Tento cíl je naplňován podporou projektů zaměřených na začleňování 

znevýhodněných osob (mezi něž patří lidé ohrožení sociálním vyloučením nebo osoby 

sociálně vyloučené, osoby s nedokončeným vzděláním, osoby se zdravotním 

znevýhodněním, příslušníci menšin apod.) do zaměstnání prostřednictvím zlepšení 

jejich zaměstnatelnosti, včetně doplňujících sociálních služeb. 

Projekty mohou spočívat buď v přímé práci se znevýhodněnými (např. 

tréninkové zaměstnání apod.) nebo se mohou zaměřit na zvýšení kvality podpůrných 

služeb určených pro znevýhodněné, tj. mohou být zaměřeny na vzdělávání pracovníků 

a případný další rozvoj organizací, které se znevýhodněnými pracují. Podpora dále 

směřuje do vytváření specifických podmínek na pracovišti pro znevýhodněné osoby 

a na realizaci opatření proti diskriminaci v přístupu na trh práce (prosazování rovných 

příležitostí žen a mužů, skupin z odlišného sociokulturního prostředí apod.). 

 

Vedle toho zde existují podpůrné organizace, které pomáhají neziskovým 

organizacím s udržitelností sociálního podniku nejen po stránce finanční, ale také po 

stránce získání potřebných znalostí a dovedností. 

Jedním z nich je Akademie sociálního podnikání - společný projekt  

Nadace VIA, společnosti Philip Morris ČR a Vysoké školy finanční a správní. Akademie 

sociálního podnikání aplikuje koncept sociálního podnikání v oblasti neziskových 

organizací. Podporuje princip "tripple bottom line" (people planet profit) a pomáhá 

podpořeným organizacím dosáhnout zisku jak v oblasti finanční, tak sociální a ekologické. 
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Je komplexním programem pro manažery NNO, který jim poskytne ekonomicko-

manažerské vzdělávání spojené s praktickou pomocí, jak uvést získané poznatky do 

každodenního života organizace. Vybrané nejúspěšnější projekty, které projdou Akademií, 

získají také finanční ohodnocení.  

Akademie motivuje neziskové organizace k rozvoji a růstu, zároveň jim pomáhá 

smysluplně začlenit podnikatelské aktivity do každodenního života. Tím Akademie 

přispívá k tomu, že pozitivní vliv neziskových organizací, tentokrát jako nositele konceptu 

sociálního podnikání, bude skutečně dlouhodobý. 

Tento projekt ale není zaměřen na podporu organizací nově vzniklých a se sociálním 

podnikáním začínajících. Orientuje se na organizace, které mají již určité zkušenosti 

a jejich projekty nějakou dobu fungují, jen je potřeba je transformovat a zajistit jejich 

finanční stabilitu. 

V současné době je v jednání založení určitého půjčkového programu pro NNO. 

 

Velmi aktivně zde působí také organizace �ESsT (Nonprofit Enterprise and Self-

sustainability Team)  www.nesst.org. 

Na rozdíl od Akademie, je cílem této organizace finančně i odborně podpořit na cestě 

k vlastnímu samofinancování nejen neziskové organizace ustálené, ale i ty začínající. 

NESsT v zásadě poskytuje 4 druhy služeb: 

 

1. NESsT Venture Fund, který je založen na klasických principech filantropie. Cílem 

tohoto fondu je pomoci neziskovým organizacím založit firmy v oboru sociálního 

podnikání, které by zpětně napomohly zajistit prostředky pro mateřskou neziskovou 

organizaci. 

2. NESsT University je obdobou známých podnikatelských inkubátorů. Pomáhá 

neziskovým organizacím rozvíjet dobré nápady a poskytuje jim potřebné know-how. 

3. Publikace NESsT tvoří ucelený manuál pro posílení samostatnosti a nezávislosti 

neziskových organizací prostřednictvím samofinancování. 

4. Poradenství NESsT zahrnuje odborné semináře a workshopy na témata související 

se samofinancováním neziskového sektoru, stejně jako individuální konzultace a přístup 

k odborným a výzkumným textům. 

 

Zásadní pro praktické fungování českých neziskových organizací je program �ESsT 

Venture Fund, který podporuje rozvoj podnikatelských aktivit neziskových organizací 
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a sociálního podnikání. Program funguje v několika desítkách zemí po celém světě, a to na 

bázi partnerské spolupráce organizace NESsT a konkrétní významné místní organizace 

(u nás např. Plzeňský Prazdroj). Program je koncipován jako soutěž, v jejímž rámci 

zapojené organizace v několika na sebe navazujících fázích pracují na rozvoji svých 

nápadů, a to od zhodnocení organizační připravenosti až k závěrečnému podnikatelskému 

plánu. NESsT a partnerská organizace poskytují průběžnou technickou a konzultantskou 

podporu.  Vybrané nejúspěšnější organizace získají i finanční výhru a pokračující 

konzultantskou oporu. 

Možnosti podpory zde tedy jistě existují, není jich však stále dost a například 

kapacita stávajících programů jako je Akademie sociálního podnikání nebo NESst Venture 

Fund je jen velmi omezená.  

Hlavním problémem je neexistující návazná podpůrná síť v ČR. Organizace získá 

peníze na zahájení činnosti, než se jí však podaří dosáhnout úspěchu a stabilizuje se, jistou 

dobu to trvá. V českém právním prostředí neexistuje návazná podpora stávajícím sociálním 

podnikům, což na jedné straně vyplývá z toho, že sociální podnikání u nás není prosazené 

téma. Sociálních podniků není zatím tolik, aby se to vyplatilo. Na druhé straně tato situace 

zpětně ovlivňuje případné komplikace při vznikání dalších sociálních podniků (alespoň 

pokud jde o nestátní neziskový sektor). Například menší NNO se bojí do těchto vod 

vstoupit, právě kvůli nejisté finanční udržitelnosti.  

Určitou diskutovanou pomocí by mohla být podpora malého podnikání a existence 

takzvaných mikroúvěrů6. Ty fungují běžně v západních zemích, kde umožňují drobným 

podnikatelům finančně zajistit rozvoj svého podniku. V ČR zatím však tento systém 

nefunguje. Zvláště NNO tak mají velký problém půjčku od bank získat. 

 

2.3.4  Co obnáší aspekt samofinancování? 

Hovoříme-li o samofinancování, musíme nejprve vysvětlit, co tento pojem obnáší, 

co je jím vlastně myšleno. Ze samotného slovního základu vyplývá, že jde o nástroj, kdy je 

organizace schopna pokrýt svoje aktivity z vlastních zdrojů, tedy vlastní výdělečnou 

činností.  

                                                 
6 Mikroúvěr (microcredit) má formu drobných půjček poskytovaných určitým společenským skupinám, jako 
jsou nezaměstnaní, chudí podnikatelé aj., kteří nejsou dle standardních měřítek posuzováni jako solventní. 
Nejsou schopni záruky, nemají stálé zaměstnání a jejich úvěrový profil obecně nesplňuje ani minimální 
požadavky pro získání tradiční formy úvěru (http://cs.wikipedia.org, cit.15.12. 2008)  
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Druhy aktivit, které se pod samofinancování řadí uvádí například organizace NESsT  

(Připravit, pozor, 2006: 18)   

• Členské poplatky - zvýšení příjmů od členů organizace výměnou za nějaký druh 

produktu nebo služby či jiné výhody. 

• Poplatky za služby - využití stávající dovednosti či odbornosti nevýdělečné organizace 

a jejích pracovníků (např. konzultace pro podniky nebo samo-správné orgány). 

• Prodej výrobků organizace. 

• Využití hmotného investičního majetku (např. pronajímání nemovitostí a zařízení). 

• Využití nehmotného investičního majetku  

• Ostatní investiční strategie. 

 

Ve vztahu k poslání neziskových organizací je důležité definovat, co samo-

financování je, a co není. Samofinancování může být zajištěno vlastní výdělečnou činností 

neziskových organizací, přičemž platí následující (Finanční stabilita in Skopeček, 2006: 

28): 

- Samofinancování není zaměřeno na komercionalizaci nevýdělečné organizace. 

Není propagována komercionalizace, spíše jsou viděny mezery v současném 

modelu financování, kdy nevýdělečné organizace soutěží o omezený počet 

dostupných finančních prostředků, které často vedou k závislosti na nestabilních 

zdrojích.  

- Samofinancování není „zázračný lék“ na řešení všech finančních problémů 

v nevýdělečném sektoru. Využití podnikatelských aktivit je velkou výzvou, která 

však nemusí vždy končit ziskem. 

- Samofinancování by nemělo nahradit, ale pouze doplnit ostatní zdroje. Dárci mají 

stále důležitou úlohu a odpovědnost za podporování nevýdělečných organizací. 

Cílem není získat nezávislost na dobročinné podpoře, ale pouze snížit svou 

závislost na diverzifikaci zdrojů. 

 

Poslední bod je vzhledem k zaměření sociálních podniků poněkud sporný. Platí totiž 

pouze pro určitou část NNO vydávajících se cestou sociálního podnikání. Cílem mnoha  

NNO, je totiž naopak úplné nahrazení externích zdrojů finanční podpory prostředky 

z vlastních aktivit a tím také získání finanční nezávislosti. Pokud se tedy těmito externími 

zdroji myslí státní dotace, příspěvky a granty. Ani u nich jistě není cílem vzdát se podpory 

od dárců (soukromých či firemních). Ta podle mého názoru zůstane v povědomí NNO 



 

41 

jakožto důležitý zdroj nejen finanční, ale také rozvíjející principy partnerství, humanity a 

solidarity.   

Výhody a nevýhody samofinancování (Finanční stabilita in Skopeček, 2006: 28) 

Výhody 

- určitá míra nezávislosti a stability, 

- větší pružnost, 

- volnost v dlouhodobém plánování. 

&evýhody 

- konflikt mezi výdělečným a nevýdělečným posláním, 

- rizikovost podniku, 

- znevýhodnění z hlediska zákonů a daní, 

- konkurence s malými výdělečnými obchodními podniky, 

- potenciální zneužití a s tím související důvěra veřejnosti.  

 

Samofinancování může pomoci vyřešit financování provozních nákladů nebo 

projektů, na které nelze jinak sehnat peníze. Pokud je používáno v souladu se sociálními 

a etickými zásadami, může podpořit poslání nevýdělečné organizace. 

 

2.3.5  Principy a standardy sociálního podniku podle �TS C CIP EQUAL 

V této kapitole bych se ráda vrátila ke čtyřem základním principům, na které se  

v praktické části diplomové práce odkazuji a více je rozvedla. Jde o specifické 

charakteristiky, k nimž expertní skupina NESEA při  Národní tematické síti NTS C CIP 

EQUAL vypracovala také příslušné standardy. V rámci nich a přiložených komentářů 

rozvedla NESEA konkrétněji naformulované rysy sociálních podniků. Dále vypracované 

standardy uvádím7. 

 

A) Obecně prospěšný cíl, který je formulován ve stanovách nebo statutu 

Standard: Sociální podnik je orientovaný na řešení otázek zaměstnanosti, 

sociálního začleňování a místního rozvoje. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího 

prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního. 

                                                 
7 Všechny uvedené principy a standardy vychází z materiálu expertní skupiny NESEA, viz. Příloha č.5 
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B) Participace, demokratické rozhodování a sociální kapitál 

Standard: Je posílena role vnitřních a vnějších vztahů sociálního podniku:  

a) Vnitřní vztahy sociálního podniku směřují k maximálnímu zapojení 

členů/pracovníků do rozhodování a k samosprávě. 

b) Vnější vztahy s okolím posilují sociální kapitál sociálního podniku a místních 

společenstev. 

 

C) Specifické financování a použití zisku 

Standard: Finanční vztahy a hospodaření sociálního podniku jsou podřízeny 

obecně prospěšnému cíli uvedenému ve stanovách, statutu, zakládací listině. Hospodaření 

sociálního podniku směřuje k dlouhodobé ekonomické stabilitě a udržitelnosti (interní 

i externí). Případný zisk z účasti na trhu je používán přednostně pro rozvoj sociálního 

podniku a/nebo pro naplnění jeho obecně prospěšných cílů. Sociální podnik nese 

ekonomická rizika. 

 

D) Místní rozměr 

Standard: Sociální podnik uspokojuje přednostně místní potřeby a využívá 

přednostně místní zdroje.  

 

Považuji za důležité zdůraznit, že sociální podnik nemusí nutně naplňovat všechny 

čtyři principy. To není cílem jejich vymezení a definování. Některé podniky ani z podstaty 

svého zaměření určité body naplňovat nemohou. Definice a principy sociálního podnikání 

byly právě proto vymezeny tak široce, aby se pod ně vešlo co nejširší spektrum organizací. 

Smyslem je, aby organizace zvnitřnily jejich existenci a snažily se jim co nejvíce přiblížit.  

Je také potřeba si uvědomit, že tyto charakteristiky jsou živým materiálem, který se 

bude v budoucnu ještě měnit a na kterém se neustále pracuje. Nejsou tedy žádným 

dogmatem a ani pro mne nebyly při výzkumu něčím nezvratným. Jsou však dobrou 

výchozí pozicí a vodítkem pro zkoumání předpokladů neziskových organizací pro sociální 

podnikání.  
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3. Empirická část 

3.1 Cíle a metodologie práce 

Sociální podnikání není určitě cestou pro každou nestátní neziskovou organizaci. 

NNO jako takové však mají, jak jsme nastínila v teoretické části, značný potenciál se 

sociálním podnikem stát.  

Cíle diplomové práce 

� Hlavním cílem mojí diplomové práce je ověřit v praxi, zda jsou české nestátní 

neziskové organizace subjekty, které naplňují principy sociálního podnikání.  

� Dílčím cílem je charakterizovat specifické rysy českých nestátních neziskových 

organizací, které se staly úspěšným sociálním podnikem.  

Na základě aplikace výsledků analýz vybraných NNO vyvozuji doporučení pro české 

nestátní neziskové organizace s tím, jaké charakteristiky by měly naplňovat, aby se mohly 

stát úspěšným sociálním podnikem.   

Protože definice sociálního podniku v českém právním prostředí neexistuje, 

vycházím ve své diplomové práci z pracovní definice, která vznikla z iniciativy expertní 

skupiny NESEA v rámci Národní tématické sítě C CIP EQUAL. Tato definice byla 

v dubnu 2008 předložena k diskusi odborné veřejnosti a dále se na ní pracuje.  

Principy, které z této definice vyplynuly, jsem přijala ve své diplomové práci za 

výchozí. Aplikuji je na vybrané pražské nestátní neziskové organizace, které se 

k sociálnímu podnikání hlásí, a zkoumám, zda se u těchto organizací skutečně vyskytují.  

 

Výzkumné metody  

Jako výzkumné metody jsem si k naplnění cíle diplomové práce zvolila: 

� analýzu dokumentů vybraných organizací dostupných na internetu či v tištěné 

podobě, 

� analýzu polostandardizovaných rozhovorů vedených se zástupci vybraných 

nestátních neziskových organizací. 

 

Hlavní metodou byla analýza dokumentů. Dokumenty vybraných organizací jako 

jsou výroční zprávy, publikace, články, dostupné na jejich internetových stránkách, 

případně i v tištěné podobě byly zdrojem, který mi umožnil získat zásadní podklady pro 

naplnění hlavního cíle diplomové práce.  
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Doplňkovou metodou byly rozhovory se zástupci vybraných organizací. Záměrem 

bylo, získat hlubší vhled do problematiky a zjistit, jak v praxi fungují principy vymezené 

v organizačních dokumentech. Dále jsem tímto způsobem získávala informace pro 

naplnění dílčího cíle mojí diplomové práce, kterým je vytipovat charakteristiky českých 

NNO – úspěšných na poli sociálního podnikání. Rozhovory byly polostandardizované. 

Vypracovala jsem sadu základních otázek, které se u všech organizací opakovaly 

a doplňovala je otázkami podle konkrétní situace či vývoje rozhovoru. 

 

Výzkumný vzorek 

Prvním krokem před začátkem výzkumu bylo vytipování nestátních neziskových 

organizací – potenciálních úspěšných sociálních podniků. Hlavním kritériem jejich výběru 

byla skutečnost, že organizace se ve své činnosti k sociálnímu podnikání otevřeně hlásí, 

považují se za sociální podnik či sociální firmu nebo se tomuto modelu snaží přiblížit. 

Konkrétně jsem toto kriterium ověřovala prostřednictvím následujících médií:  

- Vybrané organizace zmiňují tématiku sociálního podnikání na svých internetových 

stránkách či ve svých dokumentech.  

- Některé z organizací vydaly vlastní publikaci se sociálním podnikáním související 

(Fokus Praha o. s. ve spolupráci se SANANIM o.s. či Nový prostor o.s., viz seznam 

literatury).  

- Některé z organizací (Nový prostor o.s., Portus Praha o.s.) prošly Akademií 

sociálního podnikání a jsou uvedeny v databázi účastníků 

(www.socialnipodnikani.cz). 

Výběr jsem zúžila na nestátní neziskové organizace sídlící v Praze, abych měla 

možnost porovnat princip místního rozměru. Místní rozměr se tedy týká Prahy, případně u 

některých organizací konkrétní městské části hl. m. Prahy. V průběhu výzkumu jsem byla 

nucena vzorek zúžit na ty organizace, které zaměstnávají osoby se znevýhodněním. 

Konkrétními organizacemi, na které jsem aplikovala principy sociálního podniku, jsou: 

• Fokus Praha o. s. 

• Nový prostor o. s. 

• Portus Praha o. s. 

