UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ
Katedra studií občanské společnosti

NAPLŇOVÁNÍ PRINCIPU MÍSTNÍHO ROZMĚRU V PROJEKTECH
ZAMĚŘENÝCH NA SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
Diplomová práce

Bc. Taťána Plecháčková

Vedoucí práce: Doc. Ing. Marie Dohnalová, Csc.

Praha 2010

P R O H L A Š U J I,
že

jsem

tuto

diplomovou

práci

vypracovala

zcela

samostatně

a s použitím zdrojů uvedených v seznamu literatury.
Souhlasím s tím, že tato diplomová práce může být zveřejněna v elektronické knihovně
FHS UK a může být využita i jako studijní text.
V Praze, dne

2010

Taťána Plecháčková
Podpis:

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych na tomto místě poděkovala za odborné a vstřícné vedení diplomové
práce paní doc. Ing. Marii Dohnalové, Csc. a paní Mgr. Tereze Pospíšilové za cenné rady
v otázce provedení výzkumného šetření. Touto cestou také děkuji zástupcům všech
společností, kteří ochotně vyplnili dotazník, a bez jejichž pomoci by práce nemohla
vzniknout.
Srdečné díky patří i mému manželovi a rodině za podporu během celého studia.

Obsah
Abstrakt..................................................................................................................................5
Úvod ....................................................................................................................................7
1
Vymezení pojmů .......................................................................................................10
1.1.
Sociální ekonomika...............................................................................................10
1.2.
Sociální podnik .....................................................................................................13
1.3.
Sociální začleňování .............................................................................................21
2
Koncept sociální ekonomiky v zahraničí a u nás ......................................................22
2.1
Pojetí sociální ekonomiky ve vybraných zemích .................................................22
2.1.1 Sociální ekonomika ve Slovinsku ....................................................................22
2.1.2 Sociální ekonomika ve Španělsku ...................................................................24
2.1.3 Sociální ekonomika v Německu ......................................................................25
2.1.4 Sociální ekonomika ve Velké Británii .............................................................26
2.1.5 Praktické příklady sociálních podniků v zahraničí ..........................................27
2.2
Pojetí sociální ekonomiky v České republice .......................................................30
2.3
Podpora konceptu v ČR díky projektu TESSEA ..................................................34
2.4
Podpora sociálního podnikání v ČR ze strukturálních fondů EU .........................35
2.5
Legislativní zakotvení sociální ekonomiky v ČR .................................................40
3
Východiska principu místního rozměru ....................................................................41
3.1
Evropské pojetí místního rozměru ........................................................................41
3.2
Východisko místního rozměru v koncepci regionálního rozvoje ČR ...................45
3.3
Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2007-2013 jako východisko principu
místního rozměru a souvislost se sociální ekonomikou........................................47
3.4
Strategie udržitelného rozvoje ..............................................................................52
3.5
Důležitost specifických místních zdrojů ...............................................................56
3.6
Koncept lokální ekonomiky jako východisko pro místní rozměr .........................58
4
Projekt výzkumu .......................................................................................................62
4.1
Pojetí, realizace a zacílení výzkumného šetření ...................................................62
4.2
Hypotézy ...............................................................................................................62
4.3
Metodika výzkumu a výzkumný soubor ...............................................................63
4.4
Výsledky šetření ...................................................................................................67
4.5
Shrnutí výsledků šetření........................................................................................91
Závěr ..................................................................................................................................96
Seznam použitých zdrojů...................................................................................................100
Přílohy................................................................................................................................104
Slovník důležitých pojmů ..................................................................................................129
Rejstřík...............................................................................................................................133
O autorce............................................................................................................................134






Abstrakt
Diplomová práce se zabývá naplňováním principu místního rozměru, jako jednoho
z klíčových principů sociální ekonomiky v projektech financovaných ze strukturálních
fondů EU.
První část práce se věnuje konceptu sociálního podnikání a jeho vývoji v ČR v posledních
letech, včetně aktuálních možností finanční podpory sociálních podnikatelů ze
strukturálních fondů EU. Následuje empirická část zaměřená na vyhodnocení šetření
realizovaného přímo v sociálních podnicích, které by mělo přinést zpětnou vazbu
z reálného podnikatelského prostředí ohledně chápání principů sociální ekonomiky, které
jsou postupně zaváděny do praxe.
Naplňování principu místního rozměru, je popsáno na základě odpovědí respondentů na
výzkumné otázky zjišťující nástroje zveřejnění podniků v lokalitě, formu komunikace
a spolupráce se stakeholdery, využívání místních zdrojů a uspokojování místních potřeb,
samotné vnímání své role v regionu a zapojení do komunitního plánování.
Klíčová slova
Sociální ekonomika, sociální podnik, podnikání, stakeholder, lokální ekonomika, místní
rozměr, nestátní nezisková organizace, komunitní plánování, trvale udržitelný rozvoj,
regionální rozvoj.
Abstract
This graduation thesis is focused on Following the Principle of Local impact in projects
focused on Social Enterprising.
First chapters bring theoretical concept of Social Economy and Social Enterprising
subjects. Second part of the work contains project of research and analysis of information
acquired from companies that participated in a research.
The Local impact as a fundamental Principle of Social economy is described on the basis
of respondent’s answers concerning the communication and cooperation with stakeholders,
using

variety

of

local

participating in community planning.

resources,

satisfying

local

needs

and
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Úvod
V roce 2007 uvedl Robert Sztarovics, předseda národní tematické sítě (NTS C)
zaměřené na posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb následující:
„V praxi

České

republiky

se

sociální

ekonomika

řadí

k těm

pojmům,

o nichž se rádo říká, že ho hodně lidí slyšelo, ale nikdo ještě neviděl“. (MPSV, 2007: 59)
Jen o pár let později mohu v rámci této práce představit výzkum prováděný právě
mezi sociálními podniky, které využívají již existující systémovou finanční podporu jako
pomoc při nastartování svých podnikatelských aktivit s prospěšným cílem.
Od roku 2009 působím na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR na pozici
projektové manažerky výzvy č. 1, oblasti intervence 3.1 Integrovaného operačního
programu (dále jen IOP), zaměřené na investiční podporu sociální ekonomiky.
Mám zde možnost komunikovat se sociálními podnikateli, jakožto příjemci dotační
podpory, ale také s potenciálními zájemci o finanční podporu z řad nestátních neziskových
organizací a z řad různých podnikatelských subjektů z celé České republiky. Díky této
práci sleduji vývoj od nápadu až po samotnou realizaci podnikatelského záměru. Zároveň
seznamuji žadatele, pro které je sociální podnikání leckdy nový a těžce uchopitelný pojem,
také s principy, kterými by se měly jejich podniky řídit. Princip místního rozměru, jako
jeden ze čtyř uváděných principů sociálního podnikání, je pro mnohé z nich velmi obecně
formulován a tak vyjadřují potřebu jeho bližší specifikace.
Provázanost sociální ekonomiky s regionem a místní rozvojem se objevuje
v mezinárodních definicích organizací jako je Social Economy Europe či francouzská
skupina odborníků FONDA. Výbor pro regiony Evropské komise zdůrazňuje důležitost
místní úrovně a to například u partnerství mezi aktéry sociální ekonomiky, pro-ziskovým
sektorem a veřejnou sférou. Regiony, města a místní úřady jsou klíčoví hráči, kteří určují
nástroje a implementaci veřejných politik.
Evropská unie činí opatření k posílení svého místního a regionálního rozměru, čehož
dokladem je i Lisabonská smlouva.
V ČR byl pojem „místní rozměr“ okrajově uchopen v rámci principů sociálního podniku
vytvořených Národní tematickou sítí C, resp. její expertní skupinou pro sociálně
ekonomické aktivity (NESEA), která jej definovala následovně: „Sociální podnik




uspokojuje přednostně místní potřeby a využívá přednostně místní zdroje. Sociální podnik
vstupuje do místních iniciativ a partnerství, přispívá k místnímu rozvoji znevýhodněných
oblastí. Podporuje smysl pro společenskou odpovědnost na místní úrovni.“ (Nový prostor,
2008: 261)
Místní rozměr je pojem, který je zmiňován v souvislostech s regionálním a udržitelným
rozvojem a nalézá oporu v Usneseních Evropského parlamentu i v národních strategických
dokumentech ČR.
Cílem diplomové práce je přinést přehledný, praktický a využitelný souhrn
informací o sociálním podnikání a zpětnou vazbu z reálného podnikatelského prostředí
ohledně naplňování principu místního rozměru, jako jednoho z fundamentálních článků
sociální ekonomiky. Práce vzniká z potřeby zjistit, jak je princip místního rozměru
naplňován v praxi a tím se snaží konkretizovat obecnou formulaci principu.
Pro kvalitní implementaci sociální ekonomiky je, podle mého názoru, potřeba
orientovat se ve vývoji konceptu, aktuálních trendech, evropských politikách, konceptech
regionálního a udržitelného rozvoje ČR.
Téma práce mi umožňuje seznámit se podrobněji s klíčovými dokumenty, které jsou pro
mou práci a pro další působení v oblasti sociální ekonomiky nezbytné. Díky realizaci
praktické části bude možné v závěru práce přinést odpovědi týkající se principu místního
rozměru, který je chápán, vykládán a realizován různě a postupně se teprve nastavují
nástroje sledování jeho naplňování. Výsledky šetření mohou také pomoci v nastavení
kritérií pro posouzení naplňování tohoto principu administrátory dotačních titulů.
Diplomová

práce

je

strukturována

do

dvou

částí.

V první části se věnuji vymezení sociální ekonomiky a sociálního podnikání, popisu
podniků v různých státech Evropy, současnému vývoji konceptu v České republice
a možnostem, které přináší. Dále nastiňuji východiska principu místního rozměru a jeho
oporu ve strategii regionálního a udržitelného rozvoje a souvislost s nově diskutovaným
konceptem lokalizace.
Druhá, praktická část přináší reflexi principu místního rozměru od samotných
podnikatelů. Obsahem empirické části je projekt výzkumu a vyhodnocení výsledků.
V úvodu je uveden cíl výzkumu, hlavní výzkumné otázky a hypotézy. Popsána je rovněž
metodologie výzkumu, definice výzkumného souboru a technika sběru dat.




Následuje vyhodnocení výsledků doplněné grafy a tabulkami. Výzkum je zakončen
kapitolou shrnující výsledky v podobě vyvrácení či potvrzení hypotéz.
V rámci

výzkumného

šetření

byly

ověřovány

hypotézy

vycházející

z následujících základních výzkumných otázek vztahujících se k naplňování principu
místního rozměru:


Jakou formou a jakými nástroji se sociálně podnikatelské subjekty zveřejňují
v místě?



Jaké formy má spolupráce a komunikace se stakeholdery (obcí, místními
institucemi a podnikateli, občany, médii atd.), jak je úspěšná?



Jak sociální podnikatelé vnímají svoji roli v regionu?



Jak jsou využívány místní zdroje a uspokojovány místní potřeby?



Jsou sociální podnikatelé zapojeni do komunitního plánování?



Znají sociální podnikatelé strategické dokumenty (vztahující se k regionálnímu
rozvoji a udržitelnosti)?

Zvolené výzkumné metody:
Kvantitativní výzkum – sběr údajů formou dotazníkového šetření u sociálních podnikatelů.
Analýza dokumentů – studium literatury, výzkumných studií a materiálů vztahujících se
k sociálnímu podnikání a místnímu rozměru.
Věřím, že diplomová práce bude přínosná pro mé kolegy, studenty občanského
sektoru a příbuzných oborů i pracovníky v neziskových organizacích právě pro uchopení
nového tématu a zároveň zachycení současného vývoje sociální ekonomiky a sociálního
podnikání v České republice.





1

Vymezení pojmů
V této kapitole uvádím vymezení klíčových pojmů jako sociální ekonomika, sociální

podnik, sociální začleňování, se kterými bude dále v textu pracováno. Další důležité pojmy
jsou uvedeny ve slovníku na konci této práce.

1.1.

Sociální ekonomika

„Ekonomická efektivnost a mravní princip humanity jsou si navzájem podmínkou.
Bez

té

první

to

nedokážeme

–

bez

toho

druhého

nesneseme.“

(Herzog In Johanisová, 2008: 66)
Definic a pojetí sociální ekonomiky je mnoho, v mnohém se překrývají či doplňují.
Z mého úhlu pohledu by se sociální ekonomika dala shrnout jako ekonomika spravedlivá,
lokální, sociálně solidární a hlavně udržitelná. Níže přináším několik uznávaných definic.
Výstižnou definici sociální ekonomiky nabízí Evropská výzkumná společnost
EMES: „Pojem sociální ekonomika sdružuje podniky družstevního charakteru,
vzájemného prospěchu a pojišťovací společnosti, nadace a další typy neziskových
organizací, které sdílejí některé principy, které je spojují se „třetím sektorem“ moderních
ekonomik. Organizace sociální ekonomiky se liší od soukromého ziskového sektoru tím,
že jejich primárním cílem je sloužit potřebám svých členů nebo širšímu veřejnému zájmu
namísto maximalizování a rozdělování zisku mezi členy nebo podílníky. Také se jasně
odlišují od veřejného sektoru, přestože mohou dostávat veřejné dotace pro naplnění své
mise. Jsou totiž sebeřízenými soukromými organizacemi s pravidlem „jeden člen – jeden
hlas“

na

svých

valných

shromážděních“.

(Jacques

Defourny)

Zdroj: EMES. Dostupné z: <http://www.emes.net/index.php?id=234>
Podle vymezení Evropského parlamentu (EP) sociální ekonomika, která spojuje
ziskovost a solidaritu, hraje prvořadou úlohu v evropském hospodářství tím, že vytváří
kvalitní pracovní místa, posiluje sociální, hospodářskou a územní soudržnost, vytváří
sociální

kapitál,

podporuje

aktivní

občanství,

solidaritu

a typ

hospodářství

s demokratickými hodnotami, které klade lidi na první místo, a kromě toho podporuje




udržitelný rozvoj a sociální, environmentální a technické inovace. (Usnesení o sociální
ekonomice [2008/2250(INI]) 1 z 19. února 2009.
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP ve své zprávě o sociální ekonomice uvádí, že
účastníky sociální ekonomiky jsou družstva, vzájemné společnosti, sdružení a nadace.
Organizace sociální ekonomiky se uplatňují v tržních a netržních sektorech a jsou
vytvářeny za účelem vyvíjení sociálně prospěšné činnosti. 2
(Zpráva o sociální ekonomice [2008/2250(INI)] Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
pro Evropský parlament z 26. 1. 2009)
O organizacích sociální ekonomiky říká Social Economy Europe, instituce
reprezentující sociální ekonomiku na evropské úrovni, dříve vystupující pod názvem
CEP-CMAF, že jde o ekonomické a sociální hráče aktivní ve všech sférách společnosti,
které jsou ustaveny jako reakce na potřeby lidí. 3
V České republice také vznikají různé definice sociální ekonomiky, které vycházejí
z mezinárodních pojetí, ale také respektují české prostředí a zkušenost.
V rámci Národní tématické sítě C, jedné ze šesti sítí vzniklé díky iniciativě EQUAL, byla
v roce 2007 ustavena expertní skupina pro sociálně ekonomické aktivity (NESEA). Ta
navrhla definici sociální ekonomiky, principů sociálního podniku ad. klíčových pojmů,
které jsou dnes používány a jsou také integrovány do dokumentů provázejících dotační
tituly na podporu sociální ekonomiky.
NESEA definovala sociální ekonomiku následovně: jde 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

1

[cit. 1. 9. 2010] Dostupné z: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0062+0+DOC+XML+V0//CS>
2
[cit. 8. 9. 2010] Dostupné z:
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=CS&reference=A6-0015/2009>

Vlastní překlad. [cit. 9.9.2010]
Dostupné z: <http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?rubrique10&lang=en>





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. 4
Definováním sociální ekonomiky na území ČR se věnuje také Marie Dohnalová,
která navrhla následující vymezení konceptu:
„Sociální ekonomika: část národního hospodářství, kterou tvoří sdružení, družstva a nové
formy sociálních podniků, které jsou založeny na demokratických hodnotách a jsou
organizovány nezávisle na veřejném sektoru. Tyto sociální podniky plní ekonomické
a sociální cíle, mají důležitý význam v místních podmínkách a často vytvářejí pracovní
příležitosti pro osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce. V sociální ekonomice není
hlavní motiv dosahování zisku, ale zvyšování veřejného prospěchu.“ 5 (Dohnalová, 2009)
Dovolím si uvést ještě jednu definici (resp. její část), která symbolizuje charakteristický
prvek

tohoto konceptu

a

to

aktivní

participaci

zainteresovaných

stran:

“… 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). 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…“. (Hunčová, 2008: 3 In Pašková, 2009)

The social economy is everywhere for everyone, at anytime.“
“Sociální ekonomika je všude, pro každého a kdykoliv.“
(Social Economy Europe)


4

 [cit. 22. 6. 2010] Dostupné z: <http://www.socialni-ekonomika.cz/cs/slovnik-pojm.html> a dále z:
<http://www.gle.cz/downloads/final%20report%20SE.doc>
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1.2.

Sociální podnik

Základním prvkem sektoru sociální ekonomiky je sociální podnik (SP), který – na
rozdíl od klasické neziskové organizace – využívá ekonomické nástroje stejně jako podnik
soukromý, generuje příjmy, v optimálním případě zisk, nicméně sleduje především sociální
cíle. (GLE-REDECo, 2008)
Podle DETI (britského vládního oddělení, které formuluje ekonomicko-rozvojové
veřejné koncepce a politiky v oblasti obchodu, sociální ekonomiky, inovací, energie
a turismu v Severním Irsku je sociální podnik byznys s primárně sociálními cíli, jehož
přebytky jsou reinvestovány pro cíle podniku nebo ve prospěch komunity raději než
k maximalizaci zisku pro podílníky či vlastníky. Zdroj: DETI (Department of Enterprise,
Trade and Investment) 6
Současný SP má kořeny v koncepcích sociální filozofie, které se rozvíjely
v 19. století a prosazovaly vizi sociální solidarity, spravedlnosti a udržitelné ekonomické
spolupráce občanů.
Typy a formy podniků sociální ekonomiky jsou rozmanité.
Marie Dohnalová pracuje s definicí Social Economy Europe (dříve CEP-CMAF), která
uvádí jako základní čtyři „pilíře“ sociální ekonomiky družstva, vzájemné společnosti,
asociace a nadace. (VÚPSV, 2009)
Družstva
– dobrovolné a otevřené členství
– stejná váha hlasu založená na většině
– členové přispívají k základnímu jmění, které
je proměnlivé
– autonomie a nezávislost
– hlavní oblasti činnosti: zemědělství,
bankovnictví, výroba, maloobchod a služby
Asociace
– dobrovolné a otevřené členství
– stejná váha hlasu založená na většině
– členské příspěvky, není nutný prvotní vklad
– autonomie a nezávislost
– hlavní oblasti činnosti: zajištění služeb oblasti
sociální, zdravotní, sportu a rekreace, péče
o starší občany a děti, dobrovolnická práce,
zastupování/reprezentace

Vzájemné společnosti
– dobrovolné a otevřené členství
– stejná váha hlasu založená na většině
– členské příspěvky, není nutný prvotní vklad
– autonomie a nezávislost
– hlavní oblasti činnosti: zdravotnictví, životní
a ostatní typy pojištění, poskytování hypoték
Nadace
– řízena správní radou
– majetek získán z darů a příspěvků
– hlavní oblasti činnosti: financování výzkumu
a jeho provádění, podpora mezinárodních,
národních a místních projektů jednotlivců
i organizací, podpora dobrovolnické služby

Schéma č. 1 – Pilíře sociální ekonomiky; Zdroj: VÚPSV, 2009:14

6

Překlad z originálu. [cit. 8.9.2010] Dostupné z:
<http://www.socialeconomynetwork.org/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=83>





Specifické je podle J. Defourny z EMES umístění sociálních podniků, které
znázorňuje následující schéma. Sociální podniky na sebe mohou vzít i jiné právní formy,
než nejčastěji užívanou formu družstva a spolku. V některých zemích byla pro sociální
podniky vytvořena zvláštní právní norma. Tato skutečnost vysvětluje, proč v rámci
schématu hranice skupiny sociálních podniků přesahuje hranice sféry družstev
a neziskových organizací. (VÚPSV, 2009:22)

Schéma č. 2 - Sociální podniky mezi družstvy a organizacemi občanského sektoru; Zdroj: VÚPSV,
2009:23

V českém pojetí naplňuje sociální podnik, dle doposud uznávané definice NESEA,
následující principy: má formulován obecně prospěšný cíl, uplatňuje se v něm participace
a demokratické rozhodování, specificky využívá vygenerovaný zisk a působí primárně
místně.
Podniky v oblasti sociální ekonomiky jsou obvykle malé a střední podniky
přispívající k udržitelnému hospodářskému modelu, podle něhož jsou jednotlivci
důležitější než kapitál.
Existují ale také běžné podniky – někdy označované jako komerční,
(necharakterizující se jako sociální), které mají vytvořenou sociální politiku podniku 7
(social

policy

of

the

enterprise),

působí

lokálně


7

Jde o soubor opatření, která podnik dělá ve prospěch svých zaměstnanců s cílem zvýšit jejich pracovní
spokojenost, případně pozitivně ovlivnit jejich život mimo pracovní prostředí v době kdy jsou jeho
zaměstnanci i v době, kdy už v podniku pracovat nebudou. Taková politika se může týkat také rodinných
příslušníků zaměstnanců. (Matoušek, 2003)





a

přirozeně

reinvestují

zisk

do

inovací,

nákupu

nových

technologií

a rezervních fondů, přijímají znevýhodněné zaměstnance (např. etnické menšiny, mladé
lidi bez edukace, matky na/po rodičovské dovolené). V čem se tyto podniky liší od těch
sociálních? Nemůžeme přeci předpokládat, že sociální podniky naplní beze zbytku
všechny principy stanovené expertní skupinou. Liší se množstvím reinvestovaného zisku?
Nebo podílem znevýhodněných zaměstnanců? Jak vypadá lokální působení?
Definice jsou většinou formulovány tak, aby zahrnovaly maximum možných
variant. Jak se ukázalo v praxi, definice NESEA, ač je velmi důkladná, je v jistých
ohledech vágní. Pro účely sledování naplňování principů sociální ekonomiky
a rozlišování této formy podnikání u projektů financovaných ze strukturálních fondů
Evropské unie (dále jen SF EU), o kterých bude řeč později, konkretizoval administrátor 8
dotačních titulů zaměřených na podporu sociálního podnikání povinnost reinvestice
případného zisku do rozvoje aktivit podniku stanovením míry ve výši min. 51 %; dále byl
stanoven podíl znevýhodněných zaměstnanců z cílových skupin na celkovém počtu
zaměstnanců a to ve výši min. 30 %; subjekty popisují konkrétní zapojení do
místních iniciativ a partnerství (spolupráce s ÚP, NNO, dobrovolníky) 9 .
Prostřednictvím monitoringu a kontrol v podpořených podnicích bude možné časem ověřit,
do jaké míry jsou principy sociálního podnikání příjemcům srozumitelné a hlavně
aplikovatelné, a kde je případně prostor pro jejich revizi.
Sociální podniky jsou často zaměňovány za různé jiné subjekty, jako je např.
chráněná dílna, společensky odpovědný podnik atd. Pochopení rozdílů je možné
prostřednictvím srovnání podnikatelské kultury sociálního podniku s dalšími typy subjektů.
Níže uvádím výstupy ze srovnání sociálního podniku se sociálně terapeutickou dílnou,
společensky odpovědným podnikem, běžným podnikem a chráněnou dílnou vymezenou
podle zákona o zaměstnanosti. Kromě uvedených zdrojů vycházím také z komparace, které
se věnoval Fokus Praha o.s. v rámci vymezení sociální firmy a z pracovních podkladů
Ing. Karla Rychtáře ze Svazu Českých a moravských výrobních družstev, se kterým jsem
problematiku diskutovala.