• Sananim, o. s. 
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Aplikace principů sociálního podniku 

Při samotném výzkumu jsem vycházela z definice sociálního podniku, jak jej 

vypracovala expertní skupina NESEA při Národní tématické síti C CIP EQUAL.  Principy, 

které by měl podle tohoto vymezení sociální podnik naplňovat, jsem následně 

prostřednictvím analýzy dostupných dokumentů a polostandardizovaných rozhovorů na 

tyto konkrétní organizace aplikovala.  

Na základě této prvotní analýzy jsem získala odpověď na hlavní cíl mojí diplomové 

práce, zda nestátní neziskové organizace principy sociálního podniku naplňují. Zároveň 

jsem díky tomu ověřovala, zda splňují kriterium úspěšnosti (viz dále).   

Dalším krokem bylo prostřednictvím aplikovaného výzkumu zjistit důvody, proč 

jsou úspěšné či naopak, co jim brání kriterium úspěšnosti naplňovat. Na základě 

vyprofilovaných charakteristik jsem posléze vypracovala doporučení pro NNO, které rysy 

by měly splňovat, aby se mohly stát úspěšným sociálním podnikem.  

 

Kriterium „úspěšnosti“ sociálního podniku 

Protože dílčím cílem mojí diplomové práce je vytipovat charakteristiky „úspěšného 

podniku“, považuji za důležité na tomto místě vymezit, jak pojímám kritérium 

„úspěšnosti“. 

 

Současná očekávání (na celoevropské úrovni) a také nároky kladené na sociální 

podnikání směřují k propojování sociálních cílů s ekonomickými, přičemž obě hlediska 

musí být vyvážená, jedno by nemělo existovat na úkor druhého.  

K tomu, aby se stal sociální podnik úspěšným je zapotřebí zohlednit především 

stránku finanční. Sociální podnikání je dokonce předními odborníky v této oblasti (jako 

například K. H. Anheierem) proklamováno jako nástroj k větší finanční stabilitě organizací 

občanského sektoru. Aby byl sociální podnik úspěšný, je pochopitelně nezbytné, aby byl 

také finančně soběstačný. Smyslem je snažit se pokrýt svoje aktivity z vlastní činnosti 

a být co nejméně závislý na externích zdrojích.  

Jak jsem zmínila v teoretické části diplomové práce, M. Hunčová uvádí, že 

specifickým znakem pro sociální podniky je vícezdrojové financování, kde významnou 

část rozpočtu tvoří samofinancování. Schopnost sociálního podniku pokrýt své aktivity 

samofinancováním se podle M. Hunčové předpokládá v rozsahu cca 70 – 100 %. Pro 

potřeby mojí diplomové práce vycházím tedy z tohoto předpokladu, přičemž zároveň 
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ověřuji, zda je takové procentuální vymezení v praxi platné. Konkrétně jej srovnávám s cíli 

samotných organizací, protože některé z nich nemusejí mít ambice na takto vysoký podíl 

samofinancování. 

Výchozím předpokladem v mojí diplomové práci je, že za úspěšný sociální podnik 

je považován takový podnik, který jde cestou naplňování principů vypracovaných 

expertní skupinou �ESEA a je schopen samofinancování svých aktivit v rozsahu 70-

100%.  

 

3.2 Analýza a aplikování principů  podle �ESEA při �TS C CIP EQUAL 

Považuji za důležité na tomto místě vymezit pojmosloví, které budu v praktické části 

využívat. Rozlišuji ve svém textu pojem klient/uživatel, jímž myslím člověka se 

znevýhodněním, který je podporován (vycházím z faktu, že daná organizace tak osoby se 

znevýhodněním sama nazývá) a dále pojem zaměstnanec, jímž myslím člověka, který je 

tím, kdo podporuje a napomáhá realizaci cílů sociálního podniku.  

 

3.2.1 Fokus Praha o. s. - sociální firma Zahrada8 

Sociální firma, kterou Zahrada je, je specifickým typem sociálního podniku, který 

má svá kriteria a vymezení. Fokus Praha o.s. je jeho významným propagátorem. Některá 

z kriterií sociální firmy jsem nastínila již v teoretické části diplomové práce, podrobný 

přehled pak přikládám ve formě přílohy. Více se však sociální firmou nezabývám, zajímá 

mne především sdružení Fokus Praha jako takové. 

Fokus Praha o.s. a občanské sdružení SANANIM spolupracovali v letech 2005 - 

2007 na projektu Rozvoj sociální firmy, který byl realizován v rámci Iniciativy 

Společenství EQUAL. Spolufinancoval jej Evropský sociální fond EU a státní rozpočet 

České republiky. Jeho záměrem bylo poskytnout pracovní uplatnění osobám 

znevýhodněným na trhu práce a ověřit sociální firmu jako vhodný model pro jejich 

zaměstnávání. Jako konkrétní výstupy lze označit(www.socialnifirmy.cz, cit. cit. 23. 1. 

2009): 

� vznik dvou sociálních firem: Zahrada a Café Therapy, 

                                                 
8 Informace pro tuto kapitolu viz příručka: Sociální firma – výzva v podnikání 21. století (dostupné 

z www.socialnifirmy.cz); Fokus Praha o. s. Výroční zpráva za rok 2007; rozhovor s Ing. Markétou 
Würtherlovou, vedený dne 22. 1. 2009 
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� vydání příručky Sociální firma – výzva v podnikání 21. století, obsahující 

teoretické vymezení a definice sociální firmy, standardy sociální firmy, 

případové studie sociálních firem v ČR a Velké Británii, 

� vznik webových stránek www.socialnifirmy.cz, 

� propagace tématu sociální firmy jako např. konference, články v médiích, 

pořady v rozhlasu a televizi apod. 

Sociální firma Zahrada je zařízením při občanském sdružení Fokus Praha. Poskytuje 

zahradnické služby, např. pravidelné i jednorázové úklidy zahrad, úpravy trávníků a živých 

plotů, výsadbu květin a keřů. Zahrada v současné době zaměstnává 7 osob s duševním 

onemocněním a 2 osoby bez znevýhodnění. Vznikla transformací jedné z chráněných dílen 

Fokusu Praha o.s. Proces transformace byl zahájen v květnu roku 2006. 

 

�aplňování základních principů sociálního podniku 

Při aplikování jednotlivých principů na sociální firmu Zahrada jsem narazila na 

problém v chápání k jakému subjektu je vztáhnout. Jedná se totiž o vnořený sociální 

podnik, který nemá vlastní právní statut a je těsně spjatý s „mateřskou organizací“, jíž je 

Fokus Praha o. s. Proto budu zásadní charakteristiky odvíjet od ní (stejný princip budu 

dodržovat i v dalších částech diplomové práce).   

 

ad  a)  obecně prospěšný cíl, který je formulován ve stanovách nebo statutu 

Posláním občanského sdružení Fokus Praha uvedeným ve Stanovách    

(www.fokus-praha.cz, cit. 25. 1. 2009) je: „...podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí 

ve spokojeném zvládání života a nalézání možností osobní realizace ve společnosti.“ Dále 

Stanovy uvádějí, že hlavním smyslem služeb Sdružení je podpořit lidi se zkušeností s 

duševní nemocí ve schopnosti: 

- žít ve společnosti (mít sociální vztahy, rodinu, bydlení a práci), 

- určovat si svůj životní směr, uplatnit svůj talent, přednosti a silné stránky, 

- mít životní perspektivu a existenční jistoty, 

- mít uspokojené základní materiální potřeby,  

- starat se o své zdraví a léčit se; využívat zdroje a příležitosti společnosti/ komunity 

(využívat kulturních a volnočasových institucí, vzdělávat se atd.). 
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Konkrétním obecně prospěšným cílem při zakládání sociální firmy Zahrada bylo 

především rozšířit možnosti pracovního uplatnění svých klientů – lidí s duševním 

onemocněním a nabídnout jim vyšší stupeň pracovního zařazení. Šlo o posílení 

ekonomické soběstačnosti klientů. Ing. Markéta Würtherlová k tomu dodává: „V drtivé 

většině se naše cílová skupina v běžném zaměstnání neudrží. Sociální firma jim nabízí jiný 

prostor, na jedné straně blízký otevřenému trhu práce, který ale zároveň respektuje potřeby 

člověka dané jeho znevýhodněním. Lidé s duševním onemocněním tak nejsou 

v izolovaném prostředí – setkávají se s jinými lidmi, i se ‚zdravými‘ lidmi. Zaměřujeme se 

na individuální přístup, kdy se respektuje momentální zdravotní stav člověka. To má velmi 

pozitivní dopad – minimalizují se relapsy, návraty do léčebny.“ 

 

Tento princip je primárně zaměřen na otázky zaměstnanosti, sociálního začleňování 

a místního rozvoje. Jak je vidět, sociální firma Zahrada jej naplňuje beze zbytku: 

Zaměstnávání 

Zahrada je zařízením založeným primárně k řešení zaměstnanosti lidí s duševním 

onemocněním, tedy skupiny, která je na běžném trhu práce „takřka nezaměstnatelná nebo 

se na otevřeném trhu práce dlouhodobě neudrží“ potvrzuje Ing. Markéta Würtherlová 

Sociální začleňování 

Sociální firma Zahrada pomáhá sociálnímu začlenění lidí s duševním onemocněním, 

protože ti mají šanci se setkávat i s lidmi (kolegy, zákazníky) bez znevýhodnění, nejsou 

tedy v izolovaném prostředí, jakým se může stát například chráněná dílna 

Místní rozměr 

Místní rozměr je obsažen v zaměření sociální firmy Zahrada, jímž je poskytování 

zahradnických služeb v Praze, konkrétně v Praze 7 – Troja, kde firma také sídlí. Účastní se 

stejných zakázek jako jakákoliv jiná, komerční firma na území Prahy. 

 

ad b)  participace, demokratické rozhodování a sociální kapitál 

Participace 

Fokus Praha vychází se vstříc potřebám lidí s duševním onemocněním a dbá na 

individuální a demokratický přístup. Zaměstnancům se znevýhodněním je k dispozici 

pracovní asistent a profesionální zahradníci, kteří jsou otevření komunikaci a mají 

rozvinuté sociální cítění. Respektují se názory a nápady zaměstnanců a pokud jejich nápad 

nemůže být realizován, je vždy vysvětleno, proč tomu tak je. Je důležité, aby zaměstnanci 
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věděli, že jsou právoplatnou součástí pracovního kolektivu  a jejich názor něco znamená. 

Bere se ohled na jejich zdravotní omezení, jakýkoliv blok či problém se diskutuje.  

 

Vnitroorganizační kultura 

Tento standard je silně zaměřen na posílení vnitřních vztahů v organizaci a také 

vztahů organizace vůči vnějšímu prostředí. Z fungování Fokusu Praha je patrný silný důraz 

právě na dobré vnitřní vztahy mezi všemi zúčastněnými. Ing. Markéta Würtherlová 

potvrzuje, jak důležité bylo především při přípravách na založení sociální firmy právě toto 

kriterium: „Základem bylo uvědomit si, co to obnáší. Udělat plán, nastavit si kriteria, za 

jakých bude sociální firma fungovat. Všichni lidé uvnitř organizace s tím musí být 

ztotožněni a srozumitelně informováni.“  

Zároveň upozorňuje na fakt, že přesvědčit v neziskové organizaci všechny 

zaměstnance o smyslu takového kroku není vůbec jednoduché: „Nezisková organizace se 

tím dostává na pole podnikání a to je zcela jiný svět. Lidé v neziskových organizacích jsou 

jinak nastavení, neumí myslet podnikatelsky, což je problém. Proto se všichni zúčastnění 

musí zapojit a určit si kriteria, za jakých vše bude probíhat, aby se neztratilo poslání 

organizace, aby to organizaci nepohltilo.“ 

 

Sociální kapitál 

Směrem k vnějšímu prostředí organizace komunikuje také aktivně. Podílí se na 

osvětových seminářích, snaží se propagovat model sociální firmy v ČR a podporovat 

povědomí veřejnosti o problematice sociálního podnikání jako takového. V rámci těchto 

aktivit spolupracuje s občanským sdružením SANANIM. V oblasti zaměstnávání 

spolupracuje se spřátelenými NNO (např. Green doors, Eset Help). 

Zahrada usiluje také o navázání spolupráce s městskými částmi Prahy a rozšiřování 

spolupráce s dalšími organizacemi ve svém oboru, např. s Botanickou zahradou Praha. 

Úzká spolupráce v oblasti financování funguje s úřadem práce.  

Při propagaci modelu sociální firmy a sociálního podnikání naráží na velkou 

nedůvěru vůči spojení „nezisková organizace – podnikání“. Nedůvěra vychází jak z řad 

státních úředníků a podnikatelů, tak také ze samotného neziskového sektoru.  

„Lidé neví, o co se jedná. Ani v neziskovém sektoru ani v jiných sektorech. Chybí 

zde osvěta,“ vysvětluje Ing. Würtherlová. Tento stav se Fokus Praha se snaží změnit, jak 

jsem již nastínila, veřejnou propagací sociální firmy a sociálního podnikání, poskytuje 

poradenství jiným neziskovým organizacím, které se o tuto problematiku zajímají 
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a v neposlední řadě je osvětová především samotná činnost a fungování dvou sociálních 

firem, které provozuje. 

Ing. Würtherlová to komentuje s tím, že: „Pro sociální firmu není snadné se prosadit 

a získat zakázku. Panuje zde nedůvěra v to, že jsme jako nezisková organizace schopni 

odvést stejně kvalitní práci. Musíme se snažit, doložit reference a nemůžeme si dovolit 

chybu. Nikdo by nám pak již nedal šanci a poškodili bychom tím jméno sociálních firem 

jako takových.“  

Dá se tedy říci, že sociální firmy mají při získávání zakázek ztíženou pozici oproti 

komerčním organizacím, kvůli přetrvávající nedůvěře. Zároveň to pro ně ale může být 

určitým „motorem“, jak neustále zlepšovat a profesionalizovat svoje služby.    

 

Dalším prvkem, spadajícím do principu posilování vnější komunikace je fakt, že se 

zástupce Fokusu Praha zapojil také do Národní tematické sítě C CIP EQUAL, při 

vypracovávání definic sociální ekonomiky, sociálního podnikání a sociálního podniku 

v ČR, ze kterých zde vycházím.                            

 

ad c) specifické financování a použití zisku 

Specifickým financováním a použitím zisku se myslí především využití zisku 

k naplňování obecně prospěšného cíle, ke kterému byl sociální podnik založen, tedy jeho 

zpětné využití pro další rozvoj sociálního podniku. Vedle toho by měl sociální podnik 

směřovat k finanční soběstačnosti a nezávislosti na externích zdrojích. Měl by se snažit jít 

cestou samofinancování, generovat zisk a tím zajistit dlouhodobou udržitelnost svých 

aktivit. 

Sociální firma Zahrada byla s tímto záměrem zakládána. Plánem při jejím zakládání 

bylo být alespoň z 51% soběstační, což se nyní, po dvou letech fungování sociální firmy 

skutečně podařilo naplnit.  

 

V současné době poměr financování vypadá následovně: 

51% samofinancování – z vlastní hospodářské činnosti a poskytováním  
  zahradnických služeb, 

49% externí zdroje – Iniciativa Společenství EQUAL, státní prostředky, úřad práce. 
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V letošním roce končí zdroj financí z projektu EQUAL, což je pro sociální firmu 

motivací k určitým změnám v nastavení fungování, s čímž souvisí celkové zpracování 

nového ekonomického výhledu.  

Již nyní je jasné, že je nezbytné posílit marketing, sehnat další zdroje financí, ať již 

formou dotací a grantů, sponzorských darů, dobrovolnické činnosti, z úřadu práce, kde 

jako chráněná pracovní dílna dosáhne Zahrada na finanční prostředky (díky tomu, že 

zaměstnává více než 50% lidí se zdravotním postižením, viz zákon 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti) a v neposlední řadě vlastní ekonomickou činností. Cílem sociální firmy 

Zahrada je totiž stát se 100% finančně soběstačnou a dlouhodobě udržitelnou. V delším 

časovém horizontu je pak určitým ideálem, aby Zahrada fungovala samostatně pod právní 

formou „společnost s ručením omezeným“.  

Jistým obecným ideálem při zakládání sociálních podniků, ať již sociálních firem či 

jakýchkoliv jiných forem je, aby tyto byly schopny podpořit finančně svoji mateřskou 

organizaci. Být subjektem, který by jí pomohl rozvíjet její služby a obecně prospěšné cíle, 

ke kterým byla založena, a které úzce souvisí s cíli dané sociální firmy. Přiblížení se 

tomuto ideálu je však zatím, alespoň co se sociální firmy Zahrada týče, značně nereálné. 

Veškerá případná ekonomická rizika v tomto případě nese Fokus Praha.  

 

ad d) místní rozměr 

Sociální firma Zahrada je z principu svého podnikatelského záměru orientována na 

místní komunitu, tedy na poskytování služeb v místě jejího působení v Praze 7 – Troji. 

Jejími zákazníky jsou například Galerie hl. m. Prahy, Trojský zámek, MČ Praha 7 – Troja, 

Pražská botanická zahrada, majitelé soukromých zahrad v okolí. Účastní se stejných 

zakázek jako jakákoli jiná firma na území Prahy.  
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3.2.2 �ový prostor, o. s. - projekt „street paper“9 

Občanské sdružení Nový prostor (dále jako Sdružení) funguje 10 let. Bylo založeno 

v roce 1998 s cílem podporovat lidi bez přístřeší a na okraji společnosti jinou formou než 

je charita. Inspirovalo se proto britským modelem vydávání takzvaného „street paper“ 

(britská verze vychází pod názvem Big issue), časopisu, který lidé bez přístřeší prodávají 

přímo na ulici. První číslo české verze spatřilo světlo světa v prosinci roku 1999.  