MPSV ČR
9

Více k naplňování principů SE nabízí Osnova podnikatelského plánu v příloze č. 2, část sociální aspekty
podnikání.





Sociálně terapeutická dílna je vymezena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, jejím zřizovatelem je zpravidla občanské sdružení nebo charita. Z hlediska
právního statutu jde o interně vymezené pracoviště subjektu zřizovatele, zpravidla interní
hospodářské středisko. Účelem zřízení je sociální služba, kde práce bez zaměstnaneckého
vztahu je součástí terapie. Cílovou skupinou jsou uživatelé/klienti sociální služby.
Obchodně podnikatelská funkce takového subjektu je pouze doplňková, příležitostná.
Financování provozu probíhá kombinací dotací na sociální služby, provozních příspěvků
grantů a dalších případných zdrojů včetně příspěvků klientů (jako úhrada stravného)
a darů. Udržitelný rozvoj se akcentuje v sociálním začlenění klienta, které přispívá
k udržitelnému rozvoji v širším smyslu.
Chráněná dílna je zřízena na základě dohody s úřadem práce. Jde opět
o interně vymezené pracoviště subjektu zřizovatele, zpravidla interní hospodářské
středisko – vytvořené dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 76.
V chráněném pracovním prostředí jde o nejnižší stupeň pracovního začlenění osob se
zdravotním postižením v pracovně právním vztahu. Cílem je zaměstnat zejména středně
a těžce postižené osoby s nižší kvalifikací a podpořit jejich sociální začlenění a podle
situace umožnit i kvalifikační růst.
Z hlediska obchodně podnikatelské funkce jde o produkci s tržní přidanou hodnotou, často
s konkurenceschopnou kvalitou.
Financování provozu probíhá skrze vlastní tržby, příspěvky úřadu práce (§ 76 zákona
o zaměstnanosti), případně je doplněno dotacemi zřizovatele.
Udržitelný rozvoj se akcentuje v tom, že zaměstnanec dílny je začleněn, ekonomicky
aktivní, přiměřeně se podílí na udržitelnosti života v místě a regionu. Samotná produkce
dílny může být přínosem.
Společensky odpovědný podnik a běžný podnik jsou právnické či fyzické osoby,
založené podle obchodního a živnostenského zákona. Účelem je maximální zisk
zakladatelů, akcionářů při dodržování zákonů.
Obchodně podnikatelskou funkcí je podnikání na volném konkurenčním trhu (trh zboží
a služeb, finanční trh a trh práce) při dodržování zákonů a pravidel.
Běžné podnikové financování s využitím externalizace nákladů (outsourcing a nákup
služeb) s cílem maximalizace zisku.
Udržitelný rozvoj v hlavní podnikatelské činnosti není prioritou, je podřízen maximalizaci
zisku. Společensky odpovědná firma však kompenzuje část negativních dopadů činnosti





systematickým rozvíjením projevů sociální odpovědnosti v těch oblastech, které nejsou
v rozporu s podnikatelskými cíli (např. charitativní a ekologicky prospěšné).
Běžný - komerční podnik respektuje pouze vymahatelná nařízení a normy, které omezují
negativní dopady podnikání na udržitelný rozvoj. 10
Sociální podnik obecně je právnickou či fyzickou osobou, založenou podle
obchodního a živnostenského zákona. Snaží se o konkurenceschopné soustavné podnikání
za účelem zisku s deklarovaným obecně prospěšným cílem. Ekonomický, sociální
a environmentální prospěch jsou ve vzájemné rovnováze.
Sociální podnik typu WISE (Work Integration Social Enterprise), tedy integrační
podnik je právnickou či fyzickou osobou, založenou podle obchodního a živnostenského
zákona (fyzická osoba, OSVČ, obchodní společnost, družstvo, občanské sdružení dle
občanského zákoníku).
Vzniká z pohnutek a k cílům (převážně) lokálních nebo regionálních potřeb (obecné blaho
nebo veřejný zájem), důraz je kladen na vytvoření udržitelných pracovních míst pro osoby
znevýhodněné (nejčastěji zdravotně postižené).
Účelem podniku je konkurenceschopné soustavné podnikání za účelem zisku
s deklarovaným obecně prospěšným cílem. Podnikatelská činnost je vnímána jako základ
ekonomiky podniku na volném obchodním trhu, je zde přítomno obchodně ekonomické
riziko na straně zainteresovaných skupin (stakeholderů).
Podnikání sociálního podniku je etické a v souladu s platnými právními předpisy.
Časté je zde využívání sociální inovace (konkurenční výhoda, přednost, silná stránka).
Financování provozu je hrazeno z vlastní činnosti a z dalších zdrojů (peněžní i nepeněžní
zdroje). Těmito zdroji mohou být účelové dotace a příspěvky (typické pro podniky typu
WISE zaměstnávající osoby se zdravotním postižením).
U sociálních podniků převažuje nerozdělování zisku vkladatelům majetku a jeho
manažerům. Podnik směřuje ke snižování závislosti na veřejných financích (relativně, tedy
v poměru k obratu a nákladům). 11



Nepublikovaný rukopis. 2010 (materiál z archivu autorky vytvořený k výkladu charakteristik sociálního
podniků žadatelům o dotace, vycházející ze srovnání sociálních firem s ostatními typy subjektů. Porovnání
sociálních firem jako podklad dostupné z:
<http://www.socialnifirmy.cz/getdoc.php?id=582&sessid=a13333eadd2cfa1f2814fdb9f16c37a7>
a z nepublikovaného materiálu Ing. Karla Rychtáře ze SČMVD).
11
 viz pozn. 10





Z hlediska sociálního začleňování by se daly výše uvedené subjekty porovnat
následovně:

Sociálně

terapeutická

dílna

-

Sociální

začleňování

se

realizuje

prostřednictvím sociální služby. Prostředí dílny je přizpůsobené a podřízené potřebám
sociální služby. V pracovních činnostech se vytvářejí a rozvíjí základní pracovní návyky,
psychomotorické dovednosti. Nejedná se o zaměstnání na základě pracovní smlouvy za
mzdu.
V chráněné dílně dochází k sociálnímu začlenění OZP prostřednictvím
zaměstnání v upravených podmínkách na tzv. „chráněném trhu práce“. Chráněnou
dílnu pak vymezuje zákon o zaměstnanosti. Dochází zde k významnému přizpůsobení
organizace, i prostředí, které však nesmí ohrozit kvalitu. Převážně se zde uplatňují
zaměstnanci s vyšším stupněm postižení a omezením výkonu a kvalifikace. Snahou je
maximální využití jejich zbytkového pracovního potenciálu, začlenění OZP do pracovního
kolektivu, zaměstnanci skutečně pracují.
Účel sociálního podniku (nespecifikovaného) je vymezen v zakládacích
dokumentech. Aktivity se přizpůsobují souladu s cíli a prioritami podniku, obecně
prospěšným

cílem.

Integrace

zaměstnanců

je

dána

charakterem

podniku,

podnikatelského záměru a obecně prospěšným cílem (jeho vztah k integrační funkci).
U sociálního podniku typu WISE hraje hlavní roli vytvoření a trvalé udržení
vhodných pracovních míst znevýhodněných zaměstnanců.
Významná část zaměstnanců jsou osoby zdravotně nebo sociálně znevýhodněné.
Integrace se děje skrze vytvoření, udržení a stabilizace přizpůsobených pracovních míst
pro znevýhodněné, upevnění pracovních návyků a rozvoj pracovních kompetencí. Tím
zvyšuje šance zaměstnanců pro volný trh práce.
Společensky odpovědný podnik (CSR) a běžný podnik přinášejí pracovní
příležitost na konkurenčním trhu práce pro zaměstnance splňující požadované pracovní
kompetence. CSR navíc kultivuje vztahy se zaměstnanci. V obou typech subjektů se
prosazuje

podřízenost

aktivit,

vztahů

a

procesů

podnikatelským

zájmům

a maximalizaci zisku. Integrace se děje pouze, pokud je součástí CSR konceptu firmy
a pokud neohrožují podnikatelské zájmy podniku. 12

12

Nepublikovaný rukopis. 2010 (materiál z archivu autorky vytvořený k výkladu charakteristik sociálního

podniků žadatelům o dotace, vycházející ze srovnání sociálních firem s ostatními typy subjektů Dostupné z:
<http://www.socialnifirmy.cz/getdoc.php?id=582&sessid=a13333eadd2cfa1f2814fdb9f16c37a7>
a z nepublikovaného materiálu Ing. Karla Rychtáře ze SČMVD).





Marie Dohnalová navrhuje definovat sociální podnik jako subjekt sociální
ekonomiky, který „je formálně ustavený mimo veřejný sektor, má specifické
charakteristiky. Při výrobě a prodeji zboží a/nebo služeb podstupuje ekonomické riziko
spojené s realizovanými sociálně-ekonomickými aktivitami v místních podmínkách, často
vytváří pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce.“

13

(Dohnalová, 2009)
Pojetí, či definice sociálního podniku z různých zemí přináší také kapitola 2.1 této
práce, která se věnuje zahraničním pojetím SE.
Principy sociálního podnikání podrobila zkoumání a revizi také pracovní
skupina definice projektu TESSEA, o kterém se zmiňuji později. Dovoluji si tedy tento
materiál, získaný prostřednictvím svého členství v síti TESSEA uvést jako nejaktuálnější
podobu principů sociálního podnikání vytvořenou experty na českém území.
Pracovní skupina doplnila definice následovně: Sociální podnikání jsou podnikatelské
aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním
rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo
kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku.
Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.
Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba, její
součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik
naplňuje

veřejně

prospěšný

cíl,

který

je

formulován

v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu –
ekonomického, sociálního a environmentálního.
Níže uvádím přehlednou tabulku principů sociálního podnikání.
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PRINCIPY
SOCIÁLNÍHO
PODNIKU

1. Sociální
prospěch

2. Ekonomický
prospěch

3. Environmentální
a místní
prospěch

CHARAKTERISTIKY
(jsou v souladu s
evropským pojetím
sociálního podniku.
Sociální podnik je má
splňovat nebo k nim
směřovat.)

a) Provozování
aktivity
prospívající
společnosti či
specifické
skupině
lidí.
b) Demokratické
rozhodování.
c) Založen
z iniciativy
občanů.

a) Případný zisk je
používán přednostně pro
rozvoj sociálního
podniku a/nebo pro
naplnění
veřejně prospěšných
cílů.
b) Vykonávání soustavné
ekonomické aktivity.
c) Nesení ekonomických
rizik.
d) Nezávislost na
veřejných či soukromých
institucích.
e) Alespoň minimální
podíl placené práce.
f) Možnost
vícezdrojového
financování.

a) Uspokojování
přednostně
místních potřeb
a využívání
přednostně místních
zdrojů.
b) Zapojení důležitých
aktérů do
činnosti sociálního
podniku.
c) Podporování smyslu
pro
sociální zodpovědnost
na místní
úrovni.
d) Inovativní přístup
a řešení.
e) Zohledňování
environmentálních
aspektů.

Zpracovali a schválili členové pracovní skupiny definice projektu TESSEA v srpnu 2010.
Zdroj: TESSEA [cit.8.9.2010] Dostupné z:
<http://www.socialni- ekonomika.cz/images/Pdf/TESSEA_tabulka%20principu_SP_web_pripominky.pdf .>





1.3.

Sociální začleňování

Ráda bych se ještě zastavila u pojmu sociální začleňování, neboť právě k sociální
integraci znevýhodněných cílových skupin směřují projekty sociálních podnikatelů
podpořených z dotačních titulů MPSV a MHMP.
Sociální začlenění je pojem, se kterým pracují všechny státy EU v rámci svých sociálních
politik. Začleňování je pojmenováním procesu, který je složen ze vztahů a intervencí,
v nichž sociální služby hrají důležitou roli. Základním principem je posilování osobních
kompetencí a schopností člověka, aby mohl využívat přirozené zdroje ve společnosti.
Sociální začleňování lze také nahradit pojmem sociální fungování. Sociálním fungováním:
„se rozumí naplnění odpovědnosti jedince vůči společnosti obecně, vůči bezprostřednímu
sociálnímu prostředí a vůči sobě samému.“ (Barker, 1987 In Sociální práce, 2006)
Pojem sociální fungování reflektuje jak schopnost klienta odpovídat na nároky prostředí,
tak nároky prostředí samotné. (Matoušek, 2003)
V případě, že je sociální fungování ohroženo nebo omezeno, „přichází“ sociální služba.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách vymezuje pojem sociální začleňování v § 3,
písmenu e) následovně: jde o proces, kdy „osoby sociálně vyloučené…dosáhnou
příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního
a kulturního života a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný“.
Zde se tedy také potvrzuje, že sociální ekonomika je přirozeným nástrojem,
který nabízí „běžnou“ formou znevýhodněným skupinám možnost „sociálně
fungovat“ a až pokud samy nejsou takového fungování schopny, přichází na řadu systém
sociální pomoci a péče.
Použité slovo „běžný“ je dle mého názoru charakterizujícím slovem i pro sociální
podnik. Jde o běžný, resp. běžně, standardně fungující podnik, který nenabízí svým
zaměstnancům tréninková pracovní místa, ani chráněné pracovní prostředí a v právě v jeho
běžnosti je kýžený integrační efekt. Takový podnik má jiný žebříček hodnot, snaží se být
prospěšný komunitě, zisk je reinvestován do rozvoje podnikání a naplňování prospěšných
cílů. Takový podnik se chová eticky a ekologicky, využívá primárně místní zdroje
a reaguje na místní potřeby a svým zaměstnancům dává prostor pro zapojení do
rozhodovacích procesů. Uchopení těchto principů je samozřejmě na každém podnikateli,
odvíjí se také od typu podnikatelské činnosti a míře znevýhodnění zaměstnanců.




2 Koncept sociální ekonomiky v zahraničí a u nás
V této kapitole se věnuji konceptům sociální ekonomiky ve čtyřech evropských
zemích, pojetí, praktickým příkladům zahraničních sociálních podniků, současné podpoře
sociálního podnikání v ČR a podpůrnému projektu na rozvoj infrastruktury k sociální
ekonomice.

2.1

Pojetí sociální ekonomiky ve vybraných zemích

V různých zemích se koncept sociální ekonomiky vyvíjí různě. Konsorcium
Greater London Enterprise (GLE) – REDECo s.r.o. vypracovalo v roce 2008 Srovnávací
analýzu modelů sociální ekonomiky, jejíž výstupy byly použity pro přípravu globálních
grantů IOP a OPLZZ.
Z rozsáhlé studie, zaměřené na detailní analýzu modelů sociální ekonomiky v Německu,
Španělsku, Británii a Slovinsku a formulaci možností SE v ČR vybírám, dle mého názoru
ta nejzásadnější zjištění týkající se pojetí sociálního podnikání, hlavních aktérů, legislativy
a přenositelných prvků do ČR. Kapitolu doplňuji o praktické příklady sociálních podniků
ve Walesu, Skotsku, Švédsku a Rakousku.

2.1.1 Sociální ekonomika ve Slovinsku
Nejprve se zastavím u modelu sociální ekonomiky ve Slovinsku.
Sociální ekonomika je zde chápána jako oblast, kde různé typy právnických a fyzických
osob „vytvářejí podpůrné prostředí pro zapojení znevýhodněných cílových skupin do
sociálního a pracovního prostředí“. Podnik sociální ekonomiky ve Slovinsku by měl
kombinovat tržně orientované podnikatelské činnosti se sociální motivací a cíli. Měl by se
snažit být úspěšným a současně klást důraz na dlouhodobé přínosy pro zaměstnance,
zákazníky a členy komunity (jinak řečeno pro stakeholdery). (GLE-REDECo, 2008:17)
Hlavní překážkou v rozvoji konceptu SE ve Slovinsku je blok, či předsudek
a nedůvěra společnosti pramenící ze zkušenosti dřívějšího kolektivismu. Soukromé
podniky jsou považovány za subjekty výhradně zaměřené na generaci zisku. A tak je na





sociální podnikatele zatím nahlíženo spíše jako na ty, „kteří chtějí vydělat na problémech
jiných“. (GLE-REDECo, 2008:19)
Tento pohled je podobný situaci v ČR, kde panuje velká nedůvěra ve spojení pojmů
„sociální“ a „podnikání“.
Řada slovinských zákonů se sociálního podnikání nepřímo dotýká skrze nástrojů
aktivní sociální integrace znevýhodněných skupin.
Ve Slovinsku jsou poskytovány daňové úlevy organizacím třetího sektoru, vhledem
k jejich rozsahu nejde ale o velký stimulant.
Hlavními aktéry jsou zde družstva, spolky založené na dobrovolné práci, podniky
pro osoby se zdravotním postižením, centra zaměstnanosti, nadace práce, venkovská
inovační

centra,

municipální

centra

pro

mládež

a kulturu a místní centra integrovaného rozvoje, u kterých se nemůžu nezastavit.
Místní centra integrovaného rozvoje jsou veřejně-soukromá partnerství, fungující jako
neziskové iniciativy na místní úrovni s posláním prosazovat integrovaný místní rozvoj,
zejména rozvoj MSP.
Místní rozvojová partnerství vznikala na základě nového programu, zahájeného slovinskou
vládou v r. 1996. Uvedená intervence má za důsledek, že centra místního rozvoje hrají
důležitou roli jako střediska podpory podnikání. Síť center, ve spolupráci s regionálními
rozvojovými agenturami, dokázala navrhnout a realizovat stovky projektů místního
významu

založených

na

partnerství

mezi

obcemi

a podnikatelským sektorem. Jako příklad lze uvést regionální programy poskytující
mikroúvěry, programy rozvoje lidských zdrojů, inkubátory, technologická centra,
průmyslové zóny, místní silnice, čistírny odpadních vod ad. (GLE-REDECo, 2008)
Pro ČR by mohlo být inspirativní, že by ve Slovinsku měl fungovat projekt, jehož
cílem bude podpora aktérů sociální ekonomiky a provázanost nástrojů různých
ministerstev, což je v ČR zatím v nedohlednu 14 .


14

pozn. autorky: Od přípravy a vyhlášení výzev č. 1 IOP a č. 30 OPLZZ nebylo zrealizováno meziresortní
jednání např. s MŽP, MPO, MŠMT, v rámci jejichž dotačních titulů by mohly být nástroje sociální
ekonomiky podporovány.





2.1.2 Sociální ekonomika ve Španělsku
Španělsko je z hlediska sociální ekonomiky o mnoho kroků napřed. Sice zde
nenajdeme oficiální definici sociální ekonomiky, ale její praktické účinky ano. Celkově se
hovoří spíše o neziskovém sektoru, přičemž neziskový znamená, že se nerozdělují zisky
osobám, které subjekt řídí a přebytky zůstávají v organizaci či komunitě. (GLE-REDECo,
2008). Sociální podnikání má zde oporu ve známé platformě – Konfederaci sociálních
podniků CEPES (La Confederación Empresarial Española de Economía Social).
Zjištění studie týkající se španělského neziskového sektoru můžeme přenést do ČR, platí
zde totiž také. Jde o následující zjištění: „Omezení nebo alespoň stabilizace disponibilních
veřejných prostředků vede k situaci, kdy soukromý sektor bude muset doplňovat veřejné
aktivity v mnoha oblastech.“ (GLE-REDECo, 2008: 38)
Aktéři sociální ekonomiky, kteří se všichni těší daňovým úlevám, jsou ve
Španělsku následující: na prvním místě družstva, jako nejuznávanější typ sociálního
podniku, následovány společnostmi ve většinovém vlastnictví zaměstnanců, dále pak
vzájemné společnosti, společnosti pro sociální integraci, speciální centra zaměstnanosti,
pracovní enklávy a nadace. Společnosti pro sociální integraci mají model, který, jak se
domnívám, je propagován i v ČR - jsou to ziskové a konkurenční subjekty s výraznými
sociálními přínosy, protože nabízejí osobám vyloučeným ze společnosti možnost aktivní
participace. Rozdíl vidím v tom, že jsou to místa pouze dočasná a je potřeba další návazný
nástroj na uplatnění těchto osob na trhu práce. Speciální centra zaměstnanosti pak mají
podobný model našim chráněným dílnám.
Co mě zaujalo a co myslím, že je přenositelné do prostředí ČR je, že španělské
pracovní „enklávy umožňují chráněným pracovištím převádět OZP do podniků, jimž
dodávají služby a produkty“. (GLE-REDECo, 2008: 43)
Nutno konstatovat, že sociální ekonomika má ve Španělsku značnou podporu
veřejné

správy,

kromě

toho

zde

existuje

silný

střechový

orgán

(CEPES)

a v neposlední řadě etické financování a mikropůjčky jako zdroj alternativního
financování. Začínající sociální podnikatelé (ze znevýhodněných skupin) mají také
možnost odvádět nižší příspěvky do systému sociálního začleňování.





2.1.3

Sociální ekonomika v Německu

Německé pojetí sociální ekonomiky je opět trochu jiné než dvě předchozí. Zde není
prostor mezi státem a trhem jednotně specifikován. Obecně se ale hovoří o obecně
prospěšném

systému,

nebo

nekomerčním

sektoru,

ale

také

o komunálním hospodářství. (GLE-REDECo, 2008).
Sociální podniky v Německu by se daly charakterizovat jako různé typy tržně
orientovaných podniků, které jsou neziskové ve smyslu reinvestice do sociálních cílů.
Na základě zkušeností německých institucí v pracovní skupině EQUAL pro oblast
sociální ekonomiky je německou snahou vytvořit jednotnou identitu sociálních podniků,
resp. podniků se sociálními cíli.
A nyní k aktérům: Sociální podnik ve vlastnictví obce, nejčastěji v podobě o.p.s.
nebo s.r.o. je zajímavým aktérem sociální ekonomiky orientovaný na začlenění místních
dlouhodobě nezaměstnaných do společnosti a do zaměstnání pomocí speciálních opatření
zaměstnanosti, což částečně snižuje jeho budoucí výdaje. Dalším aktérem je pak sociální
podnik zakládaný organizacemi veřejné sociální péče, orientovaný na sektor sociálních
služeb a zdravotnictví. Lokální význam mají sociální podniky zakládané malými
a místními iniciativami, které řeší problémy sociálního vyloučení a trhu práce na
místní a regionální úrovni a působí jako doplněk státní politiky. Jelikož jsou financované
zejména z veřejných zdrojů, jejich nezávislost je omezená.
Zajímavé zaměření mají podniky sociální integrace s degresivními dotacemi, které
vznikají transformací neziskových organizací na tržní subjekty s cílem zajistit trvalou
integraci
Jde o družstva

pracovníků
a

do

běžného

sociální

firmy.

trhu

práce.

(GLE-REDECo,

2008)

Tyto transformační snahy můžeme pozorovat i v ČR, kde si již některé nestátní neziskové
organizace

uvědomují

nutnost

zajistit

si

ekonomickou

soběstačnost

a postupně se transformují do podoby sociálních podniků, nebo je zakládají.
Nejen

v Německu,

ale

i

v ČR

se

objem

dotací

postupně

snižuje

a zvyšuje se tak závislost sociálního podniku na tržních zdrojích a sociálním kapitálu
(dobrovolnická práce, sponzorské dary).
Německo nemá samostatnou politiku týkající se podpory sociální ekonomiky
a podobně jako u nás se opírá o existující politiku sociálního začleňování
a politiku zaměstnanosti. Německá vláda si uvědomuje význam sociálních podniků pro




zvyšování

zaměstnanosti

a

investuje

do

místních

projektů

a integračních sociálních podniků. V oblasti financování se v Německu také rozvíjí oblast
mikroúvěrů a podpory malých a středních podniků včetně etického bankovnictví
podporujícího projekty zaměřené na vzdělávání, ekologii, inovace, zdravotnictví
a sociálních věcí (Komunitní banka, Banka pro MSP, Banka pro sociální ekonomiku).
(GLE-REDECo, 2008)

2.1.4 Sociální ekonomika ve Velké Británii
Ve Velká Británii, i když zde existuje stále diskuze nad definicí sociální
ekonomiky, je již propracovaný systém podpory konceptu.
Sociální ekonomika zde zahrnuje celou „škálu organizací, které nejsou součástí ani
veřejného ani soukromého ziskového sektoru“. (GLE-REDECo, 2008: 90)
Co se týče definic a pojetí sociálních podniků, je jich více a odlišují se například
i v území (jiné je pojetí ve Skotsku, ve Walesu, Anglii). Rozšířená je definice, že jde
o podnik se sociálními cíli, jehož hospodářské přebytky jsou principiálně reinvestovány za
účelem dosahování těchto cílů v podniku nebo komunitě a který se nesnaží maximalizovat
zisk akcionářů a majitelů. (GLE-REDECo, 2008)
Dá se říci, že právní rámec sociálního podnikání se v současnosti ve VB vytváří.
Od roku 2005 zde ale existuje nový status „společnosti v komunitním zájmu (Community
Interest Company, CIC), který je určen pro sociální podniky, jež chtějí využívat zisky
a aktiva pro obecné blaho“. (GLE-REDECo, 2008: 94).
Jde o necharitativní organizace s jasným závazkem dodržovat neziskový status.
Společnosti v komunitním zájmu využívají blokaci jmění, které znemožňuje jejich prodej
za účelem soukromého obohacení, a také se zavazují být přínosné komunitě.
Hlavními aktéry sociální ekonomiky ve VB jsou sociální podniky mající následující
typy podob: družstva, podniky ve vlastnictví zaměstnanců, úvěrové svazy, rozvojové
fondy, zprostředkující organizace trhu práce, sociální firmy.
Z hlediska místního rozměru jsou významné komunitní podniky zaměřující se na
místní trhy a místní služby a komunitní rozvojové finanční instituce poskytují sociálním
podnikům a podnikům zakládaným členy znevýhodněných skupin finanční prostředky.
(GLE-REDECo, 2008).




Britská vláda nejenže se snaží vytvářet podmínky umožňující růst sociálních
podniků, ale formuluje v této oblasti i politické priority formulované např. v prvním
Akčním plánu sociálního podnikání. Jde např. o prosazování kultury sociálního podnikání,
dostupnost, kvalitu informací a poradenství pro sociální podniky, umožnění přístupu
k finančním zdrojům a umožnění spolupráce s vládou k dosahování cílů veřejné politiky.
(GLE-REDECo, 2008).
Seriozní vnímání konceptu představuje i skutečnost, že byl v roce 2006 vytvořen
Úřad třetího sektoru jako meziresortní orgán poskytující podporu komunitním NNO,
sociálním podnikům, charitativním organizacím a vzájemným společnostem.
Co by si ČR mohla odnést z konceptů sociální ekonomiky výše uvedených zemí?
Jednoznačně jde o: daňové úlevy pro sociální podniky, zákonnou úpravu právní formy
vhodné pro sociální podniky (viz společnost komunitního zájmu), blokování jmění, centra
místního rozvoje, finanční instituce komunitního rozvoje, meziresortní spolupráci, akční
plán

pro

sociální

podnikání,

koncept

mikroúvěrů

a etického financování a mainstreaming.

2.1.5 Praktické příklady sociálních podniků v zahraničí


Jako první příklad uvádím společnost Pack-IT Group z Cardiffu (Wales, Velká
Británie), která nabízí skladovací, distribuční, balící a zásilkové služby. Společnost vznikla
v roce 1988 jako denní Centrum pro sociální služby a byla provozována na základě plné
dotace Rady hrabství. Jelikož financování z veřejných dotací bylo po čase ohroženo,
musela se společnost snažit získat svou ekonomickou soběstačnost skrze vlastní příjmy.
V roce 2008 měla společnost 16 zaměstnanců, z toho polovinu se zdravotním postižením.
Jak uvedl John Bennett, generální ředitel společnosti, právě „zaměstnanci jsou největší
hodnotou celého podniku, příčinou i smyslem všeho, co Pack-It dělá“. (Nový prostor,
2008:19)
Jeho zaměstnanci se ve firmě profesně i osobně rozvíjejí, budují nové dovednosti, získávají
ztracenou sebeúctu a sebedůvěru. Tento proces mobilizace zdrojů a dovedností jednotlivce
a jeho aktivní účast je označován termínem Empowerment (zplnomocnění). Prakticky jsou
prováděna pravidelná školení, poskytováno uznání za dobře odvedenou práci ve formě
odměn a ocenění, je kladen důraz na vyvážený vztah mezi prací a mimopracovním




životem. Konkurenční výhodou firmy je, že každé zakázce věnuje individuální pozornost
a nabízí svým klientů služby „šité na míru“. Společnost má sociální rozměr, proto je
pracovní prostředí trochu jiné, ale to nemá vliv na kvalitní a včasné plnění zakázek. Firma
vychází z přesvědčení, že její sociální charakter nesmí stát v cestě profesionalitě.
Pro Pack-IT je důležité, aby práce zaměstnancům vyhovovala a odpovídala jejich
schopnostem, dále udržení dlouhodobých obchodních vztahů a silná místní klientela.
Dalším příkladem je nevládní organizace Basta Arbetskooperativ (Družstvo
pracujících Basta) ze Švédska, ve kterém se abstinující narkomani snaží znovu nalézt
sebeúctu a získat kontrolu nad svým životem. Jde o družstvo, které vzniklo v roce 1994
a jehož existence závisí na tom, zda produkované služby uspějí na trhu. Basta provozuje 13
středisek v oblasti výroby a poskytování rozmanitých služeb (jako např. údržba budov,
chov koní, zábavní park, psí hotel, stavební nebo truhlářské práce atd.).
Rozjezd podniku byl podpořen Radou pro trh práce formou příspěvku na nákup vozidel
a vybavení a také předčasnou úhradou nákladů na umístění drogově závislých do pracovně
rehabilitačního programu od obce. Zákazníky podniku jsou orgány veřejné správy, jako
obecní úřady nebo nápravně výchovná zařízení. Basta klade důraz na poskytování
rehabilitace skrze pracovní proces, čímž se liší od více terapeuticky zaměřených
společností a léčebných zařízení. „Padesát procent příjmů firmy pochází od daňových
poplatníků“, proto není Basta často vnímána jako běžný podnik, jak uvádí Lars Svedin,
finanční a správní ředitel. (Nový prostor, 2008:73)
Stejně jako ostatní ale soutěží o veřejné zakázky, poskytuje placené služby a vytváří zisk,
jen má jiné portfolio odběratelů. Firma funguje jako nevládní zisková organizace (ve
Švédsku mohou existovat obě formy, jak ziskové, tak neziskové nevládní organizace),
která platí daně. Klíčová je zde spolupráce s místním úřadem, který do firmy posílá
uchazeče o pracovní program; zaměstnance ale nevybírá ani Basta, ani úřad, ale oni sami
musí chtít pro firmu pracovat. První rok jsou zaměstnanci v podniku v rámci programu,
pokud chtějí dále zůstat, absolvují náborový pohovor a stanou se stálými zaměstnanci.
Ve Skotsku působí od roku 1988 skupina McSense, která vznikla jako reakce na
nedostatek pracovních míst způsobený uzavřením místních dolů. Komunitní družstvo
vzniklo díky finančním darům místních obchodníků, kteří dávali 5 liber týdně na rozjezd
podniku jako „vratku“ komunitě, ze které místní obchody těží. Díky vybraným
prostředkům byla založena společnost zabývající se instalací ústředního topení, izolací
zdiva a těsněním, následně vznikaly další podniky zaměřující se na úklidy, vyklízení
domů, údržbu nemovitostí, poradenství v oblasti úspor energie, recyklace počítačů atd.).




V rámci skupiny vzniklo také call centrum, poskytující služby jako fundraising po
telefonu, průzkumy trhu, propagace firemních akcí a které zaměstnává osoby s fyzickým
postižením. Všechny zisky vrací družstvo komunitě, v tom vidí svoji odlišnost od
komerčních podniků. Svůj sociální rozměr vnímá firma jako výhodu, pokud jde
o marketing a prodej služeb, snaží se ale působit navenek jako zcela běžný podnik.
Na závěr kapitoly uvádím příklad dvou podniků z Rakouska postavených na
modelu poskytování tranzitního 15 podporovaného zaměstnávání. První je společnost
Bicycle, která reagovala na potřebu pracovního uplatnění problémové mládeže. Firma
komunitě poskytuje služby v podobě pronájmu a oprav jízdních kol, prodlužování
cyklostezek a mladým lidem nabízí nácvik sociálních dovedností a rekvalifikaci jako
přípravu na otevřený trh práce. Druhá společnost BAN, veřejně obchodní společnost, se
orientuje na vytváření pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané, kteří zde mohou
najít

uplatnění

například

v lakovně,

obchodě

s textilem,

či

nábytkem,

nebo

v elektroopravně. BAN provozuje také oficiální recyklační dvůr města. Tato firma také
hodnotí svůj sociální charakter jako výhodu pro vnímání veřejnosti.
BAN i Bycicle realizují projekty pracovní integrace na zakázku úřadu práce, který jejich
činnost podporuje formou dotací a pomáhají tak realizovat aktivní politiku zaměstnanosti.
(Nový prostor, 2008)



Tranzitní se nazývají proto, že nabízejí pracovní místa na časově omezenou dobu, např. 1 rok.
Jde o podniky WISE – Integrační sociální podniky





2.2

Pojetí sociální ekonomiky v České republice

K tématu historického vývoje sociální ekonomiky v ČR byly již napsány odborné
publikace i diplomové práce. V této práci se tedy věnuji pouze vývoji v posledních letech.
Iniciativy označované dnes souhrnně jako sociální ekonomika mají v naší zemi
a především na venkově dlouhou tradici. Česká kulturní a hospodářská identita byla
založena na dobrovolných aktivitách občanské společnosti, vytvářena aktivní činností
malých a středních podniků, výrobních a spotřebních družstev, vzájemných či obecních
záložen a kampeliček.
Dlouholeté přerušení tradic a diskreditace některých forem sociálních podniků
(jako např. družstva a kampeličky) v ČR se mění až v 90. letech, kdy dochází ke sdílení
informací o tomto fenoménu v rámci pracovních skupin, sítí a pilotních projektů
podpořených OECD, EU, či některými soukromými nadacemi, jako je Open Society Fund.
Proces prosazování myšlenky sociální ekonomiky do praxe je v České republice
teprve v začátcích. Stále existuje nedostatečná znalost a nízké povědomí širší odborné
i laické veřejnosti o této problematice. Debata se ale stává stále intenzivnější. Koncept
sociální ekonomiky je nyní diskutován na expertní úrovni – akademiky, výzkumníky,
tvůrci politik, zástupci třetího sektoru, především sociálně zaměřenými NNO.

V ČR v současnosti neexistuje jednotný výklad, ani legislativní zakotvení konceptu.
Dochází zde k průniku pojetí více zdůrazňujícího podnikání a pojetí kladoucího větší důraz
na vzájemnost a svépomoc. (Nový prostor, 2008)
Akcentuje
(tzv.

se

Integrační

především
sociální

podniky)

zaměstnávání
a

poskytování

znevýhodněných
obecně

prospěšných

osob
služeb

v oblasti sociálního začleňování a místního rozvoje včetně ekologicky orientovaných
činností.
Figurují zde současně také jednotlivci ze znevýhodněných skupin věnující se podnikání.
Sociální podnikání může být a je také doplňkovou činností nestátních neziskových
organizací (NNO) s cílem použití výnosů v hlavní obecně prospěšné činnosti.
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[cit. 8.9.2010] Dostupné z:
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/73/7349e719-a9cc-4a29-9f2779cbd9dd673d.pdf>)





K systematičtějšímu a koordinovanému prosazování koncepce sociální ekonomiky
dochází

po

vstupu

ČR

do

EU,

a

to

zejména

v souvislosti

s implementací projektů v rámci programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004 – 2006
(CIP EQUAL) a ustavením Národní tématické sítě C (NTS C) s názvem Posilování
sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb. Hlavním výstupem práce skupiny je
formulace principů a standardů sociálního podniku, které musí naplňovat každý sociální
podnik bez ohledu na jeho právní formu. 17
Analýza stavu sociální ekonomiky v ČR z roku 2008 říká, že: „podpora podnikání
v České republice není příliš komplexní, například málo reflektuje jednotlivé fáze
existence podniku“ (GLE-REDECo, 2008: 165). Bohužel stále je nedostatečná podpora
ve formě budování kapacity MSP, tedy cílené poradenství a vzdělávání. Tuto situaci se
také snaží řešit vyhlášené výzvy IOP a OPLZZ (viz dále).
V rámci českého právního řádu je ošetřeno zaměstnávání osob se ZP (dle zákona
o zaměstnanosti). Další skupiny znevýhodněných osob mohou být podpořeny v rámci
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jako jsou účelná pracovní místa, veřejně prospěšné
práce, zvýšená úroveň ochrany či vytvoření zvláštních pracovních podmínek.
Sociální ekonomice náš právní řád nijak nebrání.
Dosud

realizované

projekty

v

ČR,

orientované

na

sociální

ekonomiku

a sociální podnikání se zaměřovaly zejména na přípravu a rozvoj prostředí
a podmínek pro sociální podnikání, což je odrazem počáteční fáze vývoje tohoto konceptu
v českém prostředí.
Mainstreaming v oblasti sociální ekonomiky je v začátcích, i když své úspěchy již
zaznamenal díky iniciativě NTS C a TESSEA 18 .
Významnou podporu sociální ekonomice poskytují vzdělávací instituce, které
dlouhodobě napomáhají jejímu rozvoji prostřednictvím vzdělávání a výzkumné činnosti.
Koncept je šířen Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy (UK), Filosofickou
fakultou

UK,

Nadací

Via

prostřednictvím

Akademie

sociálního

podnikání,



Upravený rukopis autorky. [online] Dostupné z: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/73/7349e719a9cc-4a29-9f27-79cbd9dd673d.pdf > [cit.11.9.2010]
Tematická síť pro sociální ekonomiku, viz popis v následující kapitole
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Vysokou školou podnikání v Ostravě, Fakultou sociálně ekonomickou Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
K tématu sociální ekonomiky byl letos zrealizován také 1. diskusní kulatý stůl.
U kulatého stolu s názvem „Může nám sociální podnikání pomoci v době rostoucí
nezaměstnanosti?“,

který

pořádala

TESSEA

dne

25.

března

2010

a kterého se zúčastnili zástupci politických stran (konkrétně Věcí veřejných, Strany
zelených, Občanské demokratické strany, Top09, KDU-ČSL) zazněla z úst tehdejšího
náměstka ministra práce a sociálních věcí MUDr. Mariána Hoška (mj. reprezentujícího
KDU-ČSL) otevřeně podpora sociální ekonomiky a to v souvislosti s existencí dvou
tematických výzev, které MPSV administruje. Kulatý stůl se zaměřil především na témata:
jak mohou sociální podniky pomoci zvyšovat zaměstnanost; v čem je zaměstnávání
v sociálních podnicích odlišné; co pro podporu sociálního podnikání mohou udělat
politické strany.
Všichni účastníci setkání u kulatého stolu se shodli na tom, že je sociální
ekonomika konceptem nabízejícím alternativní řešení problému nezaměstnanosti
a vyjádřili tomuto konceptu svoji podporu. Většina politických stran (kromě Strany
zelených) však neměla a nemá koncept sociální ekonomiky přímo zahrnut ve svém
volebním programu. 19
Existují ale také bariéry rozvoje SE a sociálního podnikání v ČR a současně
příležitosti, kam koncept směřovat.
Sociální podniky obecně se setkávají s většími potížemi než velké společnosti, např. pokud
jde o vyrovnání se s regulační zátěží, získávání finančních prostředků a přístup k novým
technologiím a k informacím. Jednou z nejvýznamnějších překážek, s nimiž ale sociální
ekonomika bojuje, jak uvádí i usnesení Evropského parlamentu z 19. února 2009 je
institucionální „neviditelnost“ konceptu.
V ČR chybí analýza potřeb sociálních podniků, na základě kterých by bylo možné vytvořit
strategii jejich financování. Doposud nebyla zformulována ucelená strategie rozvoje
sociálních podniků kromě sociálních firem, které jsou úzce zaměřené na zaměstnání
znevýhodněných osob, které jsou podporovány MPSV.

19
 Poznámky autorky přítomné u kulatého stolu




Do budoucna by bylo užitečné vytvořit vazby mezi MPO a jeho rozvojovou agenturou
CzechInvest (financování MSP), ČMRZB (měkká podpora MSP), MPSV (zaměstnanost
a začleňování), MMR (koordinace regionálního rozvoje) a postupně vytvářet podpůrnou
infrastrukturu sociálním podnikům.
Dále je potřeba rozvíjet spolupráci mezi zástupci malých a středních podniků, Hospodářské
komory ČR s cílem vytvořit příznivé podnikatelské prostředí, napomáhající čerpat
prostředky ze soukromých zdrojů.
Důležitým prvkem podpory bude komerční financování. Všechny banky na trhu mají
v nabídce produkty, které jsou určené pro malé a střední podniky a které slouží
k financování provozu či investičního projektu. Setkáváme se s kontokorenty
a účelovými úvěry poskytovanými za nejrůznějších podmínek. Nejčastější a pro
začínajícího podnikatele nepřekonatelnou překážkou je však podmínka historie klienta.
Mezi další časté problémy pro začínající podnikatelský subjekt patří požadované zajištění,
které především u investičního úvěru představuje zástavu nemovitosti, či vysoké poplatky
spojené s přidělením úvěru.
Zajímavý nástroj na podporu rozjezdu podnikání pro nezaměstnané osoby, do
kterého by mělo patřit také sociální podnikání, připravuje nyní Evropská komise. Jak je
uvedeno v článku Výboru pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti, měly
by být zavedeny nástroje mikro-financování 20 jako pomoc nezaměstnaným nastartovat
vlastní podnikání. Uvádí se částka 100 milionů EUR z programu Progress. Komise
předpokládá zahájení programu na pomoc malým podnikům (s označením Progress
Microfinance Facility) v listopadu 2010. 21



Jedná se o finanční služby poskytované formu drobných půjček poskytovaných určitým znevýhodněným
skupinám, jako jsou např. nezaměstnaní, kteří nejsou dle posuzováni jako solventní a úvěr by nezískali.
Poskytovatel takových financí je přesvědčen, že přístup k nim pomůže osobám vyjít z nepříznivé finanční
situace.

nline [cit.8.9.2010] Dostupné z:
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=547&furtherNews=yes.>





2.3

Podpora konceptu v ČR díky projektu TESSEA

Jak bylo výše zmíněno, na poli zastřešování tématu a distribuce klíčových
informací o sociální ekonomice působí nezávislá síť TESSEA. Dovolím se u jejích aktivit
zastavit, neboť v současném vývoji hraje významnou roli.
Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA, projekt realizovaný díky
podpoře ESF – OPLZZ a státního rozpočtu České republiky, je názorovou platformou
sdružující

podnikatele,

nestátní

neziskové

organizace,

vysoké

školy

a další instituce, které spojuje zájem prosazování sociální ekonomiky a sociálního
podnikání do povědomí laické i odborné veřejnosti

a

podporování

vzniku

nástrojů

a infrastruktury pro jejich rozvoj.
Projekt navazuje na činnost a výsledky Národní tematické sítě C Posilování sociální
ekonomiky, která byla ustavena v rámci Programu Iniciativy Equal (období 2004-2006).
Tematická síť, fungující od r. 2009, je v současnosti jediným zastřešujícím subjektem pro
oblast

sociální

ekonomiky,

který

sdružuje

a

distribuuje

o sociální ekonomice, efektivně spolupracuje s nejrůznějšími

informace

subjekty a snaží se

o informování veřejnosti.
Ve spolupráci s MPSV organizuje výzkumná šetření k nastavení dotačních titulů, realizuje
panelové diskuze k přínosům sociálního podnikání v krajích, pořádá tematické konference,
semináře pro potenciální zájemce o podporu ze strukturálních fondů ad.
Jelikož TESSEA spolupracuje se samosprávou, státní správou, významnými
neziskovými organizacemi, podnikateli z ČR i odborníky ze zahraničí, lze říci, že je
platforma ideálním uskupením pro definování sociální ekonomiky v ČR (i pro možný
návrh budoucí legislativní úpravy) a také pro rozvoj celého konceptu.
Sociální ekonomika tak není implementována uměle seshora, ale jde cestou postupně spíše
prostřednictvím

příkladů

dobré

praxe.