V současnosti realizuje Sdružení vedle projektu „street paper“ také projekt H/R/D/I 

(Human Recources Development Interface), který spojuje komerční a neziskové 

organizace z oblasti vzdělávání, poradenství, PR a sociálního podnikání ve společném úsilí 

přinést a otestovat v ČR nové přístupy k řešení problematiky přístupu na trh práce 

(www.hrdi.cz). 

 

Konkrétním posláním Nového Prostoru je především (www.novyprostor.cz, cit. 5. 1. 2009)  

- vývoj a realizace sociálně-terapeutické pracovní služby street paper, 

- vývoj a realizace unikátního tréninkového programu rozvoje klíčových kompetencí 

s ohledem na uplatnitelnost na otevřeném trhu práce, 

- destigmatizace osob bez přístřeší, 

- prosazování práv a zájmů sociálně handicapovaných osob, 

- medializace sociální problematiky, 

- postupná změna vnímání problematiky bezdomovectví ve společnosti, 

- rozvoj oblasti sociálního podnikání, 

- podpora a rozvoj prostředí a dílčích projektů z oblastí sociálního podnikání 

- představování rolí a funkcí NNO ve společnosti prostřednictvím časopisu NP  

 

Jak projekt „street paper“ funguje? 

Podpora klientů probíhající prostřednictvím sociálně rehabilitačního projektu „street 

paper“ je registrována jako klasická sociální služba. Klienti – uživatelé mají díky tomu 

možnost získat potřebné znalosti a pracovní návyky při prodeji časopisu včetně motivace 

a aktivizace, ale také využívat sociální a právní poradenství, zázemí denního centra 

a internetové kavárny. Projekt finančně podporuje MPSV.    

                                                 
9 Informace pro tuto kapitolu viz  internetové stránky www.novyprostor.cz a www.socialni-ekonomika.cz.; 

rozhovor s Dagmar Kocmánkovou, výkonnou ředitelkou o.s. Nový prostor; rozhovor s PhDr. Petrou 
Francovou, expertkou Národní tematické sítě projektů EQUAL na sociální ekonomiku; publikace Sociální 
podnikání. 10 úspěšných příkladů z Evropy. 
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Časopis „Nový Prostor“ je čtrnáctideník, jehož prodejci jsou lidé v sociální tísni 

a lidé ohrožení sociálním vyloučením, kteří z každého prodaného výtisku získávají 

polovinu jeho ceny (tzn. 20,- Kč). „Distribuce časopisu nadále akcentuje své poslání nejen 

jako pomoc prodejcům v nouzi, ale také jako příležitost pro vznik jedinečné komunikační 

platformy, která jde napříč sociálními, věkovými a kulturními sférami. Je součástí 

mezinárodní sítě pouličních časopisů (INSP) a spolupracuje s dalšími neziskovými 

organizacemi. Součástí projektu je neustálá práce na obsahové stránce časopisu, ale 

především kontinuální práce s klienty, lidmi sociálně vyloučenými“ (www.novyprostor.cz, 

cit. 5. 2. 2009). 

 

�aplňování základních principů sociálního podniku 

ad a) obecně prospěšný cíl, který je formulován ve stanovách nebo statutu 

&ový prostor o. s. je organizací, jehož obecně prospěšný cíl spočívá především v tom, 

že  dává lidem na okraji společnosti možnost získat finanční prostředky.  

Na webových stránkách o. s. Nový prostor je shrnuto základní poslání, vyplývající ze 

stanov Sdružení: „Nový Prostor dává možnost pracovat všem, kteří pracovat chtějí 

a mohou, ale jinde příležitost nenašli. Pomáháme preventivně osobám, které se mohou 

dostat do tíživé životní situace. Realizujeme sociálně prospěšné projekty“ 

(www.novyprostor.cz, cit. 3. 2. 2009). 

 

Zaměstnávání 

„Prodej časopisu mají zajišťovat lidé, kteří se na normální trh práce nedostanou. 

Nemají doklady, jsou zdravotně postižení nebo úplně bez přístřeší. ... Pomáháme lidem, 

kteří nemají žádný příjem, poskytujeme jim důstojnou formu existence založenou na tržní 

logice“ (Mészáros, 2008: 39).    

 

Sociální začleňování 

Lidé v tíživé sociální situaci mají díky tomuto projektu možnost získat či obnovit 

pracovní návyky, jako je dodržovaní pravidelné pracovní doby na konkrétním pracovním 

místě, zvládnutí prodejní techniky atd. Ruku v ruce s tím jde také o získání návyků 

sociálních, jako schopnost dohodnout se s lidmi kolem sebe, s kolegy, umět řešit různé 

situace (i konfliktní). Touto cestou projekt významně napomáhá jejich sociálnímu 
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začleňování stejně jako fakt, že samotný prodej se uskutečňuje v reálném prostředí, 

zákazníky jsou běžní lidé z většinové společnosti. 

 

Místní rozměr 

Další obecně prospěšný rozměr, který projekt má, spočívá v tom, že řeší 

problematiku bezdomovectví a dalších návazných „nešvarů“ jako je alkoholismus či 

kriminalita. Když tito lidé dostanou práci, nemusí krást, protože již nejsou zcela bez 

prostředků.  

Dagmar Kocmánková k tomu dodává: „Prodejci jsou v reálném prostředí. Musí se 

naučit získat zákazníky, být k nim milí. Funguje zde i určitá společenská kontrola. Prodejci 

si nemohou dovolit pít za rohem alkohol. Ztratili by důvěru a nikdo by si od nich již 

časopis nekoupil.“   

„Snižujeme počet osob žijících na ulici, protože každý kdo je u nás, si může 

ubytování zaplatit – buď v komerčních ubytovnách či v azylových domech. Našim 

klientům pomáháme ubytování i vyjednat. Snažíme se je takto nasměrovat a přesvědčovat 

je, aby nespali na ulici. Když pracují, musí být odpočatí,“ doplňuje Dagmar Kocmánková.   

 

Funguje přirozeně i osvětová činnost. Veřejnost má pomocí tohoto projektu možnost 

se přesvědčit, že ne každý, kdo je na ulici, musí být podvodník a zdaleka ne vždy si za tuto 

situaci může sám. 

 

ad b) Participace, demokratické rozhodování a sociální kapitál  

Prodej časopisu není pro prodejce pouze prostředkem k vydělávání peněz. Smyslem 

projektu je získání takových pracovních a sociálních návyků, aby byl uživatel schopen 

v budoucnu získat pracovní místo na otevřeném trhu práce.  

Zároveň je akcentován individuální přístup k prodejcům a průběžná komunikace, aby 

se daly odstranit případné překážky či bloky, na které se při práci s uživatelem narazí. 

Pokud se to nedaří a pracovníci sdružení vidí, že uživateli tato práce „nesedí“, pomohou 

mu najít jiný, vhodnější typ služby. 

V průběhu fungování uživatele v projektu se sleduje jeho vývoj a možnosti. Když 

získá z projektu maximum, je potřeba posunout jej dál a pomoci mu získat práci na 

otevřeném pracovním trhu. Doba, po kterou prodejce může setrvat v projektu je stanovena 

na 2 roky. Tato hranice není zcela striktní. Opět zde funguje individuální přístup. 
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Například je bráno v úvahu, že starší lidé mají vstup na trh práce velmi ztížený, proto je 

jim pobyt v projektu prodlužován.   

 

Participace na chodu organizace 

Organizace je otevřená názorům svých prodejců – komunikuje s nimi o zásadních 

věcech a snaží se, aby na chodu projektu participovali. Prodejci jsou začleňováni do chodu 

organizace konkrétně tím, že: 

- mají možnost sami přispívat do časopisu, 

- účastní se pracovních schůzek, kde mají šanci diskutovat o věcech, vyjádřit svůj 

názor a navrhnout, co by se mělo zlepšit a proč.   

 

Potvrzují to slova paní Kocmánkové: „Bavíme se o tom, co si myslí, že by se mělo 

zlepšit, co se jim zdá, že funguje či nefunguje a uvádíme jejich připomínky do praxe. Jsou 

rozhodně vítané. Snažíme se hodně naslouchat a uvědomujeme si, že ti, kdo o tom nejvíce 

vědí, jsou sami prodejci, protože nad svou prací přemýšlí.“  

Je evidentní, že organizace velmi dbá na to, aby byl směrem od pracovníků 

k uživatelům rovnocenný přístup. Dává jim pocítit, že jsou rovnocennými partnery, že 

někam patří a jejich zkušenosti jsou pro organizaci velmi důležité. Podporuje jejich vědomí 

sebe sama také tím, že akcentuje předávání znalostí jednotlivých uživatelů mezi sebou. 

Zapracovaní uživatelé svým příkladem vedou nováčky, zaškolují je a předávají „know 

how“ dobrého prodejce.  

Zároveň mohou sami přispívat svými názory do diskuse o tom, jakým směrem by se 

měl projekt posouvat, jak vylepšovat službu, protože oni sami jsou v jádru projektu a jejich 

připomínky vychází z praxe. Je jim dáván prostor v rámci časopisu, kam přispívají svými 

články, postřehy či rozhovory. Pro organizaci je důležité, aby lidé získali vedle pracovních 

návyků především vědomí vlastní hodnoty. Hodnoty člověka, který něco dokáže, jeho 

činnost je smysluplná a pro existenci organizace zásadní. Člověka, který se na něčem 

podílí, něco vytváří a někam patří. 

 

Vnitroorganizační kultura 

Rovnocenné a jasné vztahy v organizaci jako takové jsou pro fungování projektu 

velmi důležité. Zejména je potřeba, aby všichni lidé v týmu měli stejnou vizi a chápali 

záměr projektu stejně. Ze slov Dagmar Kocmánkové vyplývá, že pro pracovníky nebylo 



 

56 

vždy jednoduché přijmout ideu, že vést lidi bez přístřeší k tomu, aby vytvářeli zisk, není 

vykořisťování, ale důležitá část podpory na cestě k jejich soběstačnosti. 

Podpůrným argumentem je: „Čím více prosperujeme, tím více pomáháme – polovina 

našich příjmů z časopisu vytváří příjem prodejců. Cílem je bezpochyby sociální integrace 

lidí na okraji společnosti, ale bez tvorby zisku nemáme zdroje na obnovu technologií, 

financování redakce, administrativy, nájmů a dalších režijních nákladů. Naše podnikatelská 

činnost je nevyhnutelným prostředkem k naplnění sociálního cíle“ (Mészáros, 2008: 43). 

Dagmar Kocmánková jej navíc podporuje slovy: „Pokud organizace nemá finanční 

prostředky a nemá své klienty zaplacené, nemůže poskytovat ani danou službu.“  

Velkým kladem a přínosem projektu je, že se klienti naučí o sebe postarat sami. 

Ztotožnění se s touto myšlenkou a složení pracovního týmu tak, aby všichni vnímali 

projekt jednotně, trvalo určitou dobu. Projekt prošel v posledních dvou letech výraznou 

transformací, což se ukázalo pro jeho stabilizaci jako nezbytné.           

 

ad c) specifické financování a využití zisku 

„Nový prostor je občanské sdružení, které se snaží chovat podnikatelsky. Vydělané 

peníze nepřerozděluje majetkovým podílníkům, ale investuje dovnitř organizace, aby 

naplnila své poslání – pomoc lidem v sociální nouzi,“ uvádí se v publikaci Sociální 

podnikání. 10 úspěšných příkladů z Evropy (Mészáros, 2008: 43). Jeden z hlavních 

principů sociálního podniku je tedy na první pohled naplňován.  

Začátek organizace byl po finanční stránce spojený s dotacemi od MPSV, které 

významně podporovalo aktivity Nového prostoru obzvláště v prvních pěti letech 

fungování. Dotace se rok od roku snižuje, což bylo a je záměrem, zdůrazňovaným ve všech 

grantových žádostech. Potvrdilo se, že peníze získané na začátku byly zásadní na 

stabilizaci projektu. Od té doby je organizace schopna postupně stále větší část svých 

aktivit financovat z vlastních zdrojů. Nový prostor o. s. má svoje aktivity registrované jako 

sociální službu, spadající pod sociální rehabilitaci, proto má nárok žádat o dotace z MPSV 

či Magistrátu hl. m. Prahy. Dotace je však velmi nejistá a kolísavá položka v rozpočtu 

každé neziskové organizace, proto se organizace snaží vlastní činností získat volné finance.  

 

V současné době poměr financování vypadá následovně: 

86% - samofinancování (vlastní příjmy z prodeje časopisu, počítáno včetně platů 

prodejců), 

14% - externí zdroje (dotace). 
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Finance vydělané prodejem časopisu jsou využity na honoráře prodejců, tisk 

časopisu, rozesílání časopisu do dalších měst, telefony, nájem, provozní náklady, pojistky, 

úklid kanceláří atd. 

Prostředky z dotací pokrývají platy lidí v přímé práci s klienty a provoz denních 

center (nájem, elektřina, pojistné, telefony, kancelářské potřeby, úklid, automat na kávu, 

nákup drobného hmotného majetku). 

Veškeré vydělané prostředky tedy jdou zpět do fungování organizace, aby mohl být 

projekt street paper stabilně a dlouhodobě realizován.  

 

Organizace si na začátku roku stanovuje předběžný rozpočet na celý rok, včetně 

odhadu prodeje, aby na základě toho mohla určit, jak s volnými penězi naloží, na co je 

využije. V současné době je prioritou rozšiřování prodejní sítě do jiných měst.  

Původní ambici, tj. být plně nezávislí na dotacích, se zatím nepodařilo naplnit. Za 

dobu fungování se nepodařilo etablovat časopis tak, aby se dařilo získávat firmy pro 

placenou inzerci. Tento potenciální zdroj volných financí by nezávislosti projektu 

významně pomohl, avšak na jeho podporu není v současnosti dostatečná kapacita ani 

finanční, ani co se týče lidských zdrojů.  

Zkušenost organizace je taková, že přílišná závislost na dotacích značně omezovala 

její aktivity. Odvedlo ji to od původního záměru a prodej časopisu se tak dostal až na 

poslední místo mezi poskytovanými službami, protože projekty byly svázány především 

s jinými aktivitami. Poučením je vybírat mezi grantovými výzvami takové, které nejvíce 

odpovídají skutečnému záměru, který chce organizace uskutečňovat. Konkrétně občanské 

sdružení Nový prostor se v současné době snaží získávat dotace na sociální rehabilitaci, 

kterou poskytují ve formě sociální pomoci, poradenství a zaměstnávání. V blízké 

budoucnosti není cílem se zcela oprostit od dotací. „Dotacím se nebráníme. Sociální službu 

poskytujeme podle všech regulí, podle zákona, myslíme si tedy, že na tyto peníze máme 

nárok,“ vysvětluje Dagmar Kocmánková. Nejbližším cílem není být 100% soběstační, 

dlouhodobým cílem projektu, vymezeným na začátku projektu to však je.  

Naplnit tento záměr by se mělo podařit prostřednictvím rozšíření sítě prodejců i sítě 

distribuční, to znamená expandovat do regionů.  
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ad d) místní rozměr 

Nový prostor o. s. spolupracuje s místními organizacemi, které se zaměřují na 

stejnou cílovou skupinu (jako jsou např. Česká katolická charita, Armáda spásy, Naděje 

o. s., Poradna pro osoby bez přístřeší, domovy důchodců), ale také se sociálními kurátory 

či Městskou policií hl. m. Praha (např. s metodikem městské policie pořádají přednášky). 

Existuje zde aktivní partnerství a spolupráce. Organizace vzájemně vědí, kdo poskytuje 

jaké služby a mohou svoje klienty odkázat na příslušné místo. 

Podobně fungují také pobočky v dalších městech. Jak je vidět, Nový prostor o. s. 

není zaměřen pouze na místo, kde sídlí, tedy na Prahu. Má snahu expandovat do dalších 

měst a rozšiřovat tento model práce s lidmi bez přístřeší také v dalších regionech, čímž 

přesahuje lokální význam. V současné době fungují pobočky například v Brně, Ostravě, 

Plzni, Pardubicích, Hradci Králové, Uherském Hradišti, Olomouci. V těchto městech 

spolupracuje Nový prostor o.s. s místními organizacemi, které projevily zájem o prodej 

časopisu. Část výdělku jde na jejich provoz, část se vrací do Nového prostoru o. s. 

 

 

3.2.3   SA�A�IM o. s. - sociální firma Café Therapy10 

Sananim je občanské sdružení (dále také jako Sdružení), které „pomáhá osobám 

ohroženým zdraví škodlivými návyky a zdravotně postiženým v této oblasti a pomáhá 

vytvářet podmínky pro prevenci, léčbu, sociální, zdravotní a pracovní rehabilitaci,“ jak je 

uvedeno ve Stanovách sdružení (www.sananim.cz, cit. 2. 2. 2009).    

 

Za tímto účelem sdružení provozuje tyto konkrétní služby (www.sananim.cz, cit. 3.2.):  

- Terénní programy 

- Kontaktní centrum 

- Specializované ambulantní služby CADAS 

- Denní stacionář 

- Terapeutické komunity Karlov a Němčice 

- Doléčovací centrum s chráněným bydlením 

- Drogové informační centrum 

- Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem 

- Pracovní a sociální agenturu 
                                                 
10 Informace pro tuto kapitolu viz internetové stránky www.cafe-therapy.cz, www.sananim.cz.; rozhovor 

s Janem Karlem, manažerem sociální firmy Café Therapy.   
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- Poradnu pro rodiče  

- Romský terénní program  

- Program pro matky s dětmi  

- SANANIM Charity Services s.r.o. (Café Therapy, Charity shop).  

 

Posledně jmenovaný SANANIM Charity Services s.r.o. je samostatný právní subjekt, 

zřízený a stoprocentně vlastněný sdružením. V rámci něj je provozována sociální firma 

Café Therapy, na kterou jsem se ve svém výzkumu zaměřila. 

Café Therapy je restaurace a kavárna, která vznikla v roce 2005 jako jeden z výstupů 

projektu Rozvoj sociální firmy, realizovaný v rámci Iniciativy Společenství EQUAL11.   

Její součástí je také „Poradna pro rodiče“ a doplňkový prodej keramiky. V současné 

době v Café pracuje 16 osob, z toho polovina je po léčbě drogové závislosti.  

 

�aplňování základních principů sociálního podniku 

ad a) obecně prospěšný cíl, který je formulován ve stanovách nebo statutu 

Ve stanovách o. s. SANANIM je vytyčen obecně prospěšný cíl, směřující k pomoci 

osobám ohroženým zdraví škodlivými návyky a zdravotně postiženým v této oblasti. 

Cílem sdružení je vytvářet podmínky pro prevenci a léčbu svých klientů, dále jejich 

sociální, zdravotní a pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace a opětovné začlenění těžko 

zaměstnatelných klientů do pracovního procesu je hlavním cílem sociální firmy Café 

Therapy.   

 

Zaměstnávání a sociální začleňování 

„Primárním cílem je zaměstnávat klienty občanského sdružení SANANIM, 

poskytnout jim zaměstnání a pomoci začlenit je zpět do pracovního procesu,“ říká Jan 

Karel.  

Pro provozování restaurace - kavárny se sdružení rozhodlo, protože jde o prostor, 

kde se setkávají klienti s lidmi bez znevýhodnění. Dostanou se do reálného života, do 

normální společnosti. „Častý kontakt s lidmi bez znevýhodnění přispívá ke společenské 

reintegraci uživatelů našich služeb“(Fokus, 2007).   

Sociální firma Café Therapy je tedy svou podstatou zaměřena na zaměstnávání 

a sociální začleňování lidí doléčujících se z drogové závislosti. Podporou jejich pracovních 

                                                 
11 Podrobnější informace uvádím v analýze fungování občanského sdružení Fokus Praha 
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návyků se snaží dostat je zpět na otevřený trh práce, protože získání zaměstnání 

a pravidelného životního režimu je pro tyto klienty zásadní v zapojení se do normálního 

života. Pracovní rehabilitace je důležitou složkou na cestě k „normálu“, protože se jedná 

velmi často o mladé lidi, jejichž pozice ve společnosti se odvíjí do značné míry právě od 

povolání. Pomáhá jim získat vědomí vlastní hodnoty a zároveň možnost vydělat si finanční 

prostředky, což je podporuje v celkovém osamostatnění se. 

 

ad b) participace, demokratické rozhodování a sociální kapitál 

Participace na chodu organizace 

Uživatelé mají možnost podílet se na chodu organizace. Jednou měsíčně se konají 

porady, kde se otevírá diskuse. Je žádoucí, aby klienti vyslovili, co se jim nelíbí, co by 

chtěli změnit či co jim naopak vyhovuje. Je jim ponechán prostor pro kreativitu, i co se 

chodu kavárny týká, například změny jídelního a nápojového lístku atd. Jejich participace 

na fungování je vítaná, protože oni jsou těmi, kdo denně přicházejí do styku s hosty, vědí, 

co tato práce obnáší a jak by se mohla nabídka zlepšovat.  

Funguje zde důvěra ze strany klientů k vedení. „Uživatelé vědí, že mohou kdykoliv 

s jakýmkoliv problémem přijít. Ať se to týká drogové problematiky nebo problémů na 

pracovišti, ve vztahu k hostům, kolegům. Kdykoliv se mohou obrátit na management a je 

jim věnován prostor,“ potvrzuje Jan Karel. 

 

Další podpůrné služby klientům 

V rámci práce v Café Therapy fungují pro klienty i nadále podpůrné služby 

o. s. SANANIM. Jsou zároveň klienty takzvaně „Doléčovacího centra“12, na což je brán 

ohled a  uživatelům je umožňováno, aby dodržovali jeho program. 

Jan Karel říká: „S klienty je zde nakládáno malinko jinak, než když půjdou pracovat 

do jakékoliv jiné kavárny. ... Mají tady podporu v práci od starších kolegů, profesionálů, 

kteří je zaučí, všechno jim ukáží, což ve standardní kavárně takto nefunguje. Tam pokud 

něco neumíte na sto procent, tak se s vámi nikdo nebaví.“ 

 

Sociální kapitál 

Udržovat zároveň dobré vztahy s vnějším okolím je stejně důležité jako uvnitř 

organizace. Café Therapy dobře zapadlo do místní komunity. Navštěvují jej často lidé 
                                                 
12 Posláním Doléčovacího centra je poskytovat klientům služby směřující k jejich sociální stabilizaci 

a nalezení vlastního místa a uplatnění ve společnosti (www.sananim.cz, cit. 4. 2. 2009). 
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z blízkého okolí, kteří zde bydlí či pracují. Kavárna jim vychází vstříc nabídkou ranních a 

poledních menu, ale právě také kulturními akcemi, pronájmem prostor atd. Dbá se zde na 

poctivost služeb a výrobků, protože zákazníci si toho cení a vrací se. Je důležité získat 

dobré jméno. 

Café Therapy úzce spolupracuje s o. s. SANANIM a také s o. s. Fokus Praha. Dobrá 

spolupráce funguje s místními organizacemi na projektech, jako jsou výstavy, kurzy, 

přednášky, semináře a také v rámci obchodních vztahů. „Máme dobré vztahy se spoustou 

organizací, které mají sídlo na Praze 1. Pořádají u nás v konferenční místnosti tiskové 

konference, vzdělávací akce atd.“  potvrzuje Jan Karel. 

 

ad c) specifické financování a použití zisku 

Co se týká finančního aspektu, není Café Therapy v současné době vůbec závislé na 

dotacích. To ale neznamená, že je plně soběstačné, protože „mezery ve financích“ 

se pokrývají půjčkami. Tím, že Café Therapy, respektive „SANANIM Charity Services“ 

vystupuje jako standardní podnikatelský subjekt (společnost s ručením omezeným), nemá 

problém získat půjčku od bank. To je jistě výhodou, protože na tyto finance klasické 

nestátní neziskové organizace obvykle nemají šanci dosáhnout. Neexistuje zde systém 

půjček pro NNO jako například v západní Evropě (ve formě mikroúvěrů, viz. Slovník 

důležitých pojmů).  

Na druhou stranu Jan Karel přiznává: „Dotace by nám velmi pomohly, protože není 

jednoduché zaměstnávat klienty. A v tomto oboru, tím myslím v pohostinství, je těžké být 

poctiví a být v plusu.“ Café Therapy nedosáhne na granty právě proto, že je registrováno 

jako podnikatelský subjekt, nikoliv jako sociální služba. Netýkají se ho tedy žádné daňové 

úlevy, ani úlevy na klienty. Platy klientů vedle režijních nákladů kolem kavárny jsou 

přitom položkou finančně nejnáročnější. První dva roky byla část klientů placena 

z projektu EQUAL, což firmě velmi ulevovalo. Tato podpora skončila v květnu 2008. 

 

V současné době poměr financování vypadá následovně: 

- 90% samofinancování (odvíjí se od tržeb a počtu zaměstnanců v danou chvíli),  

- 10% půjčky od bank, 

 
Významnou pomocí je zvýhodněný nájem prostor díky Městské části Prahy 1, která 

je pronajímatelem. Dále pak hlavně zpočátku sponzoring na vybavení kavárny.  
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Veškeré finance se vrací do provozu Café Therapy. Jedním z původních záměrů při 

jejím zakládání bylo dotovat volnými financemi o. s. SANANIM. To se ale nedaří naplnit. 

Sociální firma Café Therapy pokryje stěží vlastní provoz.   

Jedním z důvodů, proč o. s. SANANIM zakládalo samostatnou společnost s ručením 

omezeným, je oddělení ziskové činnosti od sociálních služeb. Veškerá ekonomická rizika 

nese SANANIM Charity Services s r. o. Případný podnikatelský neúspěch Café Therapy 

tedy neohrozí SANANIM o.s. jako takové.  

 

ad d) místní rozměr 

Lokální rozměr má Café Therapy tím, že se stalo místem setkávání lidí z blízkého 

okolí, tj. Městské části Prahy 1. Je centrem kulturního dění, protože se zde konají výstavy 

a přednášky. Je také místem otevřeným širokému spektru hostů, od „dělníků v montérkách, 

po manažery v kravatách,“ vyjmenovává Jan Karel a pokračuje: „Svůj koutek zde najdou 

maminky s dětmi, což je v centru města nedocenitelné. ... Prostory kavárny jsou nabízeny 

k pronajmutí firmám pro jejich školení či například tiskové konference. Toho využívají 

nejen nestátní neziskové organizace (které jsou častým ‚zákazníkem‘ Café Therapy, 

poznámka autorky), ale i místní komerční firmy.“    

Zároveň při Café Therapy funguje také často využívaná „Poradna pro rodiče“, kam 

mají možnost přijít blízké osoby lidí užívajících návykové látky pro radu či pomoc.  

 

 

3.2.4  Portus Praha o. s. – Pracovní centrum Slapy 

Cílem sdružení je vytvářet plnohodnotný životní prostor pro lidi s mentálním 

či jiným postižením (www.portus.cz, cit. 1. 2 2009) . Sdružení se zaměřuje zejména na 

(www.socialnipodnikani.cz, cit. 1. 2. 2009): 

- zaměstnávání lidí s postižením, kteří nejsou schopni sami pracovat v běžném 

pracovním prostředí (chráněné dílny v Pracovním centru Slapy), 

- vytváření vhodných forem bydlení (Chráněné bydlení v obci Slapy), 

- poskytování souvisejících sociálních služeb, 

- zároveň sdružení každoročně pořádá benefiční Akci cihla. 

 

Hlavním projektem Pracovního centra Slapy je výrobna nakládaných hermelínů. 

Je registrována jako sociálně terapeutická dílna dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 



 

63 

službách. Vznikla transformací z chráněné dílny v roce 2004 díky financím získaným 

z Akce cihla13. Základní motivací bylo poskytnout pracovní příležitost lidem s mentálním 

postižením a usnadnit tak jejich integraci do většinové společnosti. Originální nápad, 

vyrábět nakládané hermelíny a utopence se rychle ujal a umožnil organizaci rozšíření 

výroby i pracovních míst. V současné době pracuje v chráněné dílně 13 klientů o. s. Portus, 

využívajících vedle toho služeb chráněného bydlení.  

 

�aplňování základních principů sociálního podniku 

ad a) obecně prospěšný cíl, který je formulován ve stanovách nebo statutu  

Ve stanovách občanského sdružení Portus (dále jen Sdružení) je jako cíl vymezeno: 

„Vytváření plnohodnotného životního prostoru pro lidi s mentálním, tělesným, sociálním 

či jiným handicapem s důrazem na plnou sociální integraci a začlenění do komunity. 

Podpora různých způsobů pracovního uplatnění lidí s postižením. Podpora transformace 

sociálních služeb v České republice s důrazem na vytváření alternativních neústavních 

sociálních služeb. Prosazovaní práv lidí s postižením. Osvětové působení zaměřené na 

odbornou i širší veřejnost“ (www.portus.cz, cit. 1. 2. 2009). Obecně prospěšný cíl je zde 

tedy evidentní. 

 

Zaměstnávání 

Sdružení naplňuje svoje poslání poskytováním různých služeb, především 

chráněného bydlení a pracovního centra. Obě služby jsou úzce propojené. Chráněné 

bydlení je vybudované na dvou místech v obci Slapy a klienti této služby se mohou (a jsou 

k tomu také motivováni) zapojit do pracovního procesu prostřednictvím pracovního centra. 

Právě pracovní centrum je pro účely mojí diplomové práce zásadní, protože pod něj spadá 

sociálně terapeutická dílna na výrobu nakládaných hermelínů. Prostřednictvím této služby 

umožňuje Sdružení uživatelům získat pracovní dovednosti a zvyšovat tak kvalitu jejich 

života. Další možností pracovního uplatnění, kterou centrum zprostředkovává je práce na 

blízké biofarmě či v rámci úklidových služeb v obci Slapy. 

 

 

 

                                                 
13 Akce cihla – benefiční akce,  při níž se prodávají symbolické cihličky. Jejich zakoupením přispívají občané 

na rozvoj chráněného a podporovaného bydlení, pracovních a tréninkových center a center volnočasových 
aktivit pro lidi s mentálním postižením v jednotlivých regionech (www.akcecihla.cz). 
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Sociální začleňování 

Tím, že pracovní centrum není uzavřené a je přirozenou součástí obce se uživatelé 

běžně setkávají s místními lidmi, což významně napomáhá jejich společenské integraci.     

 

ad b) participace, demokratické rozhodování a sociální kapitál 

Pro klienty je sociálně terapeutická dílna pouhou službou, není tedy tréninkovým 

pracovištěm, kde by se připravovali na odchod na běžný trh práce ani stálým zaměstnáním. 

Sami mají statut uživatele terapie, za práci dostávají určitou odměnu, ale ne stálý plat, 

protože s nimi není uzavírána smlouva.  

V praxi to znamená, že do práce chodit nemusí. Záleží pouze na jejich rozhodnutí, 

zda přijdou nebo ne. Pro sociální podnik, který musí splňovat smluvené zakázky, může být 

takový přístup ohrožující, respektive znemožňující rozvoj. Šárka Michalíková na toto 

upozornění reaguje s tím, že klienti jsou od začátku motivovaní, aby pracovní návyky 

dodržovali, což se daří. „Klienti berou práci vážně, dodržují dvousměnný provoz. Vnímají 

zároveň, že někdy je potřeba pracovat více někdy méně. Podle toho, kolik máme zakázek,“ 

dodává.   

 

Participace na chodu organizace 

Vzhledem k postižení uživatelů není možné, aby se vyjadřovali k chodu dílny. Jsou 

však vedeni k tomu, aby si byli vědomi toho, co jejich práce znamená. „Za tímto účelem 

bereme například klienty s sebou, když rozvážíme zboží. Aby viděli, kam směřují jejich 

výrobky,“ říká Šárka Michalíková. „Také s nimi hodně jezdíme na trhy, kde mají možnost 

sami prodávat. Vidí, že lidé mají o  hermelíny opravdu zájem a je to pro ně velkou 

motivací do další práce,“ dodává. Je důležité, aby měli klienti povědomí o smyslu svojí 

práce. Přístup ke klientům je individuální. Každý člověk je jiný a každý má jiné možnosti a 

kapacity osobnostního rozvoje. Proto jsou zde k dispozici asistenti, kteří s nimi pracují, 

znají je a stejně tak i jejich schopnosti. Dokáží je podpořit v jejich silných stránkách tak, 

aby se dokázali zlepšovat a být v rámci možností co nejvíce samostatní.  

 

Další podpůrné služby klientům 

Jsou spojeny především s chráněným bydlením. Jedná se o nabídku kroužků, jako je 

keramika, vaření, šití, filmový kroužek či dramatický kroužek. Klientům jsou zajišťovány 

masáže, pedikúra a kadeřník. „U samostatnějších klientů se snažíme, aby si sami, případně 

s doprovodem za touto službou dojeli,“ doplňuje paní Michalíková.  
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Sociální kapitál 

Co se týká vztahů s okolím, Sdružení navázalo dobrou spolupráci s místními lidmi 

a organizacemi. Spolupracuje například s výše zmíněnou biofarmou, kde mají klienti 

možnost zaměstnání. Díky dobrým místním vztahům funguje zaměstnávání klientů také při 

pomocných pracích v rámci obce Slapy.   

 

ad c) specifické financování a použití zisku 

Ačkoliv má dílna díky originálnímu podnikatelskému záměru dostatek zakázek 

(zásobuje cca 30 restaurací v rámci Prahy), nejde o výdělečnou činnost. Důvodem jsou 

velké náklady na suroviny a provoz, na odměny klientů a platy zaměstnanců. Veškerý 

výdělek se vrací zpět na jejich pokrytí. Úvahou do budoucna je postavit další dílnu a 

rozšířit výrobu, čímž by se také zvýšil objem samofinancování. Zatím je ale tato úvaha ve 

fázi plánování.    

Díky tomu, že je služba registrována jako sociálně terapeutická dílna mohou 

využívat dotací z MPSV a Magistrátu hl. m. Prahy.  

 

V současné době poměr financování vypadá následovně: 

- 30% samofinancování (odvíjí se od tržeb a počtu zaměstnanců v danou chvíli), 

- 70% dotace (MPSV, Magistrát hl. m. Prahy). 

 

ad d) místní rozměr 

Místní rozměr se dá spatřovat především ve spolupráci s místními institucemi 

a organizacemi. Je nastavena dobrá spolupráce s místními obyvateli a obcí, která klienty 

Sdružení zároveň zaměstnává. V neposlední řadě také s organizacemi, které výrobky 

odebírají. 

Centrum, kde se nachází dílna a chráněné byty není uzavřeným prostorem. Je 

součástí místní komunity – obce Slapy, jehož obyvatelé klienty znají. Jednak jsou častými 

odběrateli nakládaných hermelínů, jednak pomáhají klientům se začleněním do běžného 

života tím, že je přijímají jako své spoluobčany. Pokud je potřeba, pomohou jim 

s praktickými věcmi, například poradí na poště, v obchodě atd. Účastní se také akcí, které 

jsou v rámci Sdružení pořádány (především v rámci Chráněného bydlení), například 

Slapské poutě.  
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3.3  Dílčí  shrnutí 

V této kapitole uvádím syntézu aplikovaných principů. Zaměřuji se na konkrétní 

sporné či jinak významné body, které během analýzy vyplynuly a s principy souvisí. Dále 

pak na podobnosti či odlišnosti vyplynuvší z porovnávání organizací, které jsou relevantní 

pro naplnění cílů mojí diplomové práce.   