V rámci

vyhlášených

výzev

k podpoře sociálního podnikání jde pak o pilotní ověření konceptu v praxi, na základě
kterého mohou být učiněna opatření k budoucí systémové podpoře po skončení
programového období 2007-2013. 22
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Nepublikovaný rukopis autorky.2010.





2.4

Podpora sociálního podnikání v ČR ze strukturálních fondů EU

Podpora sociálních podniků realizovaná prostřednictvím IOP a OPLZZ:
Sociální ekonomika je vnímána jako jedna z moderních cest řešení problémů
nezaměstnanosti,

sociálního

vyloučení

či

ohrožování

životního

prostředí a je současně také prvkem evropské politiky navazující na Lisabonskou strategii
z roku 2000.
Klíčovým prvkem některých významných základních dokumentů strukturálních fondů je
zmírňování ekonomické a také sociální nerovnosti. Hlavním cílem strukturální politiky
a politiky soudržnosti Evropské unie je napomáhat zmenšování ekonomických a sociálních
disparit.
V této souvislosti a s využitím znalostí zkušeností ze zahraničí byly v roce 2009
nastaveny Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR podmínky pro finanční podporu
projektů
z

zaměřených

Integrovaného

na

operačního

sociální

podnikání.

programu

(výzva

Podporu
č.

1,

je

oblasti

možné

získat

intervence

3.1)

a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (výzva č. 30, oblasti intervence 3.1).
Výzvy byly administrovány odborem sociálních služeb a sociálního začleňování, nyní
oddělením implementace ESF a IOP 23 .
Obě výzvy jsou orientovány na podporu vzniku a rozvoje nových podnikatelských
aktivit zaměřených na sociální podnikání a současně umožňují sociálně vyloučeným
osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce, do
podnikatelského prostředí a do společnosti.
V těchto výzvách je
podnikatelského

záměru

unikátní
(jeho

možnost
investiční

získat
i

finanční

neinvestiční

podporu
části)

ze

dvou různých programů. V obou programech jsou stejné cílové skupiny, oprávnění
žadatelé, podporované aktivity, a pokud je žádost podávána do obou programů,
pak mají projekty i totožný podnikatelský plán.
Investiční podpora vybraných záměrů sociální ekonomiky je mimo podporu z ERDF
souběžně posílena i o podporu z ESF. Projekty sociální ekonomiky budou „zrcadlově“
podporovány i v rámci OPLZZ. Podpora nově vznikajícím sociálním podnikům je



Po volbách 2010 došlo k organizačním změnám na MPSV, nově administruje výzvy oddělení
implementace ESF a IOP, vyňaté z původního odboru. S odborem sociálních služeb a sociálního začleňování
je nicméně silná provazba a zejména pro sociální ekonomiku, která se objevuje v koncepčních materiálech
odboru.





smysluplná pouze v případě, kdy existuje možnost tyto podniky podpořit jak po
neinvestiční, tak po investiční stránce.
Žadatel o dotaci může na realizaci svého podnikatelského záměru získat nevratnou dotaci
ve výši maximálně 200 000 € (cca 5 mil. Kč při průměrném kurzu v září 2010), což je limit
podpory v režimu de minimis 24 .
Výzva č. 1, oblasti intervence 3.1 (Služby v oblasti sociální integrace) IOP, je
zaměřená na investiční podporu sociálních podniků, tedy například na pořízení a vybavení
provozovny technologiemi potřebnými pro zahájení činností. Na výzvu č. 1 bylo
alokováno téměř 384 mil. Kč. Za dobu 17 měsíců (od data vyhlášení výzvy) bylo
registrováno 68 projektů. K červnu 2010 dni bylo doporučeno k podpoře 12 projektů
v celkové částce přesahující 40 mil. Kč.
Cílem této podpory je zajištění udržitelného zaměstnání znevýhodněných skupin v běžném
podnikatelském prostředí včetně jejich individuálního rozvoje a podpory poskytování
sociálních služeb.
Výzvu č. 1 tedy synergicky doplňuje výzva č. 30, oblasti intervence 3.1 (Podpora
sociální integrace a sociálních služeb) OPLZZ, zaměřená na krytí neinvestičních výdajů
spojených se vznikem sociálních podniků. Na tuto výzvu bylo alokováno téměř 249 mil.
Kč. Od data vyhlášení výzvy (do června 2010) bylo registrováno 118 projektů.
K dnešnímu dni (za období 20 měsíců) bylo doporučeno k podpoře 15 projektů v celkové
částce necelých 48 mil. Kč.
Cílem podpory u této výzvy je sociální začleňování sociálně vyloučených osob
a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu
k zaměstnání.
Je potřeba zmínit, že žadatelé nejsou povinni předložit žádost do obou programů,
pokud jsou schopni si zajistit prostředky na realizaci té části záměru, na kterou nežádají
dotaci. Často žadatelé ale nemají ani zázemí, ani vybavení a už vůbec volné prostředky na
pokrytí osobních a režijních nákladů a tak žádají v obou programech. Jelikož jde o dva

24

Podpora poskytovaná projektům je podporou malého rozsahu (tzv. de minimis), která se za veřejnou
podporu nepovažuje, i když je svým charakterem veřejné podpoře podobná. Podpora je zaměřena na
podnikatelské aktivity, ale nemá dopad na hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými
státy EU.





různé programy financované ze dvou různých evropských fondů (ESF a ERDF), jsou
žadatelé nuceni vypracovávat žádosti a následně i administrovat projekt podle pravidel
těchto dvou programů, což představuje poměrně velkou zátěž (časovou i administrativní).

Jak

bylo

výše

zmíněno,

žadatelé

předkládají

jako

součást

žádosti

o dotaci podnikatelský plán, který musí reflektovat následující principy sociálního
podnikání:
1) Sociální podnik přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního
začleňování (alespoň 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního
podniku musí pocházet z cílových skupin vymezených výzvou).
2) Vztahy sociálního podniku směřují k maximálně možnému zapojení pracovníků do
rozhodování a k posílení sociální soudržnosti.
3) Případný zisk z účasti na trhu je použit pro rozvoj sociálního podniku a/nebo naplňování
jeho

obecně

prospěšných

cílů,

nikoli

pro

přerozdělování

zakladatelům/podílníkům/společníkům/akcionářům, přičemž je doporučeno (u výzvy č. 30
dokonce povinnost) 51 % zisku reinvestovat do sociálního podniku.
4)

Sociální

podnik

je

orientován

a

využívá

místní

zdroje,

lokálně,

vstupuje

do

tzn.

uspokojuje

místních

iniciativ

místní
a

potřeby

partnerství

a přispívá místnímu rozvoji. 25
Podnikatelský plán v požadované struktuře (jako součást žádosti o dotaci v IOP a OPLZZ)
je přílohou č. 1.

MPSV je přesvědčeno, že finanční příspěvky z výše uvedených titulů napomůžou
pilotnímu ověření podpory podnikatelských aktivit zaměřených na sociální podnikání,
přispějí tím k navržení optimálního modelu sociálního podnikání v prostředí České
republiky a vytvoří tak nezbytné předpoklady pro implementaci sociální ekonomiky jako
standardního nástroje sociální politiky a politiky podpory podnikání.



Obě výzvy jsou zveřejněny

pouze elektronicky. Výzva č. 1 IOP je dostupná z:
<http:www.mpsv.cz/cs/6748> , výzva č. 30 OPLZZ z <http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladanigrantovych-projektu-op-lzz-socialni> [cit. 29.6.2010]





V současné době se začínají realizovat první projekty podpořené z výše uvedených
dotačních titulů. V průběhu jejich realizace bude probíhat monitoring aktivit včetně
vyhodnocování naplňování principů sociální ekonomiky. Věřím, že po ukončení podpory
bude fungovat zdárně několik sociálních podniků, jako příkladů dobré praxe.
Podpora sociálního podnikání prostřednictvím dotací z vyhlášených výzev
č. 1 oblasti intervence 3.1 IOP a č. 30 oblasti intervence 3.1 OPLZZ je zaměřená zejména
na vznik a rozvoj integračních sociálních podniků. Jsme si vědomi toho, že jde pouze
o jeden ze směrů sociální ekonomiky. Vhledem k charakteru administrátora (MPSV) je
složité obhájit a prosadit podporu podniků s environmentálními záměry (ekologické
projekty), které mají v sociální ekonomice nezastupitelnou roli. Současně se ukazuje jako
problematické i financování sociálně podnikatelských aktivit v zemědělství. Existuje také
pravidlo, že není možné finančně podpořit projekt, jehož zaměření je v gesci jiného
resortu. Ideální stav by nastal, kdyby jiný vhodný resort (např. MŽP či MPO) našel
dostatek vůle, ochoty a prostředků v rozpočtu, aby sociálně ekonomické aktivity také
podpořil. Z mého pohledu by pro budoucí nastavení systémové podpory sociálního
podnikání bylo nutné zrealizovat mezirezortní jednání, kde by se vymezila podpora
podnikatelů v rámci jednotlivých gescí ministerstev, aby případně nedocházelo
k překrývání forem podpor. Podpora sociálních podnikatelů by byla možná také
prostřednictvím nastavení preferenčních kritérií u dotačních titulů, která by zahrnovala
například zaměstnání znevýhodněných osob, rozvoj regionu, v určité podobě by se tak do
výběrových kritérií pro získání podpory dostaly i principy sociální ekonomiky.
Podpora sociálních podniků realizovaná prostřednictvím OPPA:
Operační program Praha - Adaptabilita, který je financován z Evropského
sociálního fondu, je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti, boje proti sociálnímu
vyloučení a na vstup na trh práce obyvatel Prahy.
Finanční podpora sociálních podniků v Praze probíhala v rámci dvou vyhlášených výzev.
V 1. výzvě šlo o aktivity „Podpora znevýhodněných osob při hledání a udržení práce,
trénink pracovních dovedností (tj. např. job kluby, podporované zaměstnávání, tréninková
kavárna,

dílna,

obchod

restaurační/gastronomická

aj.).“
zařízení

V rámci

této

s charakterem



aktivity

byly

sociálního

podpořeny
podniku

dvě

v Praze.



V následující 2. výzvě byly v rámci aktivity „Podpora vzniku a rozvoje sociálního
podniku“ podpořeny 3 subjekty, taktéž realizující podnikání v oboru pohostinství. 26
Výzva č. 2 byla ukončena 14. 7. 2009 a v současnosti se ve 3. výzvě OPPA již podpora
sociálních podniků neobjevuje.


26

1. výzva dostupná z:
<http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/OPPA%201%20vyzva/OPPA_2PO_1_vyzva.doc>,
2. výzva dostupná z:
<http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/OPPA%202%20Vyzva/2_vyzva%20pro%20prioritni%20osu%202
doc> Obě [cit. 29.6. 2010 ]





2.5

Legislativní zakotvení sociální ekonomiky v ČR

Stručně

řečeno,

žádné

legislativní

zakotvení

sociální

ekonomiky

v současnosti neexistuje. Odborná veřejnost se shoduje na tom, že je příliš brzy
a

že

není

nutné

se

speciální

zákonnou

úpravou

spěchat.

I když existují již pilotní příklady dobré praxe, je jich zatím málo a otázkou zůstává jejich
udržitelnost bez finanční podpory z veřejných zdrojů.
Je ale nutno říci, že i když samostatný zákon o sociálním podnikání neexistuje, má tento
koncept oporu v mnoha strategických materiálech týkajících se sociálního začleňování
znevýhodněných

osob

do

společnosti

a

na

trh

práce

a regionálního rozvoje (viz níže uváděné strategie).
„Zákon se svou úpravou vždy zaostává za skutečným životem a reaguje až na nejasnosti,
které se v praxi vyskytnou“. (Smělíková, 2007)
Společnou snahou subjektů zapojených do rozvoje a podpory sociální ekonomiky
(jako je TESSEA, MPSV ad.) je ověření fungování konceptu v praxi, aby mohla být
sociální ekonomika považována za standardní nástroj sociální politiky ČR. Na vývoji
legislativy se bude postupně pracovat.





3 Východiska principu místního rozměru
Ke konceptu sociálního podnikání bylo již zveřejněno mnoho odborných
dokumentů, v nichž se princip místního rozměru objevuje, často ale velmi stručně
definovaný. Provázanost sociální ekonomiky s regionem a místní rozvojem se objevuje
také v definicích Výboru pro regiony EK, střešní organizace CEP-CMAF 27 či francouzské
skupiny odborníků FONDA.
V ČR byl pojem „místní rozměr“ okrajově uchopen v rámci principů sociálního podniku
vytvořených NTS C s tím, že spočívá v uspokojování přednostně místních potřeb
a přednostní využívání místních zdrojů. V souvislosti s revizí principů sociálního
podnikání díky působení TESSEA v roce 2010 dochází k bližšímu vymezení principu.
Kromě využívání místních zdrojů k uspokojování místních potřeb je důležité také zapojení
důležitých aktérů do činnosti sociálního podniku, podporování smyslu pro sociální
zodpovědnost na místní úrovni, uplatňování inovativního přístupu a zohledňování
environmentálních aspektů.
Jako východiska či oporu tohoto principu využívám v této práci zákon
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, stanoviska Evropského parlamentu
a Výboru pro regiony Evropské komise, dále výzkumné projekty Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Strategii regionálního rozvoje ČR, Strategii udržitelného rozvoje ČR a koncept
lokální ekonomiky.
3.1

Evropské pojetí místního rozměru

Evropská unie posiluje svůj místní a regionální rozměr. Lisabonská smlouva, jež
vstoupila v platnost 1. prosince 2009, poprvé explicitně uznala zásadu místní a regionální
samosprávy v členských státech EU a dala rovněž větší význam místní a regionální úrovni
v zásadě subsidiarity. Smlouva zaručuje, že tvorba právních předpisů EU začíná
důkladným posouzením dopadu návrhů na místní a regionální úroveň.
Evropa nyní explicitně respektuje zásadu místní a regionální samosprávy.
Zásada subsidiarity má čtyři úrovně: EU musí respektovat nejen pravomoci státu, ale
rovněž pravomoci místních a regionálních orgánů. Základním cílem EU se stává „územní
soudržnost“ (harmonizace hospodářského a společenského rozvoje). Evropská komise
musí vést rozsáhlé konzultace a zvážit místní a regionální rozměr předtím, než navrhne
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European Standing Conference of Cooperatives, Mutual Societies, Associations and Foundations – nyní
pod názvem Social Economy Europe.





nové právní akty. Také je nutné analyzovat a minimalizovat finanční a administrativní
zátěž všech nových právních předpisů EU dopadající na místní a regionální úroveň.
Vnitrostátní a regionální parlamenty mají prostřednictvím „systému včasného varování“
větší kontrolu nad legislativou EU. 28
Smlouva poprvé konkrétně zmiňuje místní a regionální samosprávu a místní
a regionální rozměr subsidiarity 29 .
Jak uvedl José Manuel Barroso, (předseda Evropské komise): „Pokud máme řešit
komplexní problémy, jež před námi stojí, musejí všichni aktéři ve společnosti, tj. evropské
instituce, státní, regionální a místní orgány, sociální partneři a občanská společnost, spojit
síly a ubírat se stejným směrem. Evropa může prosperovat pouze v partnerství.“ 30
Právě partnerství a spolupráce na místní úrovni může přinést efektivní řešení lokálních
problémů.
Aktivní komunikace se svými občany je podle Evropské komise základem demokratické
Evropské Unie a výrazněji, než kdy předtím se začíná uplatňovat princip „going local“,
tedy nejen vycházet z místa, ale také k němu směřovat.
Ve zprávě Výboru pro regiony Evropské komise o lokální a regionální dimenzi
východního partnerství se k důležitosti místního významu uvádí:
Specifická situace v každé zemi (východní Evropy) vyžaduje odlišný přístup. Různým
místním a regionálním stakeholderům by měl být umožněn přístup k příležitostem.
Posilování občanské společnosti na místní a mezi-regionální úrovni bude zásadní pro
úspěšný proces demokratizace zemí východní Evropy. 31
Výbor pro regiony EU (COR - Committee of Regions), stejně jako francouzská
FONDA a CEP-CMAF (European Standing Conference of Cooperatives, Mutual Societies,


28

[cit.1.9.2010] Nová smlouva: nová úloha pro regiony a místní orgány. 2010 [online] Dostupné z:
<http://www.cor.europa.eu/pages/DocumentTemplate.aspx?view=folder&id=eef83e7a-769e-4fc2-8bc97ff9fbca31fe&sm=eef83e7a-769e-4fc2-8bc9-7ff9fbca31fe>
29
 Subsidiarita je zásada přijímání rozhodnutí na úrovni co nejbližší občanům. To znamená, že v oblastech se
sdílenými pravomocemi by opatření měla být přijímána na úrovni EU pouze tehdy, pokud cílů politik nelze
dosáhnout na místní, regionální či celostátní úrovni a bude jich dosaženo lépe na úrovni Unie.
30
[cit.1.9.2010]
Nová
smlouva:
nová
úloha
pro
regiony
a
místní
orgány.
Dostupné z: <http://www.cor.europa.eu/pages/DocumentTemplate.aspx?view=folder&id=eef83e7a-769e4fc2-8bc9-7ff9fbca31fe&sm=eef83e7a-769e-4fc2-8bc9-7ff9fbca31fe> str. 4
31
Překlad z originálu, dostupné z:
<http://www.cor.europa.eu/migrated_data/brochure_StructDial_Spidla.pdf>[cit. 29.8.2010]





Associations and Foundations) zmiňují mezi cíli sociální ekonomiky právě regionální či
místní rozvoj a směřování k trvalé udržitelnosti.
Výbor pro regiony EU, který se definicí sociální ekonomiky více zabýval, nabízí pojetí, ve
kterém se akcentuje silná spojitost sociální ekonomiky a regionu. Sociální podniky jsou
důležitými partnery místních úřadů při tvorbě strategií rozvoje a při vytváření „a new local
plural welfare“. Sociální ekonomika je v podstatě schopna zaplnit mezeru v poskytování
sociálních služeb, které nejsou produkovány tradičními tržními aktéry nebo vládou.
Místní rozvoj a sociální pokrok se dějí prostřednictvím tvorby místního sociálního
kapitálu, rozšiřováním vzájemné důvěry, zapojováním veřejnosti a stimulací větší sociální
soudržnosti znovu-zapojením vyloučených občanů.
COR zdůrazňuje důležitost místní úrovně a to například u partnerství mezi
aktéry sociální ekonomiky, pro-ziskovým sektorem a veřejnou sférou. Regiony, města
a místní úřady jsou klíčoví hráči, kteří určují nástroje a implementaci veřejných politik.
Aktivní

zapojení

místních

autorit

může

dodat

dynamiku

trhu

práce,

zvýšit

konkurenceschopnost a tak lze dosahovat cílů Lisabonské strategie. 32
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. února 2009 o sociální ekonomice
(2008/2250(INI), které kromě výrazných apelů k uznání a podpoře sociální ekonomiky
v členských státech EU přináší následující, dle mého názoru, klíčové sdělení i ve vztahu
k místnímu rozměru:


Sociální ekonomika zahrnuje 10 % evropských podniků, tj. 2 miliony podniků, což
představuje 6 % všech pracovních míst, a má vysoký potenciál pro vytváření
a zachování stálých pracovních míst, hlavně díky tomu, že u těchto činností, je díky
jejich povaze malá pravděpodobnost přesunu;



silná místní příslušnost umožňuje sociálním podnikům vytvářet vazby mezi občany
a jejich regionálními, celostátními a evropskými zastupitelskými orgány, čímž tyto
podniky přispívají k účinné správě EU a sociální soudržnosti;



sociální ekonomika má schopnost vytvářet stabilitu v prostředí výrazně
cyklických ekonomik prostřednictvím přerozdělování a znovu-investování zisků
na místní úrovni tam, kde je to potřebné, podpory podnikatelské kultury,



Překlad z originálu, dostupné z:
<http://www.cor.europa.eu/migrated_data/brochure_StructDial_Spidla.pdf> [cit. 29.8.2010]




propojování hospodářských činností s místními potřebami, zachování činností,
které jsou ohroženy (např. řemesla), a vytváření společenského kapitálu 33
O roli sociální ekonomiky na místní úrovni hovoří i závěry Pražské deklarace, což
je dokument vycházející ze závěrů konference k sociální ekonomice konané v Praze v říjnu
2002. Organizace sociální ekonomiky jsou základním nástrojem lokální společnosti
využitelným k vyrovnání se s různými ekonomickými a sociálními problémy, zároveň jsou
významnými tvůrci místního bohatství, demokracie a pracovních příležitostí. Subjekty
SE hrají klíčovou funkci ve vytváření a posilování místního sociálního kapitálu.
Partnerství mezi subjekty sociální ekonomiky a místními autoritami zvyšuje vztahy důvěry
a sebejistotu komunity a napomáhá procesu místního rozvoje. Úspěch partnerství se přitom
zakládá na konkrétních znalostech místních potřeb a potenciálu. 34



[cit. 1.9.2010]Dostupné z: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0062+0+DOC+XML+V0//CS>
Překlad z originálu, [cit 31:8:2010] Dostupné z :
<http://www.revesnetwork.eu/public/Declaration_of_Prague_%20final.pdf>
34





3.2

Východisko místního rozměru v koncepci regionálního rozvoje ČR

Regionální rozvoj definuje Strategie regionálního rozvoje ČR jako: „růst
socioekonomického a environmentálního potenciálu a konkurenceschopnosti regionů
vedoucí ke zvyšování životní úrovně a kvality života jejich obyvatel“. V tomto ohledu jde
o dynamický a vyvážený rozvoj regionální struktury příslušného územního celku a jeho
částí (regionů, mikroregionů) a odstraňování popřípadě zmírňování regionálních disparit.
(MMR, 2006: 6)
Regionální politika pak představuje soubor intervencí směřujících k podpoře opatření
vedoucích k růstu ekonomických aktivit, lepšímu územnímu rozložení v území a k rozvoji
infrastruktury.
Následující odstavce a), b), g), j) a k) § 3 zákona č. 248/2000 Sb. hovoří o oblastech
podpory regionálního rozvoje. Podpora je zaměřena na:


rozvoj podnikání, s cílem zlepšení hospodářské struktury a vytváření
nových nebo stabilizaci ohrožených pracovních míst,



rozvoj lidských zdrojů a další opatření v oblasti trhu práce, například
zvyšování kvalifikace, zabezpečování vzdělávání a rekvalifikaci, zajišťování
souladu dosaženého vzdělání a kvalifikace s potřebami trhu práce
a hospodářského a sociálního rozvoje regionu,



rozvoj občanské vybavenosti, včetně zařízení pro tělovýchovu, sport, mládež
a aktivity občanů v jejich volném čase, rozvoj služeb s cílem uspokojování
potřeb občanů v únosně dostupné vzdálenosti,



opatření k ochraně životního prostředí, omezování vlivů narušujících
krajinu a udržení kulturní krajiny,



vznik právnických osob a tvorbu programů v regionu sloužících k jeho
celkovému rozvoji.