Nejdůležitější fakta shrnuji také ve formě tabulek pro větší přehlednost 

analyzovaných principů. 

 

ad a) Obecně prospěšný cíl14 

Obecně prospěšný cíl je jedním ze základních předpokladů založení NNO a stejně 

tak i sociálního podniku. V případě sociálního podniku by mělo jít o naplňování konceptu 

trojího prospěchu, který řeší problematiku zaměstnanosti, sociálního začleňování 

a místního rozvoje. Tyto oblasti jdou ruku v ruce, nemusí však být nutně naplňovány 

všechny současně. Ne každý sociální podnik je například zaměřen na řešení zaměstnanosti, 

jak uvidíme dále. Obecně lze říci, že první princip sociálního podniku je u všech 

vybraných NNO naplňován.   

 

Sporné momenty  

Standard „místní rozvoj“ není vždy úplně jasný. Opět záleží na podnikatelském 

záměru, na konkrétní aktivitě dané NNO, co pod něj lze zahrnout. Je možné jej vztáhnout 

k poskytování služeb v místě sídla (viz  Zahrada) či například snižování počtu osob bez 

přístřeší (viz Nový prostor o. s.). Záběr je tedy skutečně široký.  

Při bližším pohledu se ukázalo, že hledisko místního či lokálního přínosu se prolíná 

prakticky všemi principy (viz. „místní rozvoj“ ad.a), „sociální kapitál“ ad. b) a „místní 

rozměr“ jakožto samostatný princip ad. d). To pro mne jako výzkumníka bylo matoucí. 

Zařadila jsem proto aktivity s tímto hlediskem spojené pod všechny související principy. 

Tento postřeh jsem měla možnost diskutovat s expertkou pracovní skupiny NESEA, paní 

Petrou Francovou. Z diskuse vyplynulo, že NESEA, která na principech dále pracuje a 

promýšlí z tohoto důvodu jejich propojení. Pravděpodobně tedy bude standard „sociální 

kapitál“ spojený s principem d) místní rozměr.       

Považuji za důležité na tomto místě opět zdůraznit skutečnost, že principy se dále 

konkretizují, jsou stále v procesu tvorby. Jsou tedy jen jakýmsi vodítkem, ovšem vodítkem 

                                                 
14 viz. Příloha č.1 -  tabulka č. 1 
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významným, protože žádné podobné vymezení zatím neexistuje. Pro uchopení fenoménu 

sociálního podnikání jsou jistě snahy o konkrétní definování zásadní. Stejně tak zásadní, 

jako výchozí body pro naplnění cílů mojí diplomové práce.  

 

ad b) Participace, demokratické rozhodování a sociální kapitál15 

Tento princip je zásadní především pro ty sociální podniky, které zaměstnávají osoby 

se znevýhodněním či ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Petra Francová ukazuje, 

v čem je tento bod pro sociální podniky tolik významný, když říká, že to, co je u sociálních 

podniků, orientujících se na zaměstnanost důležité, je nová kvalita vztahu zaměstnavatel – 

zaměstnanec. Přednostně jde o rozvoj osob se znevýhodněním a o to, aby měli povědomí 

o smyslu svojí práce. Ekonomické hledisko je také velmi důležité, ale platí zde úvaha, že 

se musí vyrábět a získávat peníze, aby bylo možné takové osoby zaměstnávat. Na rozdíl 

od komerčního způsobu uvažování, který nutí co nejvíce vyrábět a tlačí na zaměstnance, 

aby generovali co nejvyšší zisk.  

V sociálním podniku by se mělo s pracovníky počítat jako se společníky v těch 

oblastech, kde je to možné. Jde o to, najít právě ty momenty, kde je to reálné. Člověk je 

součástí organizace, ne jen „kolečkem v mašinérii“. Je zásadní, aby se lidé mohli 

vyjadřovat ke strategickému směřování firmy, aby měli prostor vyjadřovat se k věcem, 

kterým mohou porozumět. Neznamená to ovšem, že se mají vyjadřovat k provozním 

záležitostem, od toho je zde management, který řídí fungování organizace. 

„Jde o to, vnést větší etiku do podnikání. Kultivuje se tím podnikatelské prostředí,“ 

vysvětluje Petra Francová. Atmosféra v sociálním podniku by měla být úplně jiná než 

v komerční firmě. Měla by zde panovat větší:  

� informovanost – zaměstnanci by měli být informovaní o tom, jaké jsou plány 
podniku, jaké změny se chystají, jak si stojí podnik finančně, 

� otevřenost v komunikaci, 

� rovný přístup k lidem, 

� lidé by měli vidět, že někdo stojí o jejich názor.      

 

Všechny tyto podmínky vybrané NNO naplňovaly, navíc byly proklamovány 

jakožto jedna ze zásadních charakteristik jejich sociálního podnikání a významná součást 

zaměstnávání lidí se znevýhodněním.  

  

                                                 
15 viz. Příloha č. 2 - tabulka č. 2 
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ad c) Specifické financování a použití zisku 

Specifikum financování sociálních podniků tkví především v tom, že finanční vztahy 

jsou podřízeny obecně prospěšnému cíli uvedenému ve stanovách organizace. Případný 

zisk je reinvestován pro naplňování tohoto cíle. Sociální podnik se o vytváření zisku snaží, 

ten je jistě žádoucí, není však primárním cílem podnikání.  

Dalším souvisejícím specifikem je vícezdrojové financování. Pro sociální podniky je 

typičtější, u nestátních neziskových organizací to závisí na typu organizace a na jejím 

fundraisingovém portfoliu (pokud vůbec takovou strategii vytváří, např. malé NNO 

založené na dobrovolné iniciativě tímto směrem většinou nejdou). Rozhodně je však 

vícezdrojové financování u NNO žádoucí. Je to otázka vyváženosti a nezávislosti na 

jednom dárci. Jiří Bárta, ředitel Nadace VIA říká: „Jakákoliv závislost je vlastně špatně.  

Když organizace vykročí cestou, že bude mít zdroje poskládané, trochu státních peněz, 

trochu firemních dárců, trochu jednotlivých dárců a připojí-li k tomu třeba i zdroje, které si 

sama vydělá svojí vlastní činností, tak se dostává do o mnohem lepší pozice“ (Neziskové 

organizace, 2008: 5).  S tím se mohu jedině ztotožnit.    

Bod týkající se financování je pro další výstupy mojí diplomové práce zásadní, proto 

mu ve formě aplikovaného výzkumu věnuji další samostatnou kapitolu. 

 

ad d) Místní rozměr16 

Problematika místního rozměru, jak vyplynulo z analýzy, se u vybraných NNO 

vztahovala spíše k rozvíjení místních vztahů a uspokojování potřeb místní komunity než 

využívání místních zdrojů. Konkrétním příkladem naplňování tohoto standardu by bylo v 

případě zaměření podniku například na zemědělskou výrobu, který využívá přednostně 

místní zemědělské produkty.     

Všechny vybrané sociální podniky považují dobré vztahy s místní komunitou za 

významné pro jejich rozvoj. Promítá se to zejména v aktivní spolupráci s dalšími 

organizacemi ať již neziskového nebo ziskového charakteru. Dobře nastavená spolupráce 

je patrná zejména v případě o.s. Portus Praha, jehož slapské pracovní centrum je úzce 

napojené na obec. Funguje tak i zaměstnávání jejich klientů, lidí s mentálním postižením 

v rámci úklidové služby obce Slapy.   

Některé projekty jsou však svým zaměřením schopny přesáhnout lokální rozměr a 

rozšířit svoji působnost do dalších regionů. Snaží se o to například občanské sdružení 

                                                 
16 viz. Příloha č. 3 - tabulka č. 3 
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Nový prostor, které neustále rozšiřuje svou distribuční síť stejnojmenného časopisu díky 

partnerským organizacím v jiných městech. Je to důležité pro jeho rozvoj, dostane se tak 

do povědomí mnohem více lidí a řeší problematiku osob bez přístřeší po celé ČR, nejen 

lokálně (v Praze). Navíc je to významný zdroj dalších financí do projektu. Podobný 

potenciál má také Portus Praha o.s., zatím jej však nedokáže plně rozvinout (kapacitní 

důvody).   

 

Na základě dílčího shrnutí je dobře patrné, že všechny vybrané organizace 

základní principy sociálního podniku naplňují. Lze je proto považovat za vhodné 

subjekty, nesoucí rysy sociálního podnikání. Důvodem je bezesporu blízkost obou 

konceptů – nestátního neziskového sektoru a sociálního podnikaní. Druhým důvodem je 

fakt, že jednotlivé principy tak jak je nastavila NESEA jsou záměrně vymezeny hodně 

široce, aby se do nich vešly organizace nejrůznějších typů a nejrůznějších aktivit.  

 

3.4  Bariéry úspěšnosti sociálního podniku 

 Pro můj výzkum byl bod týkající se financování sociálních podniků zásadní v tom, 

že mi umožnil získat informace o procentuálním podílu podnikatelských aktivit zvolených 

sociálních podniků na jejich celkové činnosti. Na základě těchto informací mohu dále 

ověřit finanční část předem vymezeného kriteria úspěšnosti sociálního podniku. 

V případě vybraných NNO je situace následující:   

  

Tabulka č. 4 

Zdroj: vlastní výzkum 

Organizace Sociální podnik %* Generování zisku 

Fokus Praha o. s. 
Sociální firma 

„Zahrada“ 51% Ne 

Nový prostor o. s. 
Projekt „Street 

paper“ 86% Ne 

SANANIM o. s. 
Sociální firma Café 

Therapy 90% Ne 

Portus Praha o. s. 
Pracovní centrum 
Portus Praha o.s. 30% Ne 

* podíl sociálního podnikání na obratu sociálního podniku 
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Z tabulky je patrné, že kriterium úspěšnosti, finančně vymezené jakožto schopnost být 

ze 70 – 100% samofinancovatelný naplňují pouze 2 organizace: Nový prostor o. s. 

a Sananim o. s.  

Navíc mne zajímalo, zda organizace generují zisk. Procentuální pokrytí může být 

totiž zavádějící. U vybraných organizací však je patrné, že podíl samofinancování se 

vztahuje čistě k fungování sociálního podniku a nikoliv organizace jako celku. V tom 

případě je evidentní, že zisk negeneruje ani jedna z uvedených organizací.  

Jednoduchým vyvozením bychom došli k závěru, že z vybraných sociálních podniků 

jsou úspěšnými pouze sociální firma Café Therapy spadající pod SANANIM o. s. a projekt 

„street paper“ občanského sdružení Nový prostor. Takové vyvození by však bylo příliš 

zjednodušující. 

Nabízí se zde hlubší výzkumná otázka: „Co je důvodem ‚neúspěchu‘ zbývajících 

organizací?“. Provedla jsem tedy aplikovaný výzkum zaměřený na zkoumání této 

konkrétní otázky. Na základě získaných výstupů jsem charakterizovala možné důvody 

„neúspěšnosti“ sociálních podniků či lépe řečeno, bariéry jejich rozvoje. Vycházela jsem 

z výzkumných rozhovorů, kde jsem se zástupců vybraných organizací mimo jiné 

dotazovala právě na problematické momenty, bránící sociálnímu podniku v rozvoji. 

Jednou ze souvisejících otázek bylo také, jaké jsou cíle sociálního podniku, co se 

finanční samostatnosti týče. Uvádím tedy všechny organizace, včetně „úspěšných“, protože 

fakt, že podle kriterií tohoto výzkumu vycházejí úspěšně, nemusí znamenat, že je to stav, 

který je pro samotné organizace dostačující. Naopak pro ty organizace, které vycházejí 

jako „neúspěšné“ může být tento stav zcela vyhovující. Porovnávám tedy jejich současnou 

situaci s cílem, kterému by se chtěli v blízké budoucnosti přiblížit.  

 

Přehled přináším níže v tabulce č. 5 
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Tabulka č. 5 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Organizace Sociální podnik Cíl Současný stav 

Fokus Praha  
o. s. 

Sociální firma  
„Zahrada“ 

100% FS* 51% FS 

Nový prostor  
o.s. 

Projekt  
„Street paper“ 

86% FS*,  
dlouhodobý cíl 100% FS 

86%FS 

SANANIM  
o. s. 

Sociální firma  
Café Therapy 

100% FS* 90% FS 

 
Portus Praha o.s. 

 
Pracovní centrum,  
Portus Praha o.s. 

 
30% FS*,  

dlouhodobým cílem je postupné 
navyšování procent 
samofinancování 

 
30% FS 

*FS = Finanční samostatnost, jíž je myšlena „nezávislost na externích zdrojích“ 

 

Café Therapy a Zahrada  

Procentuální výsledky ukazují, že obě sociální firmy (Café therapy a Zahrada) 

počítají s dlouhodobým cílem, přibližovat se 100% samostatnosti a tedy naprosté 

nezávislosti na externích zdrojích. Ačkoliv to v současné situaci obě organizace vnímají 

jako nereálné, ve výhledu několika příštích let počítají s rozšiřováním a profesionalizací 

svých služeb směrem k nárůstu obratu a vyšším tržbám. Je důležité připomenout, že obě 

sociální firmy fungují teprve třetím rokem, proto stále řeší stabilizaci svých aktivit a 

hledají nové cesty a možnosti uplatnění (obzvláště v případě Zahrady).   

 

Projekt „street paper“: 

Dlouhodobým cílem Nového prostoru o. s. a projektu „street paper“ je také 100% 

pokrytí svých aktivit z vlastních zdrojů. V nedávné minulosti však organizace prošla 

významnou vnitřní transformací a nachází se ve fázi stabilizace, proto v současné chvíli 

počítá s externími zdroji ve formě dotací od MPSV, na které jakožto registrovaná sociální 

služba má nárok. Dotace jim pomohou překlenout období nejistoty a poskytnou čas na 

vypracování nového marketingového plánu. To je důvodem, proč Nový prostor o. s. 

v dohledné době nepočítá s navyšováním možnosti samofinancování a krátkodobě se 

zaměřuje více na stabilizaci stávající situace.  

Zároveň právě o. s. Nový prostor má konkrétní zkušenost s tím, jak externí zdroje 

mohou negativním způsobem ovlivnit fungování organizace. Souběžné realizování 
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několika evropských grantů v minulých letech je odklonilo od služby, kterou chtějí rozvíjet 

přednostně, a to od projektu „street paper“. Projekty byly více zaměřené na poskytování 

jiných služeb lidem bez přístřeší, což svázalo aktivity organizace v této oblasti. Proto po 

jejich ukončení organizace musela znovu projít transformací a ujasnit si priority.     

 

Pracovní centrum Portus Praha 

Sdružení má aktivity spojené se sociálním podnikáním registrované jako sociální 

službu a proto počítá s dotacemi od MPSV. Tento stav je pro ně prozatím vyhovující. 

Ačkoliv je zde díky originálnímu podnikatelskému záměru velký podnikatelský potenciál, 

není prozatím využíván. Portus Praha o. s. připravilo marketingovou kampaň na podporu 

výroby nakládaných hermelínů s názvem „Dobroty s příběhem“. Ta postupně nabývá 

konkrétních podob. Součástí má být návrh na vytvoření aktuálních webových stránek nebo 

například výroba vlastních ubrousků na lepší propagaci této značky. Doposud však nebyla 

dostatečná kapacita lidských zdrojů na její realizaci. Potenciál na ziskovost není plně 

využitý, protože není možné pokrýt navýšení výroby potřebným počtem pracovníků - 

klientů. Zároveň by bylo potřeba zajistit větší kapacitu prostor, na což se v současné době 

shánějí finance.  

 

 

Při bližším zkoumání bariér rozvoje sociálního podniku se jako relevantní ukázalo 

kategorizovat je do dvou skupin na bariéry vnější (na straně vnějšího prostředí, jako např. 

státu) a bariéry vnitřní (na straně samotné organizace). Podrobný přehled přináší tabulka 

č.6. 
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Tabulka č. 6 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Sociální 
podnik 

Bariéry rozvoje vnější Bariéry rozvoje vnitřní 

„Z“ • neznalost pojmu sociální firma 
=>nedůvěra veřejnosti, 

• neexistující legislativní vymezení 
pojmů, 

• nedůvěra ve spojení NNO – pod-
nikání, 

• nemožnost účastnit se velkých 
veřejných zakázek, 

• neexistující síť podpory sociálním 
podnikům (hl. návazná finanční 
podpora). 

• náročná cílová skupina - nižší 
pracovní výkon 

• příliš vysoké procento pracovníků 
se znevýhodněním 

• dilema sociální x ekonomické 
myšlení pracovníků o. s. Fokus 
Praha 

• náročnost přechodu chráněné dílny 
na sociální podnik ve smyslu změny 
organizační struktury a práce 
s klienty 
 

„SP“ • neznalost problematiky sociálního 
podnikání 

• neexistující legislativa 

• cílová skupina - nízká výkonnost 
některých prodejců a jejich 
nestabilita,  

• nevyváženost sociálního a podnika-
telského hlediska projektu, 

• časopisu se nedaří získat placenou 
inzerci (tím také finanční přínos). 
 

„Ct“ • Sociální firma není legislativně 
ukotvena  

• Neexistence finanční podpory pro 
subjekty sociálního podnikání 

• Žádné daňové úlevy pro podnik, 
který není registrovaný jako 
sociální služba 

 

• cílová skupina – nestabilita klientů, 
riziko relapsu. 