Výše uvedené se může účinně realizovat pouze na místní úrovni, místní subjekty mohou
lépe reagovat na místní potřeby občanů, ale i krajiny.
Jedním z okruhů otázek výzkumného šetření je také oblast vnímání regionu.
Naplňování místního rozměru znamená v obecnější rovině uspokojování místních potřeb
s využitím místních zdrojů, přičemž „místní“ je často zaměňováno za „regionální“. Pojem
region je ale také vnímám různě. Pro účely šetření jsem se inspirovala zákonným




vymezením pojmu region a snažila následně zjistit, jak tento pojem vnímají sociální
podnikatelé.
Regionem se dle výše uvedeného zákona, § 2 rozumí územní celek vymezený pomocí
administrativních hranic krajů, okresů, správních obvodů obcí s pověřeným obecním
úřadem, správních obvodů obcí s rozšířenou působností nebo sdružení obcí.
K důležitosti místního rozměru směřuje i vymezení samostatné působnosti obce,
která má pečovat v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření
podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů.
Místní rozměr zahrnuje uspokojení místních potřeb (obyvatel, regionu obecně) pomocí
využití místních zdrojů. Potřeby se liší v závislosti na charakteru regionu. Oficiálně existují
strukturálně postižené regiony, hospodářsky slabé regiony a regiony s vysoce
nadprůměrnou nezaměstnaností, k jejichž rozvoji směřují i státní programy rozvoje. Kromě
nich je ovšem na každém kraji, na každé obci, jak je sám/sama schopen/a podporovat
podmínky pro svůj rozvoj a jak k tomu využívá i specifické místní zdroje. V kapitole 3.5 se
místním zdrojům budu věnovat samostatně.





3.3

Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2007-2013 jako východisko
principu místního rozměru a souvislost se sociální ekonomikou

Jak bylo výše zmíněno, koncept sociální ekonomiky má oporu v existujících
strategických dokumentech ČR. Jedním z východisek je právě strategie regionálního
rozvoje, které věnuji tuto kapitolu.
Dne 17. 5. 2006 byla schválena usnesením vlády ČR č. 560 Strategie regionální
politiky ČR pro léta 2007 až 2013. Strategie regionálního rozvoje České republiky (dále
SRR ČR) je základním dokumentem politiky regionálního rozvoje podle § 5 zákona
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. SRR ČR, navazující na strategie
předchozí, je základním rámcem pro formování regionální politiky ČR a je
komplementární s regionální politikou EU.
Strategie se průběžně aktualizuje z důvodu nutnosti zahrnutí nových nařízení EU
v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti, priorit a opatření české regionální
politiky. Dokument, vycházející ze Strategie udržitelného rozvoje České republiky
a v ekonomické oblasti ze Strategie hospodářského růstu, určuje orientaci politiky
regionálního rozvoje České republiky na období 2007–2013. SRR ČR je zdrojovým
dokumentem při přípravě Národního rozvojového plánu (NRP), resp. Národního
strategického referenčního rámce (NSRR) a operačních programů.
Cílem strategie je formulování témat a aspektů významných pro podporu
regionálního rozvoje a zahrnutí regionální dimenze do těchto politik tam, kde je to účelné
a potřebné. Strategie regionálního rozvoje tak představuje zásadní orientaci pro budoucí
programy regionálního rozvoje na centrální i regionální úrovni. (MMR, 2006)
Strategie respektuje samosprávnou roli krajů v oblasti plnění dílčích funkcí
regionální politiky a rozvoje regionů. V této oblasti je zásadní uplatnění principu
subsidiarity, v rámci něhož SRR ČR představuje zastřešující koncepční dokument.
Rozvojové aktivity jsou podle principu subsidiarity realizovány na místní, regionální nebo
resortní úrovni a financovány buď v rámci národních rozvojových programů, nebo v rámci
operačních programů s využitím prostředků strukturálních fondů Evropské unie.
(MMR, 2006)





Cíle a nástroje SRR ČR směřují k omezování nerovnováhy ve vzájemných vztazích
mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilířem udržitelnosti.
SRR ČR poměrně rozsáhlým dokumentem, obsahujícím analýzu stavu regionální
rozvoje, popis silných a slabých stánek regionálního rozvoje, strategické cíle regionálního
rozvoje ad., uvádím níže pouze její vybrané a z mého úhlu pohledu podstatné body, které
mají

přímou

či

nepřímou

souvztažnost

s konceptem sociální ekonomiky resp. principem místního rozměru.
Prioritou

SRR

ČR

je

podpora

optimálního

využívání

rozvojového

potenciálu regionů. Jak se ve strategii uvádí, k zabezpečení takto pojaté pro-růstové
strategie slouží také proces „Revitalizace regionálních tradic a jejich využívání jako zdroje
hospodářského růstu v rámci globálně dynamicky se vyvíjejících segmentů jako je
turismus nebo ekonomizace kulturního dědictví“. (MMR, 2006:10)
Právě návrat k tradicím regionu a jejich využití pro jeho rozvoj je podle mého
názoru principem lokalizace, principem místního rozměru a je fundamentálním článkem
pro ekonomickou soběstačnost a udržitelnost regionů.
Domnívám se, že společenský trend návratu k tradicím, jako snaha čelit centralizovanému
a „globalizovanému“ světu, současně pomáhá a bude spíš do budoucna pomáhat
v naplňování strategií regionálního rozvoje.
Ve strategii se dále potvrzuje, že významným faktorem regionálního rozvoje jsou
lidské zdroje, současně je zde uvedeno, že se trvale zhoršuje situace uchazečů
o zaměstnání se změněnou pracovní schopností. Znamená to tedy, že je potřeba podporovat
nástroje vedoucí ke zvýšení přístupu osob se změněnou pracovní schopností a dalších
znevýhodněných osob na trh práce.
V souvislosti se socioekonomickými změnami v ČR v posledních dvaceti letech došlo
k výraznému rozvrstvení společnosti a některé její skupiny jsou vytlačovány na okraj.
SRR ČR formuluje v reakci na existenci sociálního vyloučení následující cíle sociální
integrace:
 usnadnit účast na zaměstnání a přístup ke všem zdrojům, právům, zboží
a službám,
 předcházet rizikům sociálního vyloučení,
 pomáhat nejvíce zranitelným,





 mobilizovat všechny relevantní orgány. (MMR, 2006: 17)
Sociální podnikatelé tak ve svých projektech zaměřených na zaměstnávání
znevýhodněných osob vyloučených z trhu práce či ohrožených sociálním vyloučením cíle
této strategie naplňují.
Oporu koncept sociálního podnikání nalézá také ve formulaci SRR ČR, která říká,
že: „prvkem boje proti sociálnímu vyloučení je podpora vzdělání, zaměstnanosti a boj
s diskriminací na trhu práce“. (MMR, 2006: 18)
Sociální

ekonomika

je

konceptem

spolupracujícím

a navazujícím na další instituty, jakým je např. komunitní plánování. Strategie v této
souvislosti potvrzuje, že jde o důležitý nástroj využívaný v současnosti v oblasti sociální
integrace, který obcím umožňuje lépe identifikovat, a tedy i pomáhat skupinám
ohroženým sociálním vyloučením. Níže cituji dle mého názoru velmi podstatné vyjádření
potvrzující nutnost spolupráce různých aktérů na poli sociální integrace, dále je zmíněno
využití místních zdrojů při integračních aktivitách: „Obce ve spolupráci se zástupci
občanské společnosti i zástupci ohrožených skupin mohou efektivně využít místní zdroje
a pomoci ohroženým skupinám při jejich opětovném začleňování. Problémem i nadále
zůstává financování neziskového sektoru, které je závislé na veřejných rozpočtech.“
(MMR, 2006: 19)
Poslední část sdělení týkající se financování je v oblasti podpory sociálního podnikání,
jako nástroje sociálního začleňování, je již systémově ošetřena existencí vyhlášených
výzev č. 1, oblasti intervence 3.1 IOP a č. 30 oblasti intervence 3.1 OPLZZ, (které jsou
otevřené od r. 2009 do r. 2012), zaměřených na zaměstnávání znevýhodněných osob.
Finanční podpora v rámci těchto výzev směřuje právě do regionů (mimo území hl. m.
Prahy).
SRR ČR v části týkající se podnikání potvrzuje, že významným faktorem
ekonomiky regionů je alokace a struktura podnikatelských subjektů. Při tvorbě pracovních
příležitostí hrají malé a střední podniky, jejichž podíl na výkonnosti ekonomiky celé země
je

relativně

vysoký

a

srovnatelný

se

zahraničím,

rozhodující

roli a působí jako faktor sociální stability i ekonomického rozvoje. Výhodou MSP je, že
jsou většinou orientovány na lokální trhy. (MMR, 2006)





Orientaci na lokalizaci lze spatřovat také v tvrzení SRR ČR, že z pohledu cílů
sledovaných v rámci regionální politiky nemusí příliv přímých zahraničních investic (PZI)
přispívat ke zmírňování regionálních disparit (což je ovšem diskutabilní). I když ze strany
státu mívá příliv PZI především pozitivní dopady. (MMR, 2006)
Sociální ekonomika, jejímž základem je princip místního rozměru je postavena na
efektivní spolupráci všech zainteresovaných stran. SRR ČR konstatuje, že: „Dosud není
dostatečně rozvinuto místní rozvojové partnerství, které zohlední potřeby a možnosti všech
místních aktérů a zajistí provázanost místních politik s rozvojovými programy a politikami
státu a regionu“. (MMR, 2006: 68)
Strategie dále poukazuje na nezbytnost dialogu mezi veřejnou správou, institucemi EU,
vládou, kraji, obcemi, sociálními partnery a občanskou společností, ba co víc, jedním
z jejích cílů je „podpora občanské společnosti, zapojení veřejnosti do rozhodovacích
procesů, podpora partnerství v regionech při společné tvorbě strategických rozvojových
dokumentů a plánů, jejich naplňování společnými projekty typu PPP.“ (MMR, 2006: 68)
Pokud se naplní výše uvedené, dává to konceptu sociálního podnikání slušný předpoklad
pro efektivní fungování v regionech.
Na závěr kapitoly uvádím vizi budoucího stavu dle SRR ČR:
„V horizontu do roku 2013, chce být Česká republika aktivní, ekonomicky výkonnou
a konkurenceschopnou zemí s kvalitním životním prostředím, která v souladu s principy
udržitelného rozvoje dosahuje ve všech základních kritériích … standardů Evropské unie
a zabezpečuje zvyšování kvality života svých obyvatel“. (MMR, 2006: 77)
Udržitelným rozvojem je chápán rozvoj založený na ekonomickém růstu při šetrném
využívání přírodních zdrojů a snižování jejich spotřeby, respektování kulturních
a sociálních potřeb obyvatel a účinné ochraně životního prostředí.
Intervence v rámci Rozvojově zaměřeného cíle 35 strategie mají směřovat mj.
k nastartování aktivní pro-růstové politiky v regionech směřující ke stimulaci aktivit
v oblasti

podnikání,

zvýšení

zaměstnanosti,

ochrany

životního

prostředí

a udržitelného rozvoje. Podporou podnikání se rozumí přímá podpora MSP, zejména těch,
které realizují inovační aktivity s vyšší přidanou hodnotou. (MMR, 2006)

35 J de o jeden ze tří strategických cílů SRR. rozvojově zaměřený cíl zvýšení ekonomického
a enviromentálního potenciálu, konkurenceschopnosti a sociální úrovně regionů ČR na úroveň srovnatelnou
s vyspělými regiony Evropy.





Pokud vnímáme např. zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce jako přidanou
hodnotu podnikání, a já to tak vnímám, stejně jako inovační aktivity v oblasti
environmentální, pak se v uvedeném odstavci (nepřímo) zmiňuje právě sociální podnikání
a jeho podpora.
Jak už bylo výše zmíněno, hlavním potenciálem rozvoje regionů jsou lidské zdroje.
Ve strategii nejde jen o zvyšování vzdělanosti, ale spíše o nasměrování k přípravě
inovativního podnikání.
Jako opatření ke snížení nezaměstnanosti je součástí rozvojového cíle SRR ČR tvorba
nových pracovních míst, která jsou zajímavá a využitelná volnou pracovní silou, včetně
obtížně zaměstnatelných osob.
Praktické provedení výše uvedeného by se mělo uskutečňovat v rámci prioritní
oblasti 2 (Ekonomika regionů), který se v prioritě 2.2 soustřeďuje na zvyšování
konkurenceschopnosti malého a středního podnikání včetně mikro-podniků, dále v prioritě
2.4

zaměřené

na

tvorbu

pracovních

míst

a v prioritní oblasti 3 (Lidé a osídlení), zaměřené na sociální soudržnost v regionech
založené na rovnosti příležitostí 36 .
Předpokladem úspěšné realizace strategie je docenění regionální dimenze
společenského a ekonomického života a navázání a udržení partnerství mezi veřejnou
správou, podnikatelskou sférou a NNO v regionech.


36 Konkrétně jde o tato dvě opatření: „Řešení problémů dlouhodobé nezaměstnanosti osob obtížně
umístitelných na trhu práce a eliminace projevů diskriminace při vstupu či návratu na trh práce“. a „Podpora
sociální integrace v regionech, zejména integrace sociálních a etnických skupin s různým stupněm kulturní
a životní úrovně.“ (MMR, 2006: 85)





3.4

Strategie udržitelného rozvoje

O udržitelném rozvoji byl zmínka výše v textu a také se mu věnuje jedna z otázek
výzkumu, považuji tedy za důležité chvíli se u této strategie, která představuje další
východisko pro princip místního rozměru a sociální ekonomiku vůbec, zastavit.
Strategie udržitelného rozvoje České republiky se opírá o čtyři základní pilíře:
ekonomický pilíř (posilování konkurenceschopnosti ekonomiky); environmentální pilíř
(ochrana

přírody,

životního

prostředí,

přírodních

zdrojů

a krajiny, environmentální limity); sociální pilíř (posílení sociální soudržnosti
a stability) a o pilíř tvořený výzkumem, vývojem a vzděláváním, přičemž ideálně jsou
všechny v rovnováze nebo se vzájemně doplňují s tím, že reagují na specifika regionu.
Stav v jednotlivých oblastech udržitelného rozvoje v ČR je sledován pomocí sady
indikátorů. Příkladem indikátorů u sociálního pilíře je např. míra nezaměstnanosti, nejvyšší
dosažené vzdělání, přístup k internetu, míra zaměstnanosti starších pracovníků.
Environmentální pilíř pak zahrnuje indikátory jako podíl dřevin, produkce komunálního
odpadu, ekologické zemědělství.
V rámci

ekonomického

pilíře

se

sleduje

např.

celková

přeprava

zboží

a cestujících, produktivita práce, malé a střední podnikání, hustota dopravní infrastruktury.
V České republice byla Strategie udržitelného rozvoje České republiky schválena
usnesením vlády č. 1242 ze dne 8. prosince 2004.
V některých sledovaných oblastech došlo ke zlepšení, v mnoha ukazatelích však přetrvává
nepříznivý vývoj a tak Rada vlády pro udržitelný rozvoj v roce 2007 přistoupila
k aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje ČR.
Při popisu strategie UR pro účely této práce jsem tedy vycházela z Aktualizované Strategie
udržitelného rozvoje ČR (ze září 2009), která identifikuje možné hrozby (sociální,
ekonomické a environmentální) pro dalšího vývoj ČR a zároveň se snaží najít cesty
(nástroje), jak se těmto hrozbám vyhnout.
V aktualizaci je uvedeno, že navržené priority a cíle jsou v dlouhodobém horizontu platné
bez ohledu na aktuální ekonomický vývoj.
Ze strategické vize, která definuje žádoucí budoucí stav v ČR vyplývá, že je nutné
se zaměřit na:






vývoj

ekonomiky

směřující

k výkonnosti

srovnatelné

s průměrem

v EU

a snižování materiálové a energetické náročnosti české ekonomiky;


participaci občanů na rozhodovacích procesech, fungující demokratický politický
systém, efektivní a finančně udržitelné systémy vzdělávání, zdravotní péče
a sociálního pojištění;



materiální a duchovní potřeby jednotlivce při minimalizaci sociální exkluze
a patologických forem sociálního chování;



flexibilitu společnosti, která bude schopná reagovat na neočekávané změny
a zrychlující se dynamiku globálního vývoje;



vzdělanost a odpovědnost občanů, kteří, preferují uvědomělou spotřebu;



efektivní využití dostupných - obnovitelných i neobnovitelných přírodní zdrojů
a minimalizaci negativních vlivů na ekosystémy;



odpovědné využívání území směřující k rozvoji obcí a regionů a zvyšování územní
soudržnosti a úrovně kvality života všech obyvatel;



stabilitu zemědělská produkce, lesního a vodního hospodářství vzhledem
k variabilitě globálního a regionálního klimatu;



zahraniční politiku přispívající ke stabilitě v regionálním (EU) a globálním
měřítku. 37
Vzhledem k rozsahu strategie UR a nemožnosti věnovat jí tolik prostoru jsem

vybrala klíčové body, které považuji za důležité zmínit v kontextu rozvoje sociálního
podnikání, problematiky sociální integrace a principu místního rozměru:
V rámci priority 1.1 (Zlepšování podmínek pro zdravý život) v souvislosti se
sociálním

podnikáním

upozorňuji

na

Cíl

4:

Podporovat

sociální

začleňování

znevýhodněných skupin obyvatel a snižování výskytu chudoby.
Ve strategii se uvádí, že k naplňování tohoto cíle je třeba mj. „ozdravení lokálního trhu
práce

včetně

podpory

malých

firem

zaměstnávajících

obyvatele

tohoto

území. Zvýšit zaměstnatelnost vyloučených osob“ 38 .
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[cit. 17. 6. 2010]. Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/strategie-udrzitelneho-rozvoje-

cr/1000986/> str. 8
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SUR, 2009: 14. Dostupné z:
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V části strategie týkající se Ekonomiky a inovací (prioritní osa 2) je uvedena jedna
velmi podstatná skutečnost a to, že udržení dalšího ekonomického růstu nebude možné bez
„efektivní intervence veřejného sektoru, zaměřené zejména na malé a střední podniky
(MSP). Ty tvoří více než 99 % všech subjektů podnikajících v ČR a zaměstnávají přes
60 % celkového počtu zaměstnanců“. 39
Hybnou

silou

implementace

SUR

ČR

jsou

jednotlivé

resorty

a samospráva na úrovni krajů a obcí. Principy udržitelného rozvoje by měly být
zohledňovány

ve

všech

plánovacích

a

rozhodovacích

procesech

a při tvorbě koncepčních dokumentů.
Aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje ČR stanoví následující základní
principy udržitelného rozvoje (s. 50):
Princip rovnováhy tří pilířů směřuje k dosažení a zachování rovnováhy mezi
vývojem v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. S tímto principem úzce souvisí
princip soudržnosti a integrace politik a řízení, který má zajistit, aby důležitá politická
rozhodnutí (na místní, regionální, národní, ale i na evropské úrovni) byla vyvážená
a respektovala všechny tři pilíře udržitelného rozvoje.
Princip předběžné opatrnosti vychází ze zásady, že opatrnost je nutno zachovávat
i v případech, kdy není jistota, jak rychle k nežádoucím jevům dojde, či jestli k nim vůbec
dojde.
Zachování a předání základních přírodních, kulturních a civilizačních hodnot
budoucím

generacím

je

obsahem

principu

generační

a mezigenerační odpovědnosti.
Princip rovných příležitostí pak slouží k dosažení cíle sociální spravedlnosti
a soudržnosti a zakládá se na podpoře sociálního začlenění (tj. potírání případů sociální
exkluze), dodržování základních lidských práv a zachování kulturní rozmanitosti.
Snahy a cíle udržitelného rozvoje, včetně změny vzorců výroby a spotřeby, nelze
realizovat bez spolupráce veřejného sektoru s podnikateli, nevládními institucemi,
obyvatelstvem, ale i zahraničními subjekty a odpovědnosti všech zainteresovaných
subjektů. Tyto kooperační aktivity vystihuje Princip partnerství.
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SUR 2009: 19. [cit. 17. 6. 2010] Dostupné z:
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Princip mezinárodní odpovědnosti je uplatňován zejména prostřednictvím
rozvojové spolupráce, dodržování přijatých závazků vyplývajících z mezinárodních dohod,
úmluv a členství v mezinárodních organizacích (jako je např. OSN). 40

Z výše uvedeného, dle mého názoru, vyplývá, že koncept sociální ekonomiky
následuje strategii udržitelného rozvoje ČR a to primárně tím, že vzniká a rozvíjí se na
principu ekonomického, sociální a environmentálního prospěchu, dále svou lokální
orientací, navazováním partnerství napříč sektory a podpoře sociálního začleňování.


40
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Dostupné

z:
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3.5

Důležitost specifických místních zdrojů

V této kapitole využívám výzkumného projektu MMR ČR, který řešil možnosti
využití místních zdrojů pro ekonomický rozvoj vybraných regionů. Podle Ing. Jiřího
Krátkého, který se zabýval teorií specifik místních zdrojů, tento pojem zahrnuje celou řadu
přírodních i lidsky vytvořených výjimečností, které se vyskytují v určité oblasti. Do této
kategorie zařazuje například nedotčenou přírodu, kultivovanou krajinu, historické památky
i tradiční kulturní akce. Tyto specifické zvláštnosti se podle něj vyznačují tím, že přinášejí
mimořádné společenské nebo ekonomické hodnoty. Jde o místa nebo tradice,
ze kterých jednotlivci, spolky nebo společnosti získávají významný užitek. Díky tomuto
užitku a souvisejícím hodnotám se místní specifika řadí mezi důležité zdroje
ekonomického rozvoje.
Místní zdroje mají silný místní význam. Jejich hodnota vychází z unikátních znaků
(hmotných, kulturních) daného regionu. Přírodní prostředí je také důležitým zdrojem
specifických místních zdrojů.
Následující kategorizace rozlišuje místní zdroje podle stupně přispění člověka k jejich
vzniku:
1. téměř nedotčená příroda (např. přirozené lesy, neposkvrněná příroda nebo hory)
2. vzniklé součinností mezi přírodou a člověkem
3. lidsky vytvořené
V případě lidsky vytvořených specifických místních zdrojů, hodnota často vychází
z tradic nebo kultury vyjádřené v historických památkách nebo výtvorech, tradičních
řemeslech nebo vesnických slavnostech. Lidé často vkládají vysoké hodnoty na tyto
zdroje, které symbolizují jejich zvláštní kulturní identitu.
Specifické místní zdroje přírodní nebo vytvořené lidmi sdílejí jisté obecné vlastnosti
s důležitým významem pro rozvojovou politiku. Existují v přesné oblasti a na žádném
jiném místě. Většinou je nemožné znovu vytvořit nějaký specifický zdroj na jiném místě.
Důležitost místa zdůrazňuje i fakt, že hodnota související se specifikem klesá s rostoucí
vzdáleností.
Jaká je souvislost mezi specifiky a místním rozvojem?
Mezi specifiky a místním rozvojem mohou existovat tři druhy vztahu:
1. Synergie - udržování specifika podporuje rozvoj. Například dlouhodobě fungující





turismus podporuje ekonomické aktivity a příjezd nových lidí na venkov bez poškozování
specifika.
2. Protichůdnost - zachování specifika utlumuje místní ekonomiku. Někdy ochrana spíše
limituje, než zvyšuje lidské aktivity, takže omezuje ekonomický růst.
3. Vzájemná závislost - ekonomická stagnace negativně ovlivňuje specifika. Jestliže se
vylidňují vesnické oblasti z důvodu ekonomického poklesu, tak jsou ohroženy související
kulturní hodnoty a environmentální zdroje.
(MMR, projekt veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji WB – 01 - 05)





3.6

Koncept lokální ekonomiky jako východisko pro místní rozměr

Decentralizace a lokalizace, to jsou charakteristické snahy „nové“, alternativní
ekonomiky, známé pod názvem „lokální“, která by se v mnohém dala ztotožnit
s ekonomikou sociální. Jelikož oba tyto koncepty vycházejí ze stejného základu, tj.
principu trojího prospěchu (ekonomického, sociálního a environmentálního), je možné je
vnímat jako totožné, hledající řešení tržních externalit

41

jako je např. nezaměstnanost či

zhoršení životního prostředí.
V této kapitole přináším stručné informace o konceptu lokální ekonomiky, který se
již uplatňuje v některých zemích jako řešení lokálních problémů a který, jako všechny
alternativní a nové koncepty, zaslouží širší diskuzi.
Místní služby jsou důležitým prvkem zachování zdraví regionu a jeho lokální
ekonomiky. Jejich úbytek má dopady na společnost i na životní prostředí. Tam, kde mizí
místní obchody ztrácejí např. drobní výrobci a farmáři odbyt pro své produkty;
v souvislosti se vstupem supermarketů do regionu, (které díky automatizaci a kumulaci
funkcí potřebují méně pracovníků), dochází také ke zrušení místních pracovních míst.
Řešením úbytku místních služeb by podle Nadi Johanisové byla politika, která by
zvýhodňovala

místní

dopravu

oproti

dálkové;

řešení nabízí také ekologická daňová reforma, „která by namísto lidské práce zdaňovala
energii z fosilních paliv“. (Johanisová, 2008: 14)
Lokální ekonomikou se rozumí ekonomika, která je „spravedlivá, bere v úvahu
ekologické náklady a zisky a nevykořisťuje ani lidi, ani přírodu“. (Kjellberg In Johanisová,
2008: 25)
Je založená na principu svépomoci, dobrovolnosti a nezávislosti a jejím cílem je zlepšení
ekonomických a sociálních podmínek života.
Konkrétní příklad lokální ekonomiky v ČR je možno vidět např. v družstevním hnutí, které
zde má velkou tradici a jehož pověst byla velmi poškozena v době bývalého politického
režimu. V družstvu, de facto svépomocné instituci, se totiž stírá rozdíl mezi spotřebitelem,
investorem a výrobcem, cílem zde není maximalizace zisku, ale poskytování služby, kvůli
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níž se prostředky sdružily,

a

funguje

zde

princip

demokratického

rozhodování.

(Johanisová, 2008).
Právě solidarita a spolupráce, klíčové principy družstevnictví, jsou vlastní všem
demokratickým uskupením a uplatňují se v civilizovaných společnostech na celém světě.
Nové pojetí lokální či sociální ekonomiky (a já je považuji za totožné) znamená, že
peníze

jsou

v roli

prostředku

k dosahování

cílů,

nikoliv

cílem

samy

o sobě.
A opravdu je lokální ekonomika tak nová? Jak víme, historicky se o své občany
měla povinnost starat obec. „Každá malá obec je vlastně demokratická ekonomická
jednotka,

která

má

lidské

měřítko,

a

jiné

cíle

než

jen

finanční

zisk

–

a tak je v jistém smyslu příbuzná sociálnímu podniku….“ (Johanisová, 2008:109)
Lokální ekonomika se vrací jako starý přirozený systém, představující kooperativní,
lokální a svépomocný princip, pouze pod novým názvem.
Dnes vnímáme poměrně silně ekonomický tlak ve všech sférách života, posuzuje se
efektivita vložených financí, maximalizují se obraty firem, přesto dochází k drobnému
posunu v nahlížení na generaci bohatství. Bohatství určité oblasti je dáno tím, „nakolik se
peníze dokáží otáčet v místě, když tam jsou“ 42 . (Johanisová, 2008: 47). Podstatné tedy až
tak není, kolik peněz do regionu přijde zvenku, ale jak s nimi dokáže pracovat. Mění se
postupně i význam peněz. „….peníze tu nejsou od toho, aby ‚pracovaly’ pro majitele či
akcionáře vyděláváním úroků….[ale] začínáme očekávat, že budou ‚pracovat’ pro region”.
(Johanisová, 2008: 49)
Lokalizací lze tedy označit komunitní aktivity, kdy dochází k používání místních
zdrojů, zaměstnávání místních lidí a které reagují na potřeby místních trhů. Odborným
slovníkem řečeno jde o alternativu ekonomické globalizaci.
Pojem místní může mít různé obsahy v souvislosti s tím, o jaké zboží či služby jde.
Lokalizace

je

přístupem,

kdy

dochází

k podpoře

„lokální

výroby,

spotřeby

a investic, [přičemž se] nehovoří o zrušení mezinárodního obchodu……”. (Johanisová,
2008: 55)


42
 pozn. autorky: myšleno, když už jsou tam investovány




Politika

EU

dnes

směřuje

k

ekonomické

soběstačnosti

regionů,

zemí

a komunit a tedy můžeme říct, že “nový” resp. nově diskutovaný směr lokální ekonomiky
je plně v souladu s politikou Evropy. Lokalizace, jako předpoklad stabilní ekonomiky má
výhodu ve svém zaměření na udržitelnost, co největší soběstačnost, větší diverzitu
podniků, snížení dopravní vzdálenosti a tím pozitivním dopadu na ŽP a umožňuje lidem
aktivně se podílet na rozhodovacích procesech.
Lokální ekonomika je tak logickým vyústěním situací, kdy nadnárodní firmy
přesouvají výrobu do míst, kde je levnější pracovní síla, nižší daně, kde se dá z území ještě
čerpat.
Je výše nastíněný přístup, který můžeme nazvat také jako strategii regionálnosti,
schopný života? Jaké jsou předpoklady jeho úspěchu? Nebo jde jen o ideální koncept
vytvořený jako reakce na konzumní materialismus současné společnosti? Uvidíme časem.
Každopádně nelze ignorovat existenci negativních externalit, které s sebou tržní
mechanismus přináší, jako je výrazný úbytek přírodních zdrojů, rozevírající se nůžky mezi
bohatými a chudými, nezaměstnanost či měnící se kvalita pracovních podmínek (zejména
zaměstnanců v supermarketech a nadnárodních firmách), ovlivňování veřejného mínění
a správních rozhodnutí velkými a bohatými tržními aktéry.
Výše jsem použila tvrzení, že je lokalizace reakcí na ekonomickou globalizaci.
O co jde? Globalizace 43 jistě přiblížila některé části světa a propojila různé kultury,
odpůrci globalizace ale zároveň upozorňují na to, že sociální rozdíly se naopak prohlubují
a že proti chudobě ve třetím světě se musí vyspělé země bránit aktivní podporou místního
drobného podnikání a zmenšením ekologických dopadů průmyslu v rozvinutých zemích 44 .
Víra v to, že volný trh vše vyřeší, se ukázala být mylnou. Lokální ekonomika, jak vyplývá
z dříve uvedeného, nabízí řešení situací, které neviditelná ruka trhu prostě nemůže
postihnout a které s sebou globalizace přináší.
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„Globalizace je abstraktní fenomén, zahrnující různé změny společnosti, které vedly k větší propojenosti
politických, sociokulturních a ekonomických událostí na globální úrovni. Globalizaci lze chápat, jako
nerovný proces, v jehož důsledku se některé části světa relativně přibližují, zatímco jiné relativně oddalují, to
vše bez ohledu na geografickou vzdálenost. Tyto nové vzdálenosti jsou určeny rychlostí přenosu informací
a jsou přímým důsledkem úrovně zapojení míst od systému globální ekonomiky.“
[Cit. 20. 6. 2010] Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Globalizace>
44
 [Cit. 20. 6. 2010] Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Globalizace>





A k otázce zda mohou lokální ekonomiky fungovat, nabízím pár bodů, které je
odlišují od ekonomik tradičních a které jsou předpokladem jejich úspěchu:


etická dimenze podnikání;



odlišní spotřebitelé (kteří dávají přednost zboží ne nejlevnějšímu, ale s tzv.
přidanou hodnotou);



nízké náklady (např. levná práce ve smyslu menší odměny u malého
podniku za cenu zvýšení místní produkce a udržitelného místa;
minimalizovat náklady na provoz podniku; dobrovolnictví i ve formě
neplacené účasti ve správních radách);



princip jeden člen jeden hlas, resp. jeden hlas nezávisle na tom, kolik peněz
vložil;



existence sociálních investorů;



existence etických bank;



znalost regionu (možností a limitů), místních tradic;



půda – práce - kapitál (cenově dostupná půda ve vlastnictví komunit, kapitál
k nastartování podnikání a aktivní lidské zdroje);



spolupráce zainteresovaných stran;



existence

střechových

organizací

(umožňujících

případně

i certifikaci);


obnovení vazby mezi producentem a spotřebitelem;



podpora státu (např. formou daňových úlev, dotací, pilotních projektů,
výhodných půjček);



a poslední neméně důležité je nadšení lidí.





4 Projekt výzkumu
4.1

Pojetí, realizace a zacílení výzkumného šetření

Dotazníkové šetření si neklade za cíl poskytnout definitivní závěry a zobecnění na
základě svých výsledků. Jde o rozsahově malou studii, jejímž nejcennějším přínosem jsou
autentické výpovědi jednotlivých sociálních podnikatelů.
Cílem šetření je zjistit, jak je naplňován princip místního rozměru v praxi, tedy přímo
u sociálních podnikatelů a to skrze okruhy otázek: jakou formou a jakými nástroji se
sociálně podnikatelské subjekty zveřejňují v místě; jaké formy má spolupráce
a komunikace se stakeholdery (obcí, místními institucemi a podnikateli, občany, médii
atd.) a jak je hodnocena; jak vnímají svoji roli v regionu a jak jsou využívány místní zdroje
a uspokojovány místní potřeby; znají sociální podnikatelé dokumenty regionálního
a udržitelného rozvoje?
Výsledky šetření by měly dát principu místního rozměru konkrétní obsah.
4.2

Hypotézy



Hypotézy, pro které jsem hledala potvrzení nebo vyvrácení v dotazníkovém šetření
jsem stanovila takto:
H1:

Respondenti aktivně spolupracují se stakeholdery, zejména s místními NNO, obcí
a ÚP a kvalita spolupráce je dobrá.

H2:

Respondenti nedostatečně spolupracují s donátory, vzdělávacími institucemi
a Hospodářskou komorou ČR.

H3:

Respondenti využívají pouze omezené množství komunikačních nástrojů směrem
ke stakeholderům.

H4:

Většina respondentů nemá stanovenou vizi společnosti do budoucna ohledně
naplňování principu místního rozměru.

H5:

Odběratelé i dodavatelé jsou místní.

H6:

Respondenti nejsou zapojeni do komunitního plánování.

H7:

Většina respondentů není seznámena s žádným koncepčním dokumentem týkajícím
se regionálního rozvoje a není informována o strategii rozvoje jejich města.

H8:

Většina respondentů není seznámena se strategií udržitelného rozvoje.





4.3

Metodika výzkumu a výzkumný soubor

Metodika
Jako výzkumnou metodu jsem zvolila dotazníkové šetření.
Dotazník byl tvořen třiceti otázkami, které by se daly rozdělit následovně:
Prvními čtyřmi otázkami se vymezil výzkumný soubor a to z hlediska právního statutu,
historie společnosti, její velikosti a regionu působení.
Následoval

okruh

otázek

zaměřený

na

regionalitu,

práci

s pojmem

lokalita

a lokalizace. Třetí okruh otázek se věnoval spolupráci se stakeholdery a její kvalitě
a četnosti a dále se zaměřoval na využívané nástroje komunikace se stakeholdery.
Předposlední čtvrtý okruh otázek byl cílen na zjištění o využívání místních zdrojů
a uspokojování místních potřeb.
Poslední okruh otázek se vztahoval k problematice komunitního plánování, způsobu
zapojení do něj a také zjišťoval úroveň povědomí o konceptech strategie regionálního
rozvoje a udržitelného rozvoje, které byly výše v textu popsány.
Převážná většina otázek v dotazníku měla formu otázek uzavřených, respondenti tedy
vybírali z nabízených variant odpovědí. U otázek, kde nebylo vzhledem k jejich charakteru
možné nabídnout varianty odpovědí, měli respondenti prostor pro svoje vyjádření.
Dotazník byl anonymní, podstatné byly pro mne pouze výpovědi respondentů.
Dotazník, který respondenti vyplňovali je samostatnou přílohou č. 2.
Výzkumný soubor
Pro účely šetření byli osloveni pouze příjemci finanční podpory ze strukturálních
fondů

EU,

a

to

z Evropského

sociálního

fondu

(programy

OPPA

a OPLZZ) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (program IOP).
Oslovené společnosti podnikají v různých odvětvích, nabízejí rozdílné produkty
a služby, existují v různých regionech a jsou různě veliké.
Jejich

společným

znakem

je

přihlášení

se

k principům

sociální

ekonomiky

a získání dotační podpory na zahájení sociálního podnikání.
Osloveno bylo 23 podniků, tj. všechny, které získaly v roce 2009 a 2010 45 finanční
podporu ze strukturálních fondů EU a jsou nyní v různé fázi realizace podnikatelských
záměrů. Celkem 5 podniků bylo podpořeno z OPPA a tyto realizují své aktivity v Praze.


Do června roku 2010.




Za programy IOP a OPLZZ se šetření zúčastnilo 18 podniků v regionech ČR mimo Prahu,
z nichž 7 je podpořených pouze z OPLZZ a 11 je tzv. společných, tzn., že totožný
podnikatelský záměr byl podpořen jak z OPLZZ, tak z IOP.
Návratnost dotazníků byla 52 % , tzn. že celkem 12 z oslovených 23 sociálních
podnikatelů zaslalo vyplněný dotazník zpět.
Kontakty na podniky podpořené v rámci OPLZZ jsem získala od projektové
manažerky výzvy č. 30, na podniky podpořené z OPPA od projektové manažerky
příslušného dotačního titulu Magistrátu hl. m. Prahy a na podnikatele podpořené v rámci
IOP šlo o vlastní databázi, neboť jsem administrátorem jejich projektů.
Šetření bylo prováděno elektronicky na přelomu června a července 2010.
Osloveny byly následující sociální podniky:
Název projektu

Název příjemce – sociální podnik

Rozšíření sociálního podnikání firmy Active Colour s.r.o.
Active Colour s.r.o.
- Mokrá lakovna
Závod na výrobu biopaliv

Ing. David Štych

CLEAR SERVIS- vznik a rozvoj služby praní, žehlení a
oprav prádla v Těrlicku

CLEAR SERVIS, o.p.s.

Rovné příležitosti pro znevýhodněné

INLOBO s.r.o.

Dřevovýroba Tomíkovice - Sociální podnik v romské
lokalitě Kobylá n.Vidnavkou, Velká Kraš

A & D KLÁSEK spol. s r.o.

Sociální podnik Grunt 32 - Zážitková agroturistika

GRUNT 32 s.r.o.

SOFIRA - Slunce pro všechny

SOFIRA Kadaň s.r.o.

Fitness centrum SLUNETA

SLUNETA s.r.o.

"Chytré prádlo"

EXTRA SERVIS s.r.o.

DEK Group- podporovat, pomáhat, podnikat

DEK Group s.r.o.

Založení a rozvoj sociálního družstva Vysoké II

Vysoké – výrobní družstvo

Cukrárna Vesmírna, o.p.s.-sociální firma pro pracovní
integraci a zaměstnávání osob s mentálním postižením

Cukrárna Vesmírna, o.p.s.

Integrace znevýhodněných spoluobčanů – projekt kavárny
Všude dobře, o.p.s.
„NaVšechnoČas“
Sociální podnikání na Toulcově dvoře

Zájmové sdružení Toulcův dvůr

Podpora vstupu na trh práce a prevence sociálního
vyloučení osob po ukončení ústavní výchovy formou
Rozmarýna,o.p.s.
poskytování následné péče a zaměstnání v sociální firmě,
kavárně/galerii Rozmar
Tréninková kavárna jako sociální firma pro přípravu lidí s
Kaldi Café, spol.s r.o.
mentálním postižením na zaměstnání




Pracovní sobota - rozjezd a stabilizace trvale udržitelné
sociální firmy

Pracovní sobota s. r.o.

Sociální podnik na Odersku - stavební činnost
STAVZEM

STAVZEM s.r.o.

pekárna Na Návsi

Startujeme, o.p.s.

Přeslička s. r. o. - spolu v sociální firmě

Přeslička s. r. o.

Second hand SECOND HELP

Možnosti tu jsou, o. p.s.

Internetový portál PRO památky.info - mezioborový
projekt v oblasti památkové péče se zaměřením na
vytvoření pracovních míst pro OZP

Institut pro památky a kulturu, o. p. s.

Sociální podnik, digitalizační
VARIUS s.r.o.
Dílna
Tabulka č. 1, Zdroj: vlastní výzkum, [1.8.2010] data dostupná z: <http://www.mpsv.cz/cs/5500 ;
http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-grantovych-projektu-op-lzz-socialni;
http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/projekty.html>

I. okruh otázek - Charakteristika souboru respondentů:
Právní forma podniku:
Do šetření se zapojilo 6 obchodních společností, 5 nestátních neziskových organizací
a 1 osoba samostatně výdělečně činná. Všichni účastníci, vzhledem k nastavení dotačních
titulů, ze kterých jsou podpořeni, se hlásí k principům sociální ekonomiky.
Historie společnosti:
Většina společností, tj. 8 z 12 je nových, bez podnikatelské historie. Lze tedy říci, že
s finanční podporou ze SF došlo k založení nových sociálních podniků v ČR. Z oslovených
podniků měly 3 zkušenost se zaměstnáváním OZP dle zákona o zaměstnanosti a pouze
1 uvedl zkušenost s podnikáním.
Rok založení sociálního podniku:
Většina, tj. 9 z 12 subjektů bylo založeno v roce 2009, mladší byl pouze 1 subjekt z r. 2010
2 podniky byly starší. Jelikož se podpora sociálních podniků ze strukturálních fondů
prostřednictvím IOP, OPLZZ a OPPA právě začala realizovat v roce 2009, napomohla „na
svět“ několika novým subjektům.