„Pc“ • nedostatečné finanční zdroje pro 
sociální podniky 

• dotace od státu paradoxně působící 
nemotivačně 

• nedostatečná kapacita výrobních 
prostor  

• nedostatečná kapacita pracovníků 
(klientů) => nepokryjí kapacitně 
případný větší provoz dílny 

• nedostatečná kapacita lidských 
zdrojů na vybudování vlastní 
značky a větší propagaci výrobků. 

Vysvětlivky k tabulce: 

- Sociální firma „Zahrada“ – uvedená pod zkratkou „Z“ 

- Projekt „Street paper“ – uvedený pod zkratkou „SP“ 

- Sociální firma Café therapy - uvedená pod zkratkou „CT“ 

- Pracovní centrum Portus Praha o.s. - uvedené pod zkratkou „PC“ 

- FS = Finanční samostatnost, kterou je myšlena „nezávislost na externích zdrojích“. 
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Z tabulky je patrné, že faktory, které jsou největší bariérou v rozvoji organizace, jsou 

na straně vnějších vlivů:  

- neexistující legislativa - s tím souvisí neznalost pojmů se sociálním podnikáním 

spojených a nedůvěra jak ze strany úředníků, tak veřejnosti jako takové (včetně 

potenciálních zákazníků). Dále to znemožňuje případnou podporu sociálním 

podnikům ve formě daňových úlev, možnosti upravit zákon o veřejných zakázkách 

tak, aby byl přístupnější organizacím s obecně prospěšným cílem (uvažuje se např. 

o možnosti rozdrobení velkých zakázek na menší s tím, že sociálně orientované 

organizace by mohly být zvýhodňovány),   

- neexistující síť podpory sociálním podnikům - s tím souvisí nedostatek finančních 

zdrojů pro sociální podniky, 

- státní dotační politika – zajímavým momentem, který z rozhovorů vyplynul je, že 

pro organizace, které poskytují sociální službu a mají nárok na státní dotace může 

být toto oprávnění demotivačním prvkem. Může být brzdou vlastní podnikatelské 

aktivity tehdy, když si organizace na externí nárokový zdroj zvyknou. Počítají 

s tím, že jim pokryje část nákladů a zbytek si vydělají vlastní aktivitou, což jim 

vyhovuje, ale nevede ke zvyšování výroby. To nemusí být nezbytně chybnou 

taktikou, pouze vnímám jako potřebné na toto riziko upozornit, protože organizace 

mohou zůstat „na půl cesty“ a dále svůj podnikatelský záměr nerozvíjet.  

 

Faktem však zůstává, že i kdyby se podařilo odstranit bariéry vnější, stále jsou tu 

vnitřní sporné momenty, na něž organizace reálně naráží. Na straně vnitřních vlivů se 

jedná nejčastěji o: 

- nedostatečnou kapacitu lidských zdrojů – jak pracovníků poskytujících podporu, 

tak zaměstnanců, uživatelů podpory. 

- problematiku nedostatečných marketingových znalostí – lidé v nestátním 

neziskovém sektoru většinou nemají podnikatelské myšlení a neovládají dovednosti 

potřebné pro podnikatelskou činnost. 

- problematiku vyvážení sociálního a podnikatelského hlediska – jde především o to, 

aby všichni pracovníci podílející se na chodu sociálního podniku byli srozuměni 

s tím, co tento koncept obnáší. V organizacích poskytujících sociální služby je pro 

pracovníky často problematické oprostit se od přílišné snahy „pomáhat“ a začít 

přemýšlet podnikatelsky. Pro úspěšné fungování sociálního podniku je však tento 

bod zásadní. Je důležité uvědomit si, že „bezbřehé“ pomáhání často není tím, co 
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může klientům přinést skutečný prospěch. Naopak, naučit je fungovat v co 

nejreálnějším prostředí a vést je k maximální možné soběstačnosti je tou nejlepší 

možnou pomocí.  

- problematiku cílové skupiny – velmi záleží na tom, o jakou skupinu osob se 

znevýhodněním se jedná a jaké jsou její možnosti. Pokud jde o těžce 

zaměstnatelnou skupinu (jako například v případě sociální firmy Zahrada), je 

složité jako sociální podnik uspět a získat finanční nezávislost nebo generovat zisk. 

Možnosti takových osob jsou velmi omezené a není možné jejich výkon zvyšovat, 

protože hrozí riziko návratu jejich onemocnění. Je proto důležité vyvážit pracovní 

tým a správně nakombinovat jeho složení (počet jedinců bez omezení x počet lidí 

se znevýhodněním). 

 

3.5  Závěrečná doporučení  

Závěrečná doporučení se dají shrnout do dvou hlavních oblastí, které jsou pro 

transformaci nestátní neziskové organizace v sociální podnik obzvláště významné a je 

proto nezbytné věnovat jim patřičnou pozornost. 

 

1) Vnitřní kultura organizace 

• vnitřní homogenita organizace = všichni lidé uvnitř organizace musí být srozuměni 

s tím, co sociální podnikání obnáší, proč se touto cestou organizace vydává, co to 

bude znamenat. Je nutné vymezit si kriteria, za jakých bude sociální podnikání 

probíhat. Všichni zaměstnanci by se na jejich vytváření měli podílet a následně se 

jimi řídit. Kriteria jsou nezbytná, aby se neztratilo poslání organizace. 

• rovnováha mezi sociálním a podnikatelským přístupem = souvisí s vnitřní 

homogenitou organizace. Je důležité, aby pracovníci uměli vyvážit, kdy brát na 

uživatele služby ohled a kdy je motivovat k vyššímu výkonu, protože je potřeba 

splnit zakázku.  

• mít „podnikatelského ducha“ = lidé uvnitř organizace musí být skutečně motivo-

vaní k tomu, vydat se ekonomickou cestou a být připraveni na rizika, která to 

s sebou přináší, aby organizace skutečně šla cestou generování zisku. Zároveň musí 

získat nezbytné znalosti manažerské techniky a obchodní dovednosti, jako je 

plánování prodeje, počítání rozpočtu, plánování výdajů atd.  



 

76 

• dostatečná informovanost o tom, co podnikání znamená = vypracovat studii 

proveditelnosti, dobrý podnikatelský plán, osvojit si znalosti z podnikatelské sféry, 

uvědomit si, že jde skutečně o tvrdé podnikatelské prostředí, kde je potřeba uspět 

mezi profesionálními komerčními subjekty.  

� Doporučení 

- Ze zkušenosti organizací (např. Fokusu Praha) vyplývá, že je dobré navázat 

kontakt s konkrétním odborníkem z „vnějšku“. Doporučuje se získat určitého 

mediátora, který podnikatelskému sektoru rozumí, orientuje se v něm a pomůže 

organizaci jednak usměrnit vnitroorganizační diskusi o tom, zda se vydat či 

nevydat podnikatelským směrem, zároveň poskytne znalosti nezbytné pro uspění 

v podnikatelském světě.  

- Druhou možností je zapojení se do projektu jakými jsou již několikrát 

zmiňovaná Akademie sociálního podnikání (www.socialnipodnikani.cz) či 

NESsT (www.nesst.org). Je však důležité předem znát pravidla zapojení, 

protože účast obnáší splnění určitých podmínek.     

 

2) Organizační strategie  

• Na začátku je nutno zvážit, jaké změny v organizační strategii sociální podnikání 

přinese a zhodnotit případná rizika. 

• Organizace musí dobře zvážit svoje možnosti a kroky nezbytné pro transformaci na 

sociální podnik. Jakákoliv nedokončená změna je pro organizaci ohrožující. 

• Dopředu promyslet, co v rámci aktivit dané NNO by se dalo provozovat formou 

sociálního podnikání. Důležité je, aby sociální podnikání souviselo s posláním 

organizace. 

• Je nutné dopředu promyslet, jaký finanční obnos bude potřeba pro jednotlivé 

aktivity a sehnat dostatek peněz nejen do začátku podnikání, ale také na jeho 

udržení. To není pro neziskové organizace vůbec jednoduchý úkol, ukazuje se ale 

jako nezbytný. 

• Sociální podnikání musí být řízeno pod fundraisingovým plánem17 dané 

organizace, aby bylo jasné, kolik peněz přináší (nebo kolik se plánuje, že by mělo 

přinést) a jak se s těmito financemi naloží. 

• Nutné je neustálé aktualizování rozpočtu, plánování „cash flow“18 
                                                 
17 Fundraisingový plán obsahuje plánované položky výdajů a příjmů na následující kalendářní rok. 
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� Doporučení 

- Na začátku vypracovat strategický plán organizace. Vytyčit si jaké aktivity chce 

organizace dělat a co jí to má přinést.  

- Vypracovat podnikatelský plán. Velmi záleží na tom, vymyslet dobrý výrobní 

program, přijít s produktem či službou, která je platná (je o ni zájem), být pružní a 

umět reagovat na vývoj trhu. Důležité je začít od toho, co je organizaci blízké, tj. co 

je běžnou součástí jejího života. 

- V rámci strategického plánu se zaměřit na fundraisingové portfolio. Je důležité 

vědět, jak budou které aktivity finančně náročné, z jakého zdroje mohou tyto 

finance získat a kdy. Dále také vědět, kde jsou nepokrytá místa v rozpočtu, na co si 

organizace musí vydělat sama a jakým způsobem (sociální podnikání je pouze 

jednou z možných variant jak získat volné peníze). Postupovat po menších krocích. 

Postupné investice jsou nejbezpečnější.  

- Zvážit možnosti a omezení cílové skupiny. Od toho by se měla odvíjet také 

očekávání ohledně obratu ze sociálního podnikání. Dobrým modelem je 

zkombinovat v rámci sociálního podniku osoby s různým znevýhodněním. Každé 

znevýhodnění má svá specifika, která je nutné znát. Příkladem dobré praxe je Liga 

o. s. Bruntál, jejíž sociální podnik „Zelená dílna“ zaměstnává 35 osob s celkem 

osmi různými typy znevýhodnění. Organizace zná své zaměstnance a ví, co 

konkrétně ovlivňuje pracovní morálku specifických skupin zaměstnanců. 

Konkrétně za jakých podmínek, která skupina je schopna přijít do práce. Zvyšuje se 

tím pravděpodobnost, že v podniku bude vždy dostatečný počet zaměstnanců, aby 

dílna mohla fungovat a vyrábět.   

 

 

� Shrnutí 

Sociální podnikání jistě není vhodnou cestou pro všechny organizace. Je zapotřebí 

uvědomit si, že je to jeden z nejnáročnějších způsobů, jak získat volné finance do provozu 

a rozhodně ne všechny aktivity, které se v neziskovém sektoru objevují lze posunout 

směrem k sociálnímu podnikání. Je zde ale otevřené pole působností a často je hlavní nebát 

se a vykročit.  

 

                                                                                                                                                    
18 Přehled finančních toků v organizaci (viz slovníček pojmů) 
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Možné modely vzniku sociálního podniku v rámci ��O 

Transformace již existujícího programu  

Tento typ sociálního podniku je nejprve „vnořený“ plně v rámci mateřské 

organizace, časem se ale často postupně osamostatňuje až se nakonec může oddělit od 

matky ve formě vlastního právního statut. „S matkou by však dceřiná organizace jako 

úspěšný sociální podnik měla zůstat provázaná minimálně svým posláním. Důležité je, aby 

naplňovaly shodné cíle, měly stejné strategické kořeny, dobře nastavené vztahy a také 

smluvní záležitosti. Dceřiná organizace by měla matce prospívat a nikoliv ji vysilovat ať 

již kapacitně či finančně,“ říká Hana Vosmíková.    

Může se jednat například o transformaci: 

• chráněné dílny - pro tento typ sociálního podniku je těžké vytvářet zisk. Vznikly za 

jiným účelem než je podnikání a je někdy velmi složité změnit nastavení jak 

z hlediska organizačních struktur, tak i z hlediska chápání personálu či samotných 

klientů. Z tohoto důvodu platí, že „nově založený sociální podnik má větší šanci na 

úspěch,“ potvrzuje Petra Francová.  

• jiný typ aktivity než je chráněná dílna - například pořádání přednášek a seminářů, 

které organizace začne propagovat jako komerční aktivitu, přinášející volné 

finance.  

 

&ově vzniklý podnik 

Organizace založí samostatný právní subjekt, který s ní zůstává úzce spjatý. Pro 

některé organizace je tato forma bezpečnější, v případě neúspěchu totiž sociální podnik 

neohrozí existenci mateřské organizace (viz Café Therapy, které funguje v rámci 

společnosti s ručením omezeným SANANIM Charity Services založenou a vlastněnou 

občanským sdružením SANANIM). Motivací pro založení tohoto typu sociálního podniku 

může být také účetní oddělení ziskových aktivit od neziskových. V neposlední řadě pak 

snaha udržet svoje renomé jakožto organizace čistě neziskové (pro některé NNO je to 

velmi důležité).    

 

Příklad dobré praxe 

Fungujícím modelem, na který jsem v rámci zkoumání problematiky sociálního 

podnikání narazila, a který bych zde ráda pro inspiraci zmínila jsou aktivity Domova Sue 

Ryder o.p.s. Mezi její ziskové činnosti patří provoz restaurace či zakázkový prodej 

novoročenek, známá je však především díky svým charitativním obchodům. 
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Prostřednictvím nich získává volné finance, které následně  pomáhají finančně zabezpečit 

provoz organizace a tím i péči o klienty (seniory). Cílem Domova Sue Ryder je právě 

osvěta v oblasti sociálního podnikání. Snaží se propagovat tento model sociálního podniku 

jakožto nástroje získání volných financí pro NNO vedle rozšířeného fenoménu 

zaměstnávání lidí se znevýhodněním. „Slovo ‚sociální‘ je nutné chápat jako ‚společensky 

prospěšné‘, nikoliv ho zužovat ve smyslu poskytování sociálních služeb,“ vysvětluje Hana 

Vosmíková z Nadace VIA. Samotné nestátní neziskové organizace však mnohdy neví, zda 

lze jejich činnost pod tento fenomén zařadit. Potvrzují to slova ředitele Multikulturního 

centra Praha19, se kterým jsem měla možnost hovořit: „To co my děláme nepovažuji úplně 

za sociální podnikání jak já bych ho definoval. Naše cílová skupina není sociální ani 

instruktoři nejsou handicapovaní. Je to spíš podnikání než sociální podnikání. Ani cíle naší 

organizace nejsou v určitém smyslu sociální nebo charitativní. Ale tento aspekt obsahují.“    

Považuji proto za důležité jako jeden z výstupů diplomové práce zdůraznit, že 

sociální podnikání nemusí být nezbytně jen o zaměstnávání těžce zaměstnatelných 

osob. 

 

Ať se však organizace vydá jakýmkoliv směrem, stejně jako v jiných oblastech 

života i u sociálního podnikání platí, že vše závisí na lidech. Vnitřní kultura organizace se 

ukazuje jako nejzásadnější a nejcennější položka na cestě k sociálnímu podnikání. Velmi 

záleží, do jaké míry jsou lidé v organizaci s myšlenkou ztotožněni a kolik energie do 

projektu investují. Hodně jde také o osobnost člověka, který celý projekt vede. Musí to být 

charismatická osobnost, která je ochotna mnoho obětovat, protože začít jako nezisková 

organizace podnikat opravdu není vůbec jednoduché.  

Jako vhodné mi připadá tuto kapitolu uzavřít citátem Dagmar Kocmánkové z o. s. 

Nový prostor, který je velmi výstižný: 

„Důležité je opravdu se nebát a brát sociální podnikání spíše jako pomocníka. 

Rozhodně ne jako věc, která mi má uškodit či mě má zatěžovat. Zásadní je zaměřit se na to, 

co peníze do organizace opravdu přináší, co je podstatou mého sociálního podniku. Musím 

vědět, co chci dělat a co mi to má přinést.“ 

 

 

                                                 
19 Multikulturní centrum Praha se v rámci sociálního podnikání zaměřuje na tzv. „Diversity management – 
firemní vzdělávání“. „Kurz učí manažery i řadové pracovníky klíčovým interkulturním kompetencím 
potřebným k úspěchu na globalizovaném trhu práce“ (www.mkc.cz, cit. 5. 2. 2009). 
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4. ZÁVĚR 

Sociální podnikání je oblast velmi široká a přináší spoustu zajímavých otázek 

a dilemat, na které jsem narazila také v rámci svojí diplomové práce. Nejvíce problémů 

vyplývá z nejasností ohledně vymezení sociálního podnikání jako takového. Tato obecná 

nesjednocenost v pojetí významně ovlivnila směřování mého výzkumu. Zároveň určitým 

způsobem vypovídá o stavu sociálního podnikání v ČR, proto považuji zjištěná fakta za 

cenný výstup diplomové práce a sporné body níže uvádím. 

Silným proudem je snaha ztotožňovat sociální podnikání s oblastí zaměstnávání osob 

s určitým typem znevýhodnění. Přesvědčila jsem se o tom během práce na výzkumné části 

diplomové práce. Významným zjištěním pro mne bylo, že organizace vybrané do 

výzkumného vzorku se vyprofilovaly veskrze jakožto sociální podniky, zaměstnávající 

osoby se znevýhodněním. Zjistila jsem však, že je to pouze jeden z úhlů, jakým se dá na 

sociální podnikání nahlížet.  

Nabízí se vysvětlení, je to však pouze moje spekulace, že nestátních neziskových 

organizací - sociálních podniků zaměstnávajících osoby se znevýhodněním je zde zatím 

nejvíce nebo jsou nejviditelněji se sociálním podnikáním spojované. Tento model v sobě 

nese několik úskalí, popsaných v empirické části diplomové práce. Jako hlavní 

problematický bod vidím oblast financí, potažmo schopnosti vytvářet zisk. Faktem je, že 

generování zisku není pro sociální podnik nezbytnou podmínkou. Pokud však vztáhneme 

možnosti, které sociální podnikání přináší na nestátní neziskové organizace, je zde velký 

potenciál získání volných financí. Existují nestátní neziskové organizace, které 

prokazatelně díky sociálnímu podnikání zisk generují. Bylo by tedy jistě zajímavé se 

v budoucnu zaměřit na další typy sociálních podniků, případně porovnat jejich produktivitu 

se sociálními podniky zaměstnávající osoby se znevýhodněním. Pokrytí celé problematiky 

sociálního podnikání s veškerou jeho pestrostí však překračuje možnosti a rozsah této 

práce. Navrhuji zde alespoň související témata jako možné oblasti zkoumání, například 

prostřednictvím další diplomové práce. 

Hlavním cílem mojí diplomové práce bylo ověřit, zda nestátní neziskové organizace 

naplňují kriteria sociálního podniku, což se potvrdilo. U vybraných organizací se ukázalo, 

že nestátní neziskové organizace jsou subjekty, které mají potenciál stát se sociálním 

podnikem, protože naplňují významnou většinu vytyčených principů. Je to do jisté míry 

dáno blízkostí obou konceptů (konceptu nestátního neziskového sektoru a sociálního 

podnikání). Svou roli hraje také fakt, že principy byly expertní skupinou NESEA 
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vypracovány poměrně široce právě z toho důvodu, aby pokryly co největší počet subjektů. 

Vedle toho jsem si ovšem vědoma toho, že můj výzkumný vzorek byl omezený jednak 

svým rozsahem, jednak zahrnoval pouze jeden typ sociálního podniku. Nemohu tedy jistě 

výsledky zobecňovat na celou oblast nestátního neziskového sektoru. Mohu však 

konstatovat, že vybrané neziskové organizace představující určitý model českých NNO 

mohou být inspirací pro organizace podobného typu. Mají potenciál naplňovat principy 

sociálního podniku a tento pro ně může být nástrojem finanční stability, s ohledem na výše 

uvedená omezení. Stabilita v tomto případě tkví především v možnosti získat další zdroj 

financí a minimálně částečně si provoz sociálního podniku hradit samofinancováním. 

Vypracovaná doporučení, jaké rysy by měly NNO naplňovat, aby se mohly stát úspěšným 

sociálním podnikem, pak mohou být určitým vodítkem pro ty NNO, které se o sociální 

podnikání zajímají. Opět nemohu tvrdit, že budou podnětné pro všechny, avšak mým 

záměrem bylo podívat se na praktickou stránku zkoumané problematiky v širším kontextu 

a věřím, že se stanou vhodnou inspirací pro nestátní neziskové organizace jakéhokoliv 

typu.      
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Sociální podnik     Zaměstnanost     Sociální začleňování     Místní rozvoj   
 

Sociální firma    
"Zahrada"              
(Fokus Praha 
o.s.)  

    

Zahrada je zařízením založeným 
primárně k řešení zaměstnanosti lidí 
s duševním onemocněním, tedy 
skupiny, která je na běžném trhu práce 
„takřka nezaměstnatelná“ potvrzuje 
Ing. Markéta Würtherlová. 

    Sociální firma Zahrada pomáhá 
sociálnímu začlenění lidí s duševním 
onemocněním, protože ti mají šanci se 
setkávat i s lidmi bez znevýhodnění, 
nejsou tedy v izolovaném prostředí jakým 
se může stát například chráněná dílna. 

    Místní rozměr je obsažen v zaměření sociální 
firmy Zahrada, jímž je poskytování 
zahradnických služeb v Praze, konkrétně 
v Praze 7 – Troja, kde firma také sídlí. Účastní 
se stejných zakázek jako jakákoliv jiná, 
komerční firma na území Prahy. 

  

Projekt                    
"street paper"          
(�ový prostor 
o.s.) 

    

„Prodej časopisu mají zajišťovat lidé, 
kteří se na normální trh práce 
nedostanou. Nemají doklady, jsou 
zdravotně postižení nebo úplně bez 
přístřeší. ... Pomáháme lidem, kteří 
nemají žádný příjem, poskytujeme jim 
důstojnou formu existence založenou 
na tržní logice“ (Mészáros, 2008: 39).   

   Lidé v tíživé sociální situaci mají díky 
tomuto projektu možnost získat či obnovit 
pracovní návyky jako: dodržovat 
pravidelnou pracovní dobu, na konkrétním 
pracovní místě, naučit se prodejní 
techniky, atd. Jde také o získání návyků 
sociálních – umět se dohodnout s lidmi 
kolem sebe, s kolegy, umět řešit a zvládat 
různé situace (i konfliktní). Touto cestou 
projekt významně napomáhá jejich 
sociálnímu začleňování. 

   Řeší problematiku bezdomovectví a dalších 
návazných „nešvarů“ jako je alkoholismus či 
kriminalita. Když tito lidé dostanou práci, 
nemusí  krást, protože již nejsou zcela bez 
prostředků. „Snižujeme počet osob žijících na 
ulici, protože každý kdo je u nás, si může 
ubytování zaplatit – buď v komerčních 
ubytovnách či v azylových domech. Našim 
klientům pomáháme ubytování i vyjednat. 
Snažíme se je takto nasměrovat a přesvědčovat 
je, aby nespali na ulici. Když pracují, musí byt 
odpočatí,“ doplňuje Dagmar Kocmánková 

  

Sociální firma           
"Café 
Therapy"   
(Sananim o.s.) 

    

„Primárním cílem je zaměstnávat 
klienty občanského sdružení Sananim, 
poskytnout jim zaměstnání a pomoci 
začlenit je zpět do pracovního 
procesu,“ říká Jan Karel, manažer 
sociální firmy Café therapy.                                                                                                                                
Podstatou tohoto sociálního podniku 
je zaměstnávání a sociální začleňování 
lidí doléčujících se z drogové 
závislosti.  

    Pro provozování restaurace/kavárny se 
sdružení rozhodlo, protože jde o prostor, 
kde se setkávají klienti s lidmi bez 
znevýhodnění. Dostanou se do reálného 
života, do normální společnosti. „Častý 
kontakt s lidmi bez znevýhodnění přispívá 
ke společenské reintegraci uživatelů 
našich služeb“(Fokus, 2007). 

    Vychází vstříc místním potřebám: poskytuje 
kvalitní restauračně kavárenské služby v centru 
Prahy, je otevřené různých skupinám lidí, včetně 
rodičů s dětmi. Pro rodiče a blízké osob 
užívajícíh návykové látky zde funguje "Poradna 
pro rodiče".   
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Pracovní 
centrum    
(Portus        
Praha o.s.) 

    

"Úkolem pracovního centra je 
zaměstnávání lidí s mentálním 
postižením, kteří nejsou schopni sami 
pracovat v běžném pracovním 
prostředí. Účast na práci je pro lidi s 
postižením často základní podmínkou 
pro dosažení vědomí vlastní hodnoty a 
důstojnosti. Smysluplná práce 
umožňuje navíc zlepšování mnoha 
dílčích schopností a dovedností a tím 
přispívá i k celkovému rozvíjení 
vlastní osobnosti"(www.portus.cz). 

    Prostřednictvím pracovného centra 
umožňuje Portus Praha o.s. uživatelům 
získat pracovní dovednosti a zvyšovat tak 
kvalitu jejich života. Tím, že pracovní 
centrum není uzavřené a je přirozenou 
součástí obce se uživatelé běžně setkávají 
s místními lidmi, což významně napomáhá 
jejich společenské integraci.     

    Dá se spatřovat především ve spolupráci 
s místními institucemi a organizacemi. Je 
nastavena dobrá spolupráce s obcí, někteří 
klienti vykonávají v rámci obce pomocné práce, 
podílí se na úklidu atd. Funguje také úzká 
spolupráce s organizacemi, které odebírají 
výrobky. 
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Sociální podnik   Participace na chodu organizace     Sociální kapitál    

Sociální firma 
"Zahrada"                                    
(Fokus Praha 

o.s.)  
  

Organizace vychází vstříc potřebám lidí s duševním 
onemocněním, přístup je individuální. Uživatelům jsou k 
dispozici pracovní asistent a profesionální zahradníci, 
kteří jsou otevření komunikaci. Je to důležitá součást 
pracovní integrace, aby věděli, že jejich názor něco 
znamená. Bere se ohled na jejich zdravotní omezení, 
jakýkoliv blok či problém se diskutuje. 

    Úzká spolupráce s mateřskou organizací Fokus Praha. Osvětové 
semináře, propagace modelu sociální firmy v ČR, podpora 
povědomí veřejnosti o problematice sociálního podnikání jako 
takového.V rámci těchto aktivit spolupráce s o. s. SANANIM. V 
oblasti zaměstnávání spolupracuje se spřátelenými NNO (např. 
Green doors, Eset Help) 
Spolupráce s městskými částmi Prahy a rozšiřování pracovních 
kontaktů s dalšími organizacemi ve svém oboru, např. Botanická 
zahrada Praha.  
Úzká spolupráce v oblasti financování funguje s úřadem práce.  

  

Projekt "street 
paper"                                   

(�ový prostor 
o.s.) 

  

Prodejci mají možnost sami přispívat do časopisu, účastní 
se pracovních schůzek, kde mají šanci diskutovat o 
věcech, vyjádřit svůj názor a navrhnout, co by se mělo 
zlepšit a proč. Potvrzují to slova paní Kocmánkové: 
„Bavíme se o tom, co si myslí, že by se mělo zlepšit, co 
se jim zdá, že funguje či  nefunguje a uvádíme jejich 
připomínky do praxe. Snažíme se hodně naslouchat a 
uvědomujeme si, že ti, kdo o tom nejvíce vědí, jsou sami 
prodejci, protože nad svou prací přemýšlí.“   

   Aktivní partnerství a spolupráce mezi Novým prostorem o.s. a 
místními organizacemi, zeměřenými na stejnou cílovou skupinu. 
Organizace vzájemně vědí, kdo poskytuje jaké služby a mohou 
svoje klienty odkázat na příslušné místo. Spolupráce s Městskou 
policií. 

  

Sociální firma 
"Café Therapy"                    
(Sananim o.s.) 

  

Uživatelé mají možnost podílet se na chodu organizace. 
1x měsíčně se konají porady, kde se otevírá diskuse. Je 
žádoucí, aby klienti vyslovili, co se jim nelíbí, co by 
chtěli změnit či co jim naopak vyhovuje. Je jim ponechán 
prostor pro kreativitu i co se chodu kavárny týče, 
například změny jídelního a nápojového lístku atd.  "Oni 
jsou těmi, kdo denně přichází do styku s hosty, vědí, co 
tato práce obnáší a jak by se mohla nabídka zlepšovat" 
Jan Karel. 

    Café Therapy je součástí místní komunity. Navštěvují jej lidé 
z blízkého okolí. Úzké napojení na o.s. SANANIM, Fokus Praha. 
Spolupráce s místními organizacemi na projektech: výstavy, kurzy, 
přednášky, semináře a také v rámci obchodních vztahů. "Máme 
dobré vztahy, se spoustou organizací, které mají sídlo na Praze 1. 
Pořádají u nás v konferenční místnosti tiskové konference, 
vzdělávací akce, atd.,“potvrzuje Jan Karel. 
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Pracovní 
centrum                                

(Portus Praha 
o.s.) 

  

Klienti jsou vedeni k tomu, aby si byli vědomi toho, co 
jejich práce znamená. „Za tímto účelem bereme například 
klienty s sebou, když rozvážíme zboží. Aby viděli, kam 
směřují jejich výrobky,“ říká Šárka Michalíková. „Také 
s nimi hodně jezdíme na trhy, kde mají možnost sami 
prodávat. Vidí, že lidé mají o  hermelíny opravdu zájem a 
je to pro ně velkou motivací do další práce,“ dodává. Je 
důležité, aby měli klienti povědomí o smyslu svojí práce. 
Přístup ke klientům je individuální.  

    Co se týká vztahů s okolím, Sdružení navázalo dobrou spolupráci 
s místními lidmi a organizacemi. Spolupracuje například 
s nedalekou biofarmou, kde mají klienti možnost zaměstnání. Díky 
dobrým místním vztahům funguje zaměstnávání klientů také při 
pomocných pracích v rámci obce Slapy.   
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Sociální podnik   Uspokojování místních potřeb   
Využívání 
místních 
zdrojů 

    

Sociální firma 
"Zahrada"                                                           

(Fokus Praha o.s.)  

  

Sociální firma Zahrada je orientována na místní komunitu, poskytuje zahradnické služby v místě 
svého působení v Praze 7 – Troji. Zákazníky jsou například: Galerie hl.m. Prahy/ Trojský zámek, 
MČ Praha 7 – Troja, Pražská botanická zahrada, majitelé soukromých zahrad v okolí.  

  

ne 

   

Projekt "street paper"                                   
(�ový prostor o.s.) 

  

Aktivní partnerství a spolupráce s místními organizacemi zaměřenými na stejnou cílovou skupinu 
(Česká katolická charita, Armáda spásy, Naděje o.s., Poradna pro osoby bez přístřeší, domovy 
důchodců), se sociálními kurátory, Městskou policií hl. m. Praha. Snaha expandovat do dalších 
měst a rozšiřovat tento model práce s lidmi bez přístřeší v dalších regionech. Přesahuje lokální 
význam, snaží se zasáhnout i jiné lokality a regiony než je Praha. 

  

ne 

   

Sociální firma "Café 
Therapy"                    

(Sananim o.s.) 

  

Café Therapy je místem setkávání lidí z blízkého okolí, tj. Městské části Prahy 1. Je centrem 
kulturního dění: pořádá výstavy a přednášky. Je místem otevřeným širokému spektru hostů, od 
„dělníků v montérkách, po manažery v kravatách,“ vyjmenovává Jan Karel a pokračuje: „Svůj 
koutek zde najdou maminky s dětmi, což je v centru města nedocenitelné. ... Prostory kavárny jsou 
nabízeny k pronajmutí firmám pro jejich školení či například tiskové konference. Toho využívají 
jak nestátní neziskové organizace, tak místní komerční firmy.“ Při Café Therapy funguje také 
časro využívaná „Poradna pro rodiče“.  

  

ne 
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Pracovní centrum                                                                     
(Portus Praha o.s.) 

  

Je nastavena dobrá spolupráce s obcí, která klienty Sdružení také zaměstnává, i s organizacemi, 
které výrobky odebírají. Centrum, kde se nachází dílna je součástí místní komunity – obce Slapy, 
jehož obyvatelé klienty znají. Jednak jsou častými odběrateli nakládaných hermelínů, jednak 
pomáhají klientům se začleněním do běžného života tím, že je přijímají jako své spoluobčany.  
Účastní se také akcí, které jsou v rámci Sdružení pořádány, například Slapské poutě. 

  

ne 
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Příloha č. 4 

 

Osnova výzkumného rozhovoru  

 

 

Sociální podnikání je fenoménem, ke kterému se hlásí také vaše organizace, proto jsem 

si ji pro svou diplomovou práci vybrala. Můj výzkum je zaměřen na aplikaci principů 

sociálního podniku na nestátní neziskové organizace a nalezení těch charakteristik, které 

jsou pro úspěšné nastartování sociálního podnikání nezbytné. Závěry výzkumu mají sloužit 

jako návod dalším neziskových organizacím, jaké rysy mají naplňovat, aby mohly založit 

sociální podnik. 

 

- Jaké poslání je stanoveno ve Statutu/Stanovách Vaší organizace? 

- S jakým cílem jste zakládali svůj sociální podnik/firmu? 

- Kde a jak jste získali finanční prostředky pro rozvoj vašeho podniku? 

- Zaměstnáváte ve Vašem sociálním podniku pracovníky se znevýhodněním? 

- Jakým způsobem oslovujete veřejnost (dostáváte se do povědomí veřejnosti)? 

-  Jakým způsobem získáváte zakázky?  

- Je možné jako sociální podnik obstát v konkurenci komerčních firem?  

- Jak je váš podnik financován? Kolik % činí samofinancování? Kolik % činí 

externí zdroje a jaké to jsou? 

- Jakým způsobem využíváte finance získané prostřednictvím sociálního 

podnikání? Přináší sociální podnikání vaší organizaci nějaké volné finance? 

- Vstupuje váš podnik do místních iniciativ a partnerství? S jakými dalšími 

organizacemi nebo institucemi spolupracujete? 

- Přispívá váš podnik k rozvoji místa, kde se nachází? Jak? 

- Na jaké bariéry jakožto sociální podnik nejvíce narážíte? 

- Co by podle vás měl naplňovat úspěšný sociální podnik?  

- Jaké jsou vaše plány a cíle do budoucna ohledně rozvoje vašeho sociálního 

podniku? 

 

 

Děkuji Vám za rozhovor. 

Petra Pašková.



           

 

 

Sociální ekonomika v ČR z pohledu projektů NTS C CIP 
EQUAL 
14.4.2008 

Sociální podnikání  je v posledních několika letech v České republice poměrně diskutovaným 
tématem a nejvíce jeho aktivit se soustředilo kolem programu CIP EQUAL financovaném 
z Evropského sociálního fondu. Tento program finančně podporuje skupinu inovativních 
mezinárodních projektů zaměřených na sociální ekonomiku a zároveň podporuje v rámci tzv. 
Národní tematické sítě vytváření společné platformy k jednotlivým projektům. Díky této 
iniciativě byly za přizvání mnoha odborníků vně této sítě vytvořeny definice sociální 
ekonomiky, sociálního podnikání a sociálního podniku včetně jeho  principů. Předkládané 
závěry jsou výsledkem společné práce zástupců nestátních neziskových organizací, družstev a 
akademické sféry, kteří se konsensuálně dohodli na pojetí sociální ekonomiky tak, jak by 
podle nich měla být pojímána v České republice. Jedná se o průnik tzv. anglosaského pojetí 
více zdůrazňujícího podnikání a tzv. jižanského pojetí kladoucího větší důraz na vzájemnost a 
svépomoc. Podpora a rozvoj  sociální ekonomiky v ČR by měla vycházet z  historických a 
politických specifik, aniž by tím došlo k deformaci základních principů.     
 