Kraj, kde se nalézá sídlo provozovny sociálního podniku:
Jak vyplývá z dat níže v tabulce, sociální podniky byly zastoupeny v 9 krajích ČR, nejvíce
pak v Praze ve 3 případech.
Kraj
Ústecký kraj
Karlovarský kraj
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Liberecký kraj

Počet podniků

Kraj

Počet podniků

1
0
Královéhradecký kraj
0
1
Pardubický kraj
2
0
Kraj Vysočina
1
0
Jihomoravský kraj
1
1
Olomoucký kraj
3
1
Zlínský kraj
0
1
Moravskoslezský kraj
Tabulka č. 2 – Kraj, kde se nalézá sídlo provozovny sociálního podniku; Zdroj: vlastní výzkum

Velikost sociálního podniku:
Nejvíce (tj. v 8 případech) byly zastoupeny mikropodniky, tedy podniky, které
zaměstnávají méně než 10 osob. Dále se vyskytly 4 malé podniky v kategorii 11-25
zaměstnanců. Kategorie středních podniků nebyla zastoupena.
Zdroj informací o konceptu sociálního podnikání:
Odpovědi sociálních podnikatelů na otázku „Jak a kdy jste se poprvé dozvěděl/a
o konceptu sociálního podnikání?“ by se daly shrnout následovně:
 informace získali v rámci studia, z prostředí neziskových organizací, skrze jiný
sociální podnik, v rámci zahraniční stáže (Belgie), konference v zahraničí (Kypr),
přes odborné články, od manažerů sociálních firem;
 respondenti mají zkušenost se zaměstnáváním OZP a de facto principy SE naplňují
již dlouho bez znalostí definic SE;
 informace získali respondenti účastí na seminářích MPSV.
Většina respondentů se poprvé setkala s konceptem SP v letech 2005 – 2009.
Důvody následování konceptu sociálního podnikání:
Odpovědi sociálních podnikatelů na otázku „Co Vás na tomto stylu/směru podnikání
zaujalo?“ by se daly shrnout následovně:
 společenská odpovědnost při vytváření zisku;
 možnost uspořádat a formovat něco, čemu se již déle věnují;
 spojení sociálního rozměru a byznysu, to že se byznys nedělá primárně pro zisk;
 přidaná hodnota podnikání a odstranění označení nepodnikajícího subjektu;




 realizace podnikání, které musí být přizpůsobeno zaměstnancům; možnost účastnit se

volného trhu, což má pozitivní dopad na zaměstnance a okolní společnost;
 práce s mladými lidmi, které je možné ovlivnit (ve smyslu pracovních návyků)

a vytrhnout ze sociálně znevýhodněného prostředí;
 možnost zlepšit kvalitu mikrookolí a makrookolí firmy i společnosti jako celku;
 skloubení veřejné prospěšnosti – zaměstnávání znevýhodněných osob a podnikání

jako takového;
 možnost čerpání dotací na rozjezd podnikatelského záměru ze SF EU a SR ČR.

4.4

Výsledky šetření



V této kapitole přináším výsledky šetření v podobě grafů a tabulek včetně
interpretace získaných dat u II.-V. okruhu otázek. Jelikož se u mnoha otázek (zejména
u okruhu II.) vyskytuje více kombinací odpovědí respondentů, ponechala jsem v textu také
tabulky s primárními daty k lepší orientaci. Většina grafických znázornění výsledků šetření
je pak obsažena v příloze č. 3.

II. okruh otázek zaměřených na regionalitu a lokalizaci
Obsahové vymezení regionu:
Více než polovina subjektů (58%) zvolila variantu, kdy region je kraj, na jehož území se
aktivity podniku převážně realizují a to výrobně, dodavatelsky i odběratelsky. Lze tedy
vyvodit, že orientace na působení v kraji je u respondentů viditelná. Čtvrtina dotázaných
odpověděla, že jde o rozlohou nevymezené území, kde se realizují vztahy se všemi
zainteresovanými stranami. Pro 2 podniky je region celá ČR a pro dva podniky město, kde
má firma sídlo a realizuje své podnikání.
Vymezení regionu/lokality, ve kterém podniky sociální působí

Počet
odpovědí
2
7

Město, kde má firma sídlo a kde realizuje své podnikání, kde má své zaměstnance
Kraj, na jehož území se mé aktivity převážně realizují (výrobně, dodavatelsky i
odběratelsky)
Rozlohou nevymezené území, kde se realizují vztahy se všemi zainteresovanými
3
stranami (může být obec i celá ČR), tedy se zaměstnanci, dodavateli, odběrateli,
místními autoritami, spoluobčany a konkurencí atd.…
Území celé ČR
2
Tabulka č. 3 – Obsahové vymezení regionu (bylo možné zvolit více variant odpovědí);
Zdroj: vlastní výzkum




Graf č. 1: Jak sociální podnikatelé vymezují pojem region po obsahové stránce;
Zdroj: vlastní výzkum

Územní vymezení regionu:
Třetina (tj. 33%) respondentů chápe pojem region jako kraj. Čtvrtina pak jako okruh od 25
do 50 km a stejné množství jako okruh do 25 km od provozovny firmy resp. od místa, kde
realizují většinu aktivit. Respondenti tedy vnímají region, co se týče rozlohy, různě.
Územní vymezení regionu/lokality, ve kterém podniky sociální působí
Okruh/Okolí do 25km od provozovny firmy resp. od místa, kde realizuji většinu aktivit
Okruh/Okolí od 25 do 50 km
1 kraj
1 sdružený kraj = NUTS II (např. NUTS Jihozápad = Plzeňský a Jihočeský kraj)
Území celé ČR
Tabulka č. 4 – Územní vymezení regionu; Zdroj: vlastní výzkum



Počet
odpovědí
3
3
4
1
1



Graf č. 2 – Územní vymezení regionu; Zdroj: vlastní výzkum

Obsah pojmu lokalizace:
S pojmem lokalizace bylo seznámeno 8 respondentů, 4 nikoliv.
Lokalizaci vnímá 83 % respondentů, tj. 10 jako snahu navracet regionu jeho původní
tradice, odvětví výroby a služeb, udržovat a vytvářet pracovní místa v reakci na
potřeby regionu. Očekávala jsem volbu druhé varianty odpovědi, která vychází z principů
sociálního podnikání definovaných skupinou NESEA, tedy že jde o snahu reagovat pouze
na vzniklé místní potřeby a vytvářet zdroje pro jejich uspokojení, kterou ale zvolil pouze
1 respondent. Definovaný princip místního rozměru tak byl sociálními podnikateli rozšířen
o návaznost na tradice regionu.
Počet

Vnímání pojmu lokalizace
Snaha navracet regionu jeho původní tradice, odvětví výroby a služeb, udržovat
a vytvářet pracovní místa v reakci na potřeby regionu
Snaha reagovat pouze na vzniklé místní potřeby a vytvářet zdroje pro jejich uspokojení

10

Místní výroba pro místní spotřebu
Strategie udržitelného rozvoje
Tabulka č. 5 – Obsah pojmu lokalizace; Zdroj: vlastní výzkum

1
0



1



Graf č. 3 – Vnímání pojmu lokalizace; Zdroj: vlastní výzkum

III. okruh otázek zaměřených na spolupráci a komunikaci se stakeholdery
Za stakeholdery jsou považovány všechny osoby, instituce či organizace, které mají vliv
na chod firmy nebo jsou jejím fungováním ovlivněni, stručně řečeno jsou to všechny
zainteresované strany. Skupina stakeholderů v nejširším pojetí zahrnuje zákazníky,
akcionáře, zaměstnance, obchodní partnery, dodavatele, zástupce státní správy
a samosprávy, zájmové skupiny, média, odbory a mezinárodní organizace.
Pro účely tohoto šetření jsem v otázkách volila následující typy subjektů, které považuji
za stakeholdery sociálních podniků: obec; místní Úřad práce; místní podnikatelé; jiný
sociální podnik; Hospodářská komora ČR; NNO; donátoři; odběratelé; potenciální
zaměstnanci; média; experti, odborníci na daný obor podnikání a vzdělávací instituce.
Charakter spolupráce se stakeholdery:
Z odpovědí respondentů k charakteru spolupráce vyplynulo, že se realizuje širší
spolupráce s NNO, místními podnikateli, obcí a místním úřadem práce.
V minimálním rozsahu probíhá spolupráce se vzdělávacími institucemi, odběrateli,
hospodářskou komorou. Spolupráce s potenciálními zaměstnanci je pasivního charakteru
(v podobě vedení evidence čekatelů).





Shrnutí odpovědí respondentů k charakteru spolupráce s níže uvedenými subjekty:
Typy subjektů
Obec

Místní Úřad práce
Místní podnikatelé
Jiný sociální podnik
Hospodářská komora ČR
Nestátní neziskové
organizace

Donátoři
Odběratelé ze zahraničí
Odběratelé z ČR
Média
Potenciální zaměstnanci
Experti, odborníci na daný
obor podnikání (odvětví,
technologie atp.)

Obsah/Charakter spolupráce, role spolupracujícího subjektu:
Pronajímatel prostor, poskytuje výhody; zakázky pro obec – vzájemně
se potřebují; prosazení myšlenky do komunitního plánování; zajištění
ubytování pro zaměstnance; prodej vhodného objektu; konzultace
s radními města, záštita od obce.
Příspěvky dle z. o zaměstnanosti; nabídka práce pro OZP na ÚP;
spolupráce při vyhledávání nových zaměstnanců a finanční příspěvky.
Zaměstnanci firem odebírají služby; jsou zákazníky; subdodávky,
síťování, příprava kooperace; pomáhají při získávání zakázek.,
odběratelé, dodavatelé, konzultanti, výměna zkušeností
Sdílení metodik a know how, konzultace k sociálnímu podnikání
Poskytování dat.
Informování cílových skupin o možnosti zaměstnání v SP, vytipování
zaměstnanců; spol. na pracovních skupinách a při náboru nových
zaměstnanců; sociální podpora pracovníků firmy; informování –
potenciální odběratelé, vzájemná propagace, mediální spolupráce,
dobrovolnictví.
Dotace.
Nebyla uvedena žádná odpověď.
Nebyla uvedena žádná odpověď.
Reklamní kampaň na podporu prodeje; snaha propagace tématu SE,
zájem regionálního tisku o SP, článek po otevření provozovny.
Přijímací pohovory – čekací listina; práce na zkoušku, vedení
evidence uchazečů, systém školení a vzdělávání.
Školení, konzultace podnikání v oboru; know how; spolupráce,
technická a odborná pomoc, poskytování informací, finanční
poradenství a pomoc při administraci projektu, testování výrobků ve
výzkumném ústavu.
Zpracování analýz; 1 spolupráce se školou pro sluchově postižené.

Vzdělávací instituce (SŠ,
SOU, VOŠ, VŠ)
Jiný subjekt
MPSV – konzultace.
(prosím napište jaký)
Tabulka č. 6 – Obsah/Charakter spolupráce se stakeholdery; Zdroj: vlastní výzkum

Četnost spolupráce:
Jak vyplývá z výsledků, sociální podnikatelé spolupracují/komunikují se všemi
uvedenými stakeholdery, s některými četněji, s jinými méně často. Uvádím vždy
nejčetnější variantu odpovědi u jednotlivých subjektů. S obcí spolupracovala čtvrtina
dotázaných frekvencí 1 x za čtvrt roku. S místním ÚP to již bylo více, tj. 42 % a to ve
stejné frekvenci jako s obcí. S místními podnikateli spolupracovala polovina respondentů a
to 1-2x měsíčně. Ve stejné frekvenci spolupracuje čtvrtina dotázaných s jiným sociálním
podnikem a NNO. 1-2x měsíčně spolupracuje také polovina dotázaných s potenciálními
zaměstnanci. Téměř každodenní spolupráce probíhá s odběrateli z ČR a to ve 33 %. Za
málo četnou považuji spolupráci s médii, která probíhá ve 3 případech 1x za čtvrt roku a ve




stejném množství případů dokonce 1 za půl roku. S experty se, co se týká frekvence,
spolupracuje poměrně vyváženě, se vzdělávacími institucemi méně často (1x za čtvrt či půl
roku).
Celkově shrnuto: Nejvíce spolupráce probíhá s potenciálními zaměstnanci a to v 11
případech, tj. 91 %, následuje spolupráce s experty v 10 případech, tj. 83 %. S obcí,
s místním ÚP, médii a místními podnikateli spolupracuje vždy po 8 podnikatelích, tj. 66 %.
V 7 případech uvedli dotázaní spolupráci s NNO a stejné množství s odběrateli v ČR,
tj. 58 %. S jiným SP a se vzdělávacími institucemi spolupracují vždy 4 respondenti, tj.
33 %. Nejméně se vyskytuje spolupráce s Hospodářkou komorou, donátory a odběrateli ze
zahraničí.
Frekvence spolupráce

1x za
rok

1x za
půl
roku
1
0

1x za
čtvrt
roku
3
5

1-2x
za
měsíc
1
2

1x
za
týden
2
1

Téměř
každodenně
0
0

Obec
Místní Úřad práce

1
0

Místní podnikatelé

0

1

0

6

1

0

Jiný sociální podnik

0

0

1

3

0

0

Hospodářská komora ČR

1

1

0

1

0

0

Nestátní neziskové organizace

0

1

1

3

2

0

Donátoři

1

1

0

2

0

0

Odběratelé ze zahraničí

0

1

0

0

0

0

Odběratelé z ČR

0

0

1

2

0

4

Média

0

3

3

2

0

0

Potenciální zaměstnanci

0

1

2

6

2

0

Experti, odborníci na daný obor podnikání
(odvětví, technologie atp.)
Vzdělávací instituce (SŠ, SOU, VOŠ, VŠ)

0

3

3

3

1

0

0

1

2

0

1

0

Jiný subjekt (prosím napište jaký)
MPSV

1

1

1

0

0

0

Tabulka č. 7 – Četnost spolupráce se stakeholdery; Zdroj: vlastní výzkum





Graf č. 4 – Četnost spolupráce; Zdroj: vlastní výzkum

Kvalita spolupráce se stakeholdery:
Velmi dobrou spolupráci s obcí uvedly 2 podniky, spíše dobrou pak 5 subjektů a negativně
hodnotil spolupráci s obcí pouze 1 subjekt. S obcí tedy probíhá v 58 % dobrá spolupráce.
Co se týče místního úřadu práce, 4 podniky uvedly velmi dobrou spolupráci a 2 spíše
dobrou, tedy 50% má dobrou spolupráci s místním ÚP. Kategorii spíše špatné spolupráce
využily 2 subjekty.
Dalším spolupracujícím subjektem jsou místní podnikatelé, se kterými probíhá spíše
dobrá spolupráce v 7 případech a ve 3 případech dokonce velmi dobrá spolupráce. Jako
spíše špatnou hodnotí spolupráci 1 podnik.
S jinými sociální podniky zažily 2 subjekty velmi dobrou a 2 spíše dobrou spolupráci.
S Hospodářskou komorou se spolupráce příliš nevyskytuje, pouze jeden subjekt zažil
velmi

dobrou

spolupráci

a

2

pak

spíše

dobrou.

V 58 % probíhá dobrá spolupráce s NNO, přičemž ve 4 případech velmi dobrá a ve 3 spíše
dobrá. Negativní kategorie spolupráce nebyly respondenty využity vůbec, dá se tedy říci,
že je kooperace s tímto stakeholderem přínosná a kvalitní.





S donátory se spolupráce opět příliš hojně nevyskytuje a když, je v 1 případě velmi dobrá,
ve 2 spíše dobrá a 1 i spíše špatná.
Odběratelé ze zahraničí se vyskytli v 1 případě a spolupráce byla spíše dobrá. Lze z toho
vyvodit, že se podnikatelé orientují primárně na místní trh – místní odběratele.
Odběratelé z ČR jsou pak zastoupeni četněji, spolupráce s nimi je v 6 případech spíše
dobrá a v 1 velmi dobrá.
Dobrou zprávou je, že respondenti spolupracují s médii a to na dobré úrovni, ve
3 případech velmi dobré a ve stejném počtu spíše dobré. Kategorie spíše špatná byla
využita pouze 1x. Lze vyvodit závěr, že média mají zájem spolupracovat se sociálními
podniky nebo je téma pro ně zajímavé.
S potenciálními zaměstnanci má spíše dobrou spolupráci 7 subjektů a velmi dobrou
3 podniky. U 1 podniku se objevila i kategorie spíše špatné spolupráce.
S experty probíhá spolupráce výhradně na velmi dobré úrovni a to v 10 případech.
Vzdělávací instituce jsou opět využity méně, spolupráce probíhá v pozitivní rovině, ve
3 případech je spíše dobrá a v 1 velmi dobrá.
Co se týče jiných spolupracujících subjektů, respondenti uvedli MPSV a spolupráci
charakterizovali jako spíše dobrou a velmi dobrou.
Kategorie velmi špatné spolupráce s žádným ze stakeholderů nebyla vůbec využita.
velmi
dobrá

Kvalita spolupráce
Spolupracující subjekt
Obec
Místní Úřad práce (ÚP)
Místní podnikatelé
Jiný sociální podnik
Hospodářská komora ČR (HK ČR)
Nestátní neziskové organizace (NNO)
Donátoři
Odběratelé ze zahraničí
Odběratelé z ČR
Média
Potenciální zaměstnanci
Experti, odborníci na daný obor podnikání

spíše
dobrá

spíše
špatná

velmi
špatná

2
4
3
2
1
4
1
0
1
3
3
10

5
2
7
2
2
3
2
1
6
3
7
0

1
2
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vzdělávací instituce (SŠ, SOU, VOŠ, VŠ)

1

3

0

0

Jiný subjekt (prosím napište jaký): MPSV

1

2

0

0

Tabulka č. 8 – Kvalita spolupráce se stakeholdery; Zdroj: vlastní výzkum





Graf č. 5 - Jak hodnotí sociální podnikatelé spolupráci se stakeholdery; Zdroj: vlastní výzkum

Využité nástroje komunikace:
Úvodem lze říci, že mezi nejpreferovanější nástroje komunikace se stakeholdery patří
osobní setkání, e-mailový a telefonický kontakt. U těchto nástrojů tedy níže uvádím
vyhodnocení.
Osobní setkání v případě obce volí 75 % podniků (tj. 9), telefonický kontakt vybralo
současně 7 podniků tj. 58 % a stejné množství také vybralo e-mail. U místních úřadů práce
je osobní setkání realizováno v 7 případech (tj. 58 %), ve stejném počtu je využit
telefonický kontakt a v 5 případech (tj. 41 %) je využívaným nástrojem elektronická pošta.
Na místní podnikatele se obrací respondenti v 10 případech tj. 83 % skrze osobní setkání,
v 9 případech (tj. 75 %) prostřednictvím telefonu a 8 respondentů (tj. 66 %) komunikuje
e-mailem.
S jiným sociálním podnikatelem se 3 respondenti sešli osobně, 3 jej také kontaktovali
e-mailem a 2 telefonicky. Ostatní nástroje směrem k jiným sociálním podnikům nebyly
využity.
S Hospodářskou komorou ČR proběhla komunikace méně, ve 2 případech telefonicky,
ve stejném množství e-mailem i osobně.





Na NNO se podnikatelé obracejí více a to skrze osobní setkání v 58 % (tj.7 podniků),skrze
e-mail v 6 případech tj. 50% a telefonicky v 5 podniků tj. 41%. Donátoři jsou osloveni
třetinou respondentů e-mailem, čtvrtinou osobně a stejným počtem telefonicky.
Odběratelé ze zahraničí nebyli podnikateli osloveni vůbec, lze vyvodit, že se zaměřují se
spíše na lokální trh a místní odběratelé s tím, že nemají v plánu expandovat do zahraničí.
Polovina respondentů (tj. 6) uvedla, že využívá s odběrateli z ČR osobní setkání, 41% pak
telefonický kontakt a stejný počet e-mail.
Na média se obrátilo 8 podnikatelů e-mailem (tj. 66%), 5 dále telefonicky (tj. 41%)
a stejný počet osobně.
S potenciálními zaměstnanci komunikovali respondenti v 83 % osobně (tj. 10 podniků)
a 75 % telefonicky (tj.9), ve 4 případech pak e-mailem.
Experti byli osloveni osobně v 75% případů (tj. 9 podniků), polovina respondentů (tj. 6)
pak volila komunikaci e-mailem a stejný počet telefonicky. Ostatní nástroje k oslovení
nebyly využity.
U vzdělávacích institucí byly nástroje komunikace využity méně, ve 3 případech osobně,
ve 2 e-mailem a pouze v 1 telefonicky.
Sporadicky bylo využito nástroje inzerce a webové prezentace.
Zcela minimálně je využito komunikačních nástrojů, jako jsou newsletter, oborový veletrh,
obecní vývěska a den otevřených dveří. Tento výsledek potvrzuje moji domněnku, že
pravidelná prezentace formou newsletteru není využitá, stejně tak jako informování lokální
veřejnosti prostřednictvím dne otevřených dveří, či podobných akcí. Co se týče obecní
vývěsky, předpokládala jsem, že půjde o nevyužívaný nástroj komunikace.
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0

0
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0
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0

0
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0
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Tabulka č. 9 – Nástroje komunikace se stakeholdery; Zdroj: vlastní výzkum





Graf č. 6 - Nástroje komunikace se stakeholdery; Zdroj: vlastní výzkum

IV. okruh otázek zaměřených na využití místních zdrojů a uspokojování místních
potřeb
Role v regionu:
Všichni respondenti (tj. 12) uvedli, že vytváří pracovní příležitosti.
Nové odběratele a dodavatele přivádí do regionu celkem 6 podnikatelů, stejný počet se ale
domnívá, že tomu tak není.
Nové odvětví či produkt, které se v regionu neuplatňují rozvíjí většina respondentů,
tj. 9, kteří zvolili pozitivní varianty odpovědi. Nové odvětví či produkt pak nerozvíjí
celkem 3 subjekty.