Definice sociální ekonomiky  
Jedná se o souhrn autonomních soukromých aktivit, uskutečňovaných různými typy 
organizací, jejichž cílem je služba členům nebo místní komunitě především prostřednictvím 
podnikání. Sociální ekonomika je orientovaná na řešení otázek zaměstnanosti, sociální 
soudržnosti a místního rozvoje. Vzniká a rozvíjí se na konceptu trojího prospěchu -   
ekonomického, sociálního a environmentálního.  Sociální ekonomika umožňuje občanům 
aktivně se zapojit do rozvoje regionu. Vytváření zisku/přebytku sociálního podniku je 
žádoucí, není však primárním cílem.  Případný zisk je přednostně užíván k rozvoji aktivit 
organizace a pro potřeby místní komunity.  Vnitřní vztahy v sociálních podnicích směřují 
k maximálnímu zapojení členů/pracovníků do rozhodování a k samosprávě, vnější vztahy 
s okolím posilují sociální kapitál.  Právní forma subjektů sociální ekonomiky není 
rozhodující, principiálním je sledování obecně prospěšných cílů uvedených ve stanovách. 
Subjekty sociální ekonomiky jsou sociální podniky a organizace podporující jejich činnost 
v oblasti vzdělávání,  poradenství a financování. 
 
Definice sociálního podnikání 
Sociální podnikání řeší prostřednictvím samostatné podnikatelské aktivity a účasti na trhu 
otázky zaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje. Svou činností podporuje 
solidární chování, sociální začleňování a růst sociálního kapitálu zejména na místní úrovni 
s maximálním respektováním trvale udržitelného rozvoje. 
 
Definice sociálního podniku 
Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba nebo její 
část nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku; sociální podnik musí mít 
příslušné živnostenské oprávnění. 
 
Výše uvedené definice vycházejí ze čtyř základních principů, které by měly splňovat všechny 
sociální podniky. Ke každému principu je stanoven standard, k němuž je připojen komentář. 
Tyto standardy jsou nastaveny jako minimální, tj. měly by je naplňovat všechny právní formy 
a všechny typy sociálních podniků. Konkrétní typy podniků, které jsou pilotně ověřovány 
v projektech CIP EQUAL a již nyní v České republice fungují, jsou sociální firmy 
zaměstnávající těžce znevýhodněné cílové skupiny a sociální družstva obcí jako vhodná 
forma podnikání za účelem místního rozvoje obcí a mikroregionů. 

Příloha č. 5 



           

 

 

 
PRINCIPY 
SOCIÁLNÍHO 
PODNIKU 

1. Obecně prospěšný cíl, který je 
formulován ve stanovách nebo 

statutu 

2. Participace, demokratické 
rozhodování a sociální kapitál  
 

3. Specifické financování a použití zisku 4. Místní rozměr 

STANDARDY Sociální podnik je orientovaný na 
řešení otázek zaměstnanosti, 
sociálního začleňování a místního 
rozvoje.  
Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. 
trojího prospěchu – ekonomického, 
sociálního a environmentálního. 

Je posílena role vnitřních a 
vnějších vztahů sociálního 
podniku:  
 
a) Vnitřní vztahy sociálního 
podniku  směřují k maximálnímu 
zapojení členů/pracovníků do 
rozhodování a k samosprávě. 
 
b) Vnější vztahy s okolím posilují 
sociální kapitál sociálního 
podniku a místních společenstev.  

Finanční vztahy a hospodaření sociálního 
podniku. jsou podřízeny obecně 
prospěšnému cíli uvedenému ve 
stanovách/statutu/zakládací listině.  
 
Hospodaření sociálního podniku směřuje 
k dlouhodobé ekonomické stabilitě a 
udržitelnosti (interní i externí). 
 
Případný zisk z účasti na trhu je používán 
přednostně pro rozvoj sociálního podniku  
a/nebo pro naplnění jeho obecně 
prospěšných cílů.  
 
Sociální podnik nese ekonomická rizika.  

Sociální podnik 
uspokojuje přednostně 
místní potřeby a využívá 
přednostně místní 
zdroje. 

KOMENTÁŘE 
 
 

Princip tzv. trojího prospěchu je 
překladem často používaného 
anglického pojmu triple-bottom line.  
 
Obecně prospěšného cíle je 
dosahováno ekonomickými 
aktivitami, které jsou definovány 
v podnikatelském záměru, ve 
stanovách, statutu a/nebo dalších 
dokumentech. 
 
Sociální podnik působí ve všech 
sférách hospodářství. 
 
Právní forma sociálního podniku není 
rozhodující. 

Sociální podnik není přímo ani 
nepřímo řízen veřejnými 
institucemi nebo soukromými 
institucemi a jeho případná 
závislost nesmí ohrožovat žádný 
z jeho principů. 
 
 V sociálním podniku je kladen 
důraz na vyváženost mezi 
demokratickým rozhodováním 
(strategie)  a manažerským 
řízením (operativa). 
 
Pro organizace založené na 
členském principu (např. 
družstva) platí princip 1 člen = 1 
hlas. 

Sociální podnik se snaží o vytváření 
zisku/přebytku. Zisk však není primárním 
cílem podnikání.    
 
Převážná část zisku není rozdělována 
mezi společníky, manažery, členy, 
akcionáře nebo vlastníky.  
 
V závislosti na právní formě mohou 
případní členové nést ekonomická rizika 
prostřednictvím podílu na majetku, 
financování a rozhodování. 
 
Sociální podnik může mít vícezdrojové 
financování. 
 

Sociální podnik vstupuje 
do místních iniciativ a 
partnerství, přispívá k 
místnímu rozvoji 
znevýhodněných oblastí. 
 
Podporuje smysl pro 
společenskou 
odpovědnost na místní 
úrovni. 
 



 

Pro sociální podniky není důležité, jakou mají právní formu, musí se však jednat o subjekty 
soukromého práva. Podle současného právního řádu se může jednat o družstva, občanská 
sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, sdružení s ručením 
omezeným, akciové společnosti a osoby samostatně výdělečně činné.  Příspěvkové 
organizace ani obce tedy nemají být sociálním podnikem, protože nejsou autonomní, tj. 
jsou součástí veřejné správy.  
 
Sociální podnikání je vymezeno velmi široce.  Patří do něj  kromě zaměstnávání 
znevýhodněných osob na trhu práce také organizace poskytující obecně prospěšné služby 
v oblasti  sociálního začleňování a místního rozvoje včetně ekologicky orientované 
činnosti, jednotlivci ze znevýhodněných skupin věnující se podnikání a také doplňkové 
činnosti nestátních neziskových organizací realizované z důvodu reinvestice zisku do 
hlavní obecně prospěšné činnosti organizace.  Takto široce vymezené sociální podnikání 
by nemělo být přímo navázáno na legislativní výhody a finanční podporu, protože by pak 
hrozilo zneužití a rozmělnění konceptu sociálního podnikání. Podmínky případné 
legislativní a finanční podpory by se měly stát předmětem  odborné diskuze,   
 
Mnoho diskuzí bylo věnováno vymezení principu týkajícího se participace  a 
demokratického rozhodování a jeho snaze naformulovat ho tak, aby byl splnitelný v praxi a 
zároveň aby  tento základní princip sociálního podnikání nebyl opominut. Výsledkem byla 
formulace  příslušného standardu doporučující maximální směřování tímto směrem. Ve 
standardech je posunem od ideálu k realitě také připuštění možnosti, aby zisk nemusel být 
plně reinvestován na obecně prospěšný účel, protože rozjezd sociálního podniku bývá 
v začátcích ztrátový a pro soukromé vlastníky by byla podmínka plné reinvestice zisku 
zpět do činnosti demotivující. Bezprostředním pokračováním práce na standardech bude 
zpracování jejich rozpoznávacích znaků, aby bylo možné stanovit, že se opravdu jedná o 
sociální podnik. 
 
V tomto dokumentu jsou předloženy koncentrované výsledky dvouleté práce a mnoha 
debat osob, které se sociálním podnikáním intenzívně zabývají a budou se mu věnovat i 
v budoucnu. Každý ze zúčastněných v něčem ustoupil  v zájmu dosažení vzájemné shody a 
tato schopnost domluvit se je stejně cenným výsledkem společné práce jako samotné 
principy a standardy. Výsledky pracovní skupiny tímto předkládáme k debatě 
zainteresované veřejnosti.  
 
&a tvorbě definic, principů a  standardů se  podílely tyto osoby a organizace:  
Brančíková  Lucie, Svaz českomoravských výrobních družstev 
Černá Milena, SKOK 
Dohnalová Marie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 
Dvořák Alexandr, Sdružení pěstounských rodin  
Francová Petra, &ový Prostor, o.s..          
Hunčová Magdaléna, Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně  v Ústí n.L. 
Krejčíková Stanislava, Farní Charita Starý Knín 
Mácha Jan, Fokus Praha, o.s. 
Mudrochová Soňa, Centrum komunitní práce Ústí n.L. 
Pavlík Roman, Farní Charita Starý Knín 
Rychtář Karel, Svaz českomoravských výrobních družstev 
Sztarovics Robert, &ový Prostor, o.s. 
Šagátová Jarmila, Kazuist s.r.o. 
Šťastná Jaroslava, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Tuhá Helena, Úřad práce v Chrudimi 
Vanický Josef, Orfeus 
Vosmíková Hana, &adace VIA 
Würtherlova Markéta, Fokus Praha, o.s.  
 



 

 

Slovník důležitých pojmů 

 

Cash flow (peněžní tok) – vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků 

a peněžních ekvivalentů v podniku. V podstatě jde o přehled finančních toků v organizaci 

(http://business.center.cz, cit.15. 12. 2008).   

 

Fundraisingkové portfolio - soubor fundraisingových metod, které pomáhají organizaci 

získávat peníze. 

 

Fundraisingový plán - obsahuje plánované položky výdajů a příjmů na následující 

kalendářní rok. 

 

Chráněná dílna - 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 (viz. § 76 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ) 

 

Chráněné pracovní místo - chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené 

zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody 

s úřadem práce. (viz. § 75 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti) 

 

Mikroúvěr - má formu drobných půjček poskytovaných určitým společenským skupinám, 

jako jsou nezaměstnaní, chudí podnikatelé aj., kteří nejsou dle standardních měřítek 

posuzováni jako solventní. Nejsou schopni záruky, nemají stálé zaměstnání a jejich 

úvěrový profil obecně nesplňuje ani minimální požadavky pro získání tradiční formy úvěru 

(http://cs.wikipedia.org, cit.15.12. 2008) 

 

�árodní tematická síť - Národní tematické sítě existují ve všech členských státech EU a 

 jejich cílem je podpořit užší propojení politiky a praxe při hledání a prosazování nových 

řešení existujících problémů na trhu práce. NTS spojují na tematickém základě pracovníky 

z praxe (zejména zástupce projektů CIP EQUAL) a experty a tvůrce politik, kteří společně 

zkoumají vyvíjené a v praxi testované inovativní produkty a možnosti jejich využití 



           

 

příslušníky znevýhodněných skupin a institucemi, které s nimi pracují. V NTS také probíhá 

diskuse nad návrhy ke zdokonalení zákonů.Vzájemná spolupráce je umožněna nejen na 

národní úrovni, ale propojením i na evropské úrovni, pomocí zástupců pro tzv. Evropské 

tématické skupiny (www.socialni-ekonomika.cz). 

 

�estátní neziskové organizace - někdy bývají označovány podle anglické zkratky jako 

&GO (&on-Governmental Organization). Jsou to organizace zabývající se obecně 

prospěšnou činností, avšak nezřizované státem a na státu nezávislé. Jsou charakterizovány 

jako organizace, které nevytvářejí zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo 

zakladatele; zisk sice mohou vytvořit, ale musí ho zase vložit zpět k rozvoji organizace 

a plnění jejích cílů. K základním typům nestátních neziskových organizací v ČR patří: 

občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církevní 

právnické osoby (www.neziskovky.cz). 

 

�estátní neziskový sektor – bývá nazýván též pojmy občanský sektor či třetí sektor, 

záleží přitom, z jakého úhlu na něj nahlížíme. Pojem neziskový sektor není ve své podstatě 

zcela přesný. V neziskovém sektoru se pochopitelně nějaký zisk vytváří, ovšem není 

v žádném případě prioritou. Právě naopak – cílem neziskového sektoru není zisk (ve 

smyslu zisku finančního), ale přímé dosažení užitku. V zahraničí bývá tento pojem 

nahrazován výstižnějším „not-for-profit“ čili „ne-pro-ziskový“.  

„Jde o jeden ze sektorů národního hospodářství; řadíme sem všechny ekonomické 

instituce, které jsou institucionalizované, neziskové, nestátní a dobrovolné; tyto instituce 

jsou právnickou osobou, a tudíž mají svá práva i povinnosti. Neziskový či občanský sektor 

pokrývá to, co chtějí jednotliví lidé sami od sebe společně dělat, a to v zájmu společnosti a 

druhých“ (Dohnalová, 2003: 244). 

 

Podnik – soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání K podniku 

náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování 

podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je věc hromadná. 

(http://business.center.cz, cit. 10. 2. 2009) 

  

Podnikání - Podnikáním se dle § 2 odst. 1 obchodního zákoníku rozumí „soustavná 

činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za 

účelem dosažení zisku“. 



           

 

 

Pracovně tréninkový program - je zaměřen na trénink pracovních schopností, rozvoj 

komunikace, samostatnosti a sociálních dovedností. Cílem je zprostředkovat klientům 

pracovní a sociální zkušenosti a vytvořit prostor pro setkávání lidí s postižením a bez 

postižení.Program je směřován k přípravě a nácviku činností, které jsou upotřebitelné 

v běžném životě (Šveidlerová, 2007). 

 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) - je stálým poradním, 

iniciativním a koordinačním orgánem vlády České republiky v oblasti nestátních 

neziskových organizací. Vznikla transformací zrušená Rady pro nadace v roce 1998. Od 

roku 20020 jsou jejími členy nejen občanského sektoru, ale i krajů. V současné době 

fungují při RVNNO tři stálé výbory, které připravují návrhy v oblastech, ve kterých 

působí: Výbor pro Evropskou unii, Výbor pro legislativu a financování, Výbor pro regiony 

(Dohnalová, 2007: 287n). 

 

Sociální ekonomika - jedná se o souhrn autonomních soukromých aktivit, uskutečňo-

vaných různými typy organizací, jejichž cílem je služba členům nebo místní komunitě 

především prostřednictvím podnikání. Sociální ekonomika je orientovaná na řešení otázek 

zaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje. Vzniká a rozvíjí se na konceptu 

trojího prospěchu - ekonomického, sociálního a environmentálního.  Sociální ekonomika 

umožňuje občanům aktivně se zapojit do rozvoje regionu. Vytváření zisku/přebytku 

sociálního podniku je žádoucí, není však primárním cílem. Případný zisk je přednostně 

užíván k rozvoji aktivit organizace a pro potřeby místní komunity. Vnitřní vztahy 

v sociálních podnicích směřují k maximálnímu zapojení členů/pracovníků do rozhodování 

a k samosprávě, vnější vztahy s okolím posilují sociální kapitál.  Právní forma subjektů 

sociální ekonomiky není rozhodující, principiálním je sledování obecně prospěšných cílů 

uvedených ve stanovách. Subjekty sociální ekonomiky jsou sociální podniky a organizace 

podporující jejich činnost v oblasti vzdělávání, poradenství a financování (NESEA, 2008). 

 

Sociální firma – sociální firma je novým modelem zaměstnávání lidí, kteří mají z důvodu 

svého zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obtížný vstup na otevřený trh práce 

a mají problémy se na něm udržet (www.socialnifirmy.cz). Je to typ sociálního podniku, 

který má svá specifická kriteria.      

 



           

 

Sociální kapitál – souhrn sociálních konexí, počestnosti a vážnosti, sociálních kontaktů. 

Zahrnuje různé složky, jako rodinu, tradice, vzdělání, neformální autoritu, solidaritu, 

kolektivní odpovědnost, účast v občanských sdruženích, regionální, národní a etnickou 

identitu a vazby (Dohnalová, 2007: 293). 

 

Sociální podnikání - sociální podnikání řeší prostřednictvím samostatné podnikatelské 

aktivity a účasti na trhu otázky zaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje. 

Svou činností podporuje solidární chování, sociální začleňování a růst sociálního kapitálu 

zejména na místní úrovni s maximálním respektováním trvale udržitelného rozvoje 

(NESEA, 2008). 

 

Sociální podnik - sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, 

tj. právnická osoba nebo její část nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního 

podniku; sociální podnik musí mít příslušné živnostenské oprávnění (NESEA, 2008). 

 

Sociálně terapeutická dílna – je ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou 

soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné 

na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora 

zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie 

(viz. § 67 odst. 1 zákona č. 608/2006 Sb. o sociálních službách). 

 

Zisk - obvykle se definuje jako kladný rozdíl mezi celkovým hrubým příjmem a náklady 

firmy. Pro efektivní růst je nezbytné, aby většina firem dosahovala zisku. Zisk 

je vyjádřením úspěšnosti hospodářské činnosti firmy, je hlavním zdrojem dalšího rozvoje.  

 

 

 

 