Co se týká využití místních zdrojů, tak všichni respondenti uvedli, že tak činí. Negativní
varianty odpovědi nebyly využity vůbec.
Stávající obory podnikání v regionu rozvíjí či inovuje celkem 9 podniků, 3 podniky pak
toto nevnímají jako svoji roli v regionu.
Většina, tj. 8 podniků nenavazuje na tradiční oblast výroby, či služeb, oproti tomu 4
subjekty toto vnímají jako svoji roli v regionu.
Varianta odpovědi
Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
11
1
Vytvářím pracovní příležitosti
3
3
Přivádím do regionu nové odběratele
a dodavatele
3
6
Rozvíjím nové/á odvětví, nový
produkt v regionu dosud
neuplatňované
7
5
Využívám místní zdroje – surovin,
lidských zdrojů a zkušeností okolí
3
7
Dodávám do blízkého okolí,
uspokojuji místní potřebu po mém
produktu, nebo službě
4
5
Rozvíjím stávající obory podnikání
v regionu, inovuji je
2
2
Navazuji na tradiční oblast výroby
nebo produkce služeb v regionu
Tabulka č. 10 – Vnímání role v regionu, kde podnik působí; Zdroj: vlastní výzkum
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Graf č. 7 - Role v regionu; Zdroj: vlastní výzkum

Strategie firmy z hlediska naplňování místního rozměru:
Jak je vidět v grafu níže, více než polovina (konkrétně 7) subjektů bude strategii teprve
vytvářet. Respondenti, kteří již nějakou strategii mají, nebo o ní nyní přemýšlejí, uvedli
následující klíčové body z hlediska naplňování místního rozměru, které budou sledovat
v horizontu 3 – 5 let:


zaměstnávání osob se zdravotním postižením či jiným handicapem,



tvorba pracovních příležitostí,



využívání služeb místních dodavatelů,



trvalá udržitelnost podniku,



začlenění sociálního podniku do regionální podnikatelské infrastruktury,



spolupráce s místními partnery,



využití místních zdrojů,



vytvořit místo setkávání místních obyvatel – kulturní rozvoj v místě,






zvýšit povědomí o postavení OZP mezi širokou veřejností,



vznik lokální hrdosti (místní obyvatelé se ztotožní s prospěšnými cíli).

Graf č. 8 - Strategie podniku z hlediska naplňování místního rozměru; Zdroj: vlastní výzkum

Typ podpory, který byl sociálnímu podniku poskytnut:
Poradenství s podnikáním poskytli ve 4 případech místní obyvatelé a ve 2 pobočka
HKČR. V 1 případě pak místní NNO a iniciativy.
Radu k sociálnímu podnikání, resp. se zaměstnáváním znevýhodněných osob nabídli
místní NNO ve 3 případech a ve stejném počtu místní iniciativy, ve 4 případech pak úřad
práce.
Dotace na provozní náklady poskytlo město/obec ve 4 případech a místní ÚP ve 2
případech, ostatní subjekty se na financování provozních nákladů nepodílely.
Dotace na osobní náklady poskytl nejčastěji místní ÚP v 5 případech a ve 2 město/obec.
Na financování investiční nákladů se opět podílelo město ve 3 případech. V 1 případě pak
ÚP a HK ČR.
Zveřejnění činností podniku realizovala v 7 případech místní média a ve 3 případech
město, ostatní subjekty se do zveřejnění nezapojily.
Odběr služeb nebo výrobků zajišťují nejvíce místní obyvatelé (v 6 případech),
následováni místními NNO (ve 4 případech).





Do poskytování kontaktů se zapojily všechny v tabulce uvedené subjekty. Nejvíce
poskytovaly kontakty NNO (ve 4 případech), následovány obcí (3 případy) a HK ČR
(3 případy). V menší míře se zapojili místní média a místní obyvatelé.
Ke zprostředkování kontaktu s potenciálními zaměstnanci pomohl nejvíce místní ÚP
v 6 případech, následován místními obyvateli ve 3 případech a, NNO a média každá ve
dvou případech. Zvýhodněný pronájem nabídla pouze obec a to ve 3 případech
a místní obyvatelé v 1 případě.
Minimálně byla poskytována materiální (nefinanční) podpora, pomoc při zpracování
podnikatelského záměru, přičemž právě tvorba business plánů dělá žadatelů o dotace u IOP
a OPLZZ největší potíže, tedy podpora v tomto ohledu je potřebná.
Půjčka nebyla poskytnuta žádnému z oslovených podnikatelů od žádného z výše
uvedených subjektů.
Z výše uvedených dat vyvozuji, že z hlediska financování má nezastupitelnou roli město
a úřad práce, stejně tak jako u zprostředkování kontaktu se zaměstnanci.
U zveřejnění činností je významná podpora místních médií.
Služby nebo výrobky směřují místním obyvatelům.
Myslím si, že jsou značné rezervy v poskytování zvýhodněných pronájmů, poskytování
půjček a věcné, nefinanční podpory (věcné, tutorské, mentoring apod.).
Jak data prokázala, sociální podnikatelé využívají místní zdroje podpory.
Subjekt

Město/
Obec

Místní
úřad
práce

Typ podpory

Poradenství
s podnikáním
Poradenství se
sociálním podnikáním,
resp. se
zaměstnáváním
znevýhodněných osob
Finanční
příspěvek/Dotace na
provozní náklady
Příspěvek/Dotace na
osobní náklady
Příspěvek/Dotace na
investiční náklady
Zveřejnění Vašich
činností

Místní
obyvatelé

Místní
iniciativy

Místní
NNO

Místní
média

Pobočka
Hospodářské
komory

0

0

4

1

1

0

2

0

4

1

3

3

1

1

4

2

0

0

0

0

0

2

5

0

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

1

3

0

0

0

0

7

0





1
0
6
2
Odběr služeb nebo
výrobků
3
1
2
1
Poskytnutí kontaktů
2
6
3
1
Zprostředkování
kontaktu
s potenciálními
zaměstnanci
( např.uchazeči z ÚP)
0
0
1
0
Materiální/věcná
podpora (nefinanční)
3
0
1
0
Zvýhodněný pronájem
0
0
0
0
Pomoc při zpracování
podnikatelského
záměru
0
0
0
0
Poskytnutí půjčky
Tabulka č. 11 – Typ podpory poskytnutý podniku; Zdroj: vlastní výzkum
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Graf č. 9 – Typy poskytnuté podpory; Zdroj: vlastní výzkum




IV. Okruh otázek zaměřených na využití zdrojů a reakce na místní potřeby
Odběratelé jsou z:
Počet
Místa (obce)
9
Kraje
4
Celé ČR
4
Ze zahraničí
0
Tabulka č. 12 – Odběratelé (bylo možné zvolit kombinaci odpovědí), Zdroj: vlastní výzkum

Většina respondentů (tj. 9) uvedla, že odběratelé jejich produktů či služeb jsou
z místa/obce, odběratele z kraje mají 4 podniky a stejný počet má odběr z celé ČR.
Zahraniční odběratele nemá žádný z respondentů.
Dodavatelé jsou z:
Místa (obce)
Kraje
Celé ČR
Ze zahraničí
Tabulka č. 13 – Dodavatelé; Zdroj: vlastní výzkum

Počet
10
0
2
0

Dodavatelé pocházejí ve většině (tj. v 10 případech) z místa/obce a pouze ve 2 případech
z celé ČR.
Z výše uvedených dat lze vyvodit, že sociální podnikatelé naplňují princip místního
rozměru, neboť většina odběratelů i dodavatelů je místních.
V podnicích využívané technologie pocházejí jak z ČR a v to v 9 případech, tak jiných
států EU v 10 případech, mimo tyto státy pořídily technologie 4 podniky.
Původ technologií
Počet odpovědí
České republice
9
Jiných státech EU
10
Mimo státy EU
4
Tabulka č. 14 - Původ využitých technologií (bylo možné zvolit kombinaci odpovědí); Zdroj:
vlastní výzkum

Co se týče plánovaného exportu s výrobky či službami, tak oslovení sociální podnikatelé
ve většině, tj. v 8 případech – 66 % neplánují expanzi mimo ČR, ve 4 případech, tj. 33 %
plánují

zajišťovat

služby/dodávat

produkty

mimo

ČR.

Zdroje:
Zdroje surovin
místní materiální suroviny z obce
přebytky z jiného odvětví
kupuji suroviny od jiného prodejce

Počet odpovědí
5
1
6




jiné: uveďte jaké
Tabulka č. 15 – Lokální zdroje surovin; Zdroj: vlastní výzkum

0

Suroviny jsou polovinou respondentů kupovány od jiného prodejce, v 5 případech jde o
místní materiální suroviny z obce.
Zdroje lidských zdrojů

Počet odpovědí

místní ÚP
místní agentury práce (zprostředkování, personální agentury atd.)
místní NNO
místní vzdělávací instituce, školy
jiné společnosti, které zaměstnávají v podobném odvětví

8
3
7
4
2

jiné: uveďte jaké
Tabulka č. 16 – Lokální zdroje lidských zdrojů; Zdroj: vlastní výzkum

8

Zaměstnance podniku získávají respondenti v 8 případech (tj. v 66 %) z místního ÚP, zde
se potvrzuje důležitost a využití spolupráce. Následují NNO, na které se obrací
7 podnikatelů (tj. v 58 %). Zdrojem jsou ve 4 případech také vzdělávací instituce, ve
3 místní agentury práce a ve 2 jiné společnosti v podobném odvětví.
Varianta jiné, využití v 8 případech zahrnuje dle odpovědí: internetové portály zaměřené
na práci, vlastní průzkum a nábor.
Zdroje zkušeností a know how
Počet odpovědí / %
obchodní partneři
9
konkurence
7
místní NNO pracující se znevýhodněnými
7
osobami
z místní tradice (např. zaniklé, omezené)
1
ze zkušeností mých zaměstnanců
6
jiné:
0
Tabulka č. 17 – Lokální zdroje zkušeností a know how; (bylo možné zvolit kombinaci odpovědí).
Zdroj: vlastní výzkum

Zajímavý výsledek, alespoň pro mne, přinesly odpovědi ke zdroji zkušeností.
V 9 případech (75 %) jsou využíváni obchodní partneři, následuje konkurence
v 7 případech (58 %) a ve stejném množství místní NNO. Polovina respondentů využila
zkušenosti vlastních zaměstnanců.
Místní tradice jsou využity minimálně, pouze v 1 případě. V otázce k lokalizaci
respondenti uváděli první variantu odpovědi, tedy že jde o snahu navracet regionu jeho
původní tradice, odvětví výroby a služeb, vytvářet a udržovat pracovní místa v reakci na
potřeby regionu, v této odpovědi vychází místní tradice jako nejméně využitý zdroj





zkušeností a know how. Lze vyvodit, že podnikatelé na místní tradice nenavazují, možná je
ani neznají.

Zdroje kapitálu
Počet odpovědí / %
místní záložna
půjčka od místního podnikatele
rodinná půjčka
zastupitelské autority – veřejné zdroje
formou barteru (výměnného obchodu) získám
protislužbu
jiné
Tabulka č. 18 – Lokální zdroje kapitálu (bylo možné zvolit

1
0
4
4
1
6
kombinaci odpovědí);

Zdroj: vlastní výzkum

Nejvíce byla volena varianta „jiné“ (v 6 případech), zahrnující tržby z komerční aktivity,
bankovní úvěr, sponzoring, vklad majitelů, vlastní zdroje, osobní úspory, maximální
snížení nákladů = úspora, granty a dotace.
Následovaly rodinné půjčky a veřejné zdroje vždy ve 4 případech. Místní záložna se
vyskytla pouze 1, stejně jako výměnný obchod, místní podnikatel neposkytl kapitál
žádnému z respondentů.
Identifikace klíčových potřeb v regionu:
K otázce aktuálních i budoucích klíčových potřeb v regionu respondenti uvedli minimum
odpovědí, shrnuto jde o potřeby:


najít spolehlivé zaměstnance;



vytvářet nová pracovní místa;



zajistit služby starším lidem;



spolupracovat s místními podnikateli;



spolehlivých řemeslných firem;



zprůhlednit podnikatelské prostředí.

Regionální tradice:
Podle výpovědí respondentů došlo ve 4 případech k přerušení regionálních tradic či
odvětví a to konkrétně přerušení využívání tradičních řemeslných postupů, živočišné
zemědělské činnosti a uměleckých řemesel. V 8 případech, tj. ve většině, ale respondenti
nevnímají, že by v regionu k přerušení nějakých tradic došlo.





Pouze v 1 případě byla uvedena konkrétní chybějící služba v regionu – šlo o řemeslné
práce.
Co se týče mezery, či bílého místa, na které by bylo možné reagovat s novým
podnikatelským záměrem a po kterém je poptávka, respondenti spíše nechtěli sdělovat své
záměry. Otázku zodpovědělo 5 podnikatelů s tím, že by rádi realizovali služby pro starší
občany (např. úklid sněhu, zeleně, drobné opravy); provoz kavárny; eko-zahradnické
služby; služby a produkty podporující zdravý životní styl a řemeslné práce.
Na výše uvedené potřeby, které respondenti ve svých výpovědích identifikovali, pak
reagují 4 z nich a to orientací na daný obor podnikání.

V. okruh otázek zaměřených na zapojení do komunitního plánování a znalost
strategie udržitelného rozvoje
Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro
různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje a která výrazně posiluje principy
zastupitelské demokracie. Své místo zde mají nepochybně i sociální podnikatelé, kteří
svojí nabídkou pracovních míst, či jejich tvorbou mohou reagovat na potřeby svého
regionu (obce, kraje).
K účasti na setkání s různými subjekty ohledně plánování rozvoje města, regionu,
zajištěních potřebných služeb bylo osloveno, či se přímo setkání zúčastnilo 6 subjektů, tj.
50% a stejný počet se do komunitního plánování nezapojil.
Způsob zapojení do komunitního plánování:
Zapojení sociálních podniků do komunitního plánování proběhlo v 7 případech,
ve 3 případech se podnikatel zapojil aktivně, další 3 se s plánem seznámili a 1 se účastnil
plánování bez aktivní participace. V 5 případech pak podnikatelé neví, že se taková
iniciativa vůbec děje a 3 subjekty nebyly osloveny, ani se nezúčastnily.
Ačkoliv komunitní plánování nabízí sociálním podnikatelům příležitost reagovat na místní
potřeby, vyjednat podmínky spolupráce s místními stakeholdery a zajišťovat potřebné
služby, je evidentní, že tato metoda jimi ještě není zcela využívána, resp. že jsou zde
rezervy a to jak z hlediska informování, tak aktivního zapojení.
Způsob zapojení do komunitního plánování

Počet
odpovědí




Nevím, že taková iniciativa v obci/ městě/kraji existuje
Byl jsem osloven/a k jednání ohledně komunitního plánu, ale nezúčastnil jsem se
Nebyl/a jsem osloven/a a neúčastnil jsem se
Účastnil/a jsem se komunitního plánování (pasivně)
Připomínkoval/a jsem plán a dával návrhy řešení (aktivní zapojení)
Našel/a jsem si (popř. vyžádal) komunitní plán a jsem s ním seznámen/a
Tabulka č. 19 - Zapojení do komunitního plánování; Zdroj: vlastní výzkum

2
0
3
1
3
3

Graf č. 10 – Zapojení do komunitního plánování; Zdroj: vlastní výzkum

Informovanost o strategii rozvoje města:
Dobrou zprávou je, že většina – 66 % respondentů (tj. 8) je informováno o strategii
rozvoje svého města. V 33 % , tj. 4 podnikatelé informace nemají.
Co se týče dokumentů k regionální politice, sociální podnikatelé znají nejvíce
(tj. v 8 případech – 66 %) koncepční dokumenty města, následuje znalost strategie rozvoje
kraje ve 3 případech (tj. 25 %) a programu rozvoje územního obvodu kraje ve 2 případech
(tj. 16 %). Nejméně, tj. v 1 případě je známa strategie regionálního rozvoje ČR, jako
primárního dokumentu, ze kterého vychází místní (regionální) strategie. Bohužel se zde
vyskytla i skupina 3 respondentů, kteří uvedli pouze variantu odpovědi, že nejsou
seznámení s žádným koncepčním dokumentem k regionálnímu rozvoji, což znamená, že
naplňování principu místního rozměru a dalších principů SE zřejmě neopírají o již stávající





koncepci, nebo dosud nehledali propojení a oporu konceptu ve strategických dokumentech
ČR.
Zde bych ráda uvedla osobní zkušenost z konferencí, panelových diskuzí či seminářů, kdy
potenciální i stávající sociální podnikatelé i jiní účastníci uvádí jako riziko či obavu
neexistenci legislativy a zakotvení konceptu SE v předpisech ČR. Samostatný zákon sice
není, ale koncept sociální ekonomiky se opírá a naplňuje v mnoha bodech právě Strategii
regionálního rozvoje ČR a Strategii udržitelného rozvoje ČR, což často není veřejnosti
známo.

Dokumenty k regionální politice
Počet odpovědí / %
Koncepční dokumenty města zveřejněné na webových stránkách města
8
Program rozvoje územního obvodu kraje (na 2 roky)
2
Strategie rozvoje kraje (dlouhodobá strategie) – dostupná z webových
3
stránek kraje
Strategie regionálního rozvoje ČR
1
Nejsem seznámen se žádným koncepčním dokumentem týkajícím se
3
regionálního rozvoje
Tabulka č. 20 - Obeznámenost s dokumenty/koncepcí k regionální politice (možno zvolit
kombinaci odpovědí); Zdroj: vlastní výzkum

Graf č. 11 – Znalost dokumentů regionální politiky; Zdroj: vlastní výzkum

Informovanost o strategii udržitelného rozvoje:





Jak bylo výše v textu uvedeno, koncept sociální ekonomiky navazuje na SUR tím, že
vzniká a rozvíjí se na principu ekonomického, sociální a environmentálního prospěchu,
dále svou lokální orientací, navazováním partnerství napříč sektory a podpoře sociálního
začleňování. Z toho důvodu jsem zjišťovala, zda sociální podnikatelé strategii znají.
Překvapily mě odpovědi k povědomí o strategii udržitelnosti.
Pozitivní je, že ani jeden z respondentů nezvolil možnost, že vůbec neví, o co jde, ani jak
by to pro jeho podnik bylo užitečné. V 75 %, tj. v 9 případech vědí sociální podnikatelé, že
strategie existuje a znají její podstatu. V tomto ohledu se tedy nepotvrdila hypotéza, že
respondenti neznají obsah SUR.
Strategie udržitelného rozvoje
Počet odpovědí
Zaregistroval jsem informaci, že něco takového existuje
1
Vím dobře, že strategie existuje, znám její podstatu
9
Rád bych se dozvěděl víc, ale nevím, kde získat informace
2
Vůbec nevím, o co jde, ani jak by to pro můj podnik mohlo být užitečné
0
Tabulka č.21 - Informovanost o strategie udržitelného rozvoje; Zdroj: vlastní výzkum

Graf č. 12 – Znalost udržitelného rozvoje; Zdroj: vlastní výzkum





4.5

Shrnutí výsledků šetření



V této kapitole přináším shrnutí výsledků realizovaného šetření a doplňuji je svými
komentáři.
Regionalita a lokalizace:
Region vymezila většina podnikatelů jako kraj, na jehož území se jejich aktivity
převážně realizují (výrobně, dodavatelsky i odběratelsky). Z hlediska územního vymezení
nebylo vnímání regionu tak jednoznačné, nejvíce se respondenti ztotožnili s vymezením
regionu jako 1 kraje.
U vnímání pojmu lokalizace většina podnikatelů uvedla, že jde o snahu navracet
regionu jeho původní tradice, odvětví výroby a služeb, udržovat a vytvářet pracovní místa
v reakci na potřeby regionu a rozšířila tak stávající definici místního rozměru
o návaznost na tradice regionu.
Spolupráce a komunikace se stakeholdery:
Jak vyplývá z výsledků šetření, sociální podnikatelé spolupracují a komunikují se
všemi uvedenými stakeholdery, pochopitelně v různé míře a různě často.
Z odpovědí respondentů k charakteru spolupráce vyplynulo, že se realizuje širší
spolupráce s NNO, místními podnikateli, obcí a místním úřadem práce.
V minimálním rozsahu spolupracují sociální podnikatelé se vzdělávacími institucemi
(i méně často), odběrateli, hospodářskou komorou, donátory. Spolupráce s potenciálními
zaměstnanci je pasivního charakteru (i když je nejčetnější).
Jako slabé místo vidím právě malou spolupráci se vzdělávacími institucemi. Sociální
podnikatelé by mohli pomáhat s uplatněním absolventů v lokalitě, mohli by společně se
školami vytvářet praktické programy a podílet se na udržení pracovních sil v regionu.
Dobrou zprávou je, že respondenti spolupracují s médii. Spolupráce se ovšem
nerealizuje příliš často, spíše 1x za čtvrt či 1x půl roku, což považuji za nedostatečné.
Lze vyvodit závěr, že média mají zájem spolupracovat se sociálními podniky nebo je téma
pro ně zajímavé. Zároveň ovšem podnikatelé nedostatečně často komunikují směrem
k médiím a nedávají tak zpětnou vazbu veřejnosti o svých aktivitách.





Na velmi dobré úrovni pak také probíhá spolupráce s experty. Pozitivním výsledkem pro
naplňování principu místního rozměru je skutečnost, že všechny kategorie stakeholderů
byly respondenty využity, tzn. že princip místního rozměru je skrze spolupráci se
stakeholdery naplňován. Kvalita spolupráce se dá považovat za dobrou (byly využity
zejména kategorie hodnocení velmi a spíše dobré spolupráce).
Co se týče využívaných nástrojů komunikace se stakeholdery, nejčastěji jde o osobní
setkání, e-mailový a telefonický kontakt. Sporadicky bylo využito nástroje inzerce
a webové prezentace. Zcela minimálně je využito komunikačních nástrojů, jako jsou
newsletter, oborový veletrh, obecní vývěska a den otevřených dveří. Lze říci, že pro
informování lokální veřejnosti je den otevřených dveří jedním z nejvhodnějších nástrojů,
bohužel respondenty není využíván. Obecní vývěska je nevyužívaným nástrojem
komunikace. Ve využití rozmanitých nástrojů pro komunikaci se stakeholdery mají
sociální podnikatelé ještě rezervy.
Využití místních zdrojů a uspokojování místních potřeb:
Co se týče role v regionu, všichni sociální podnikatelé vytváří pracovní
příležitosti. Většina sociálních podnikatelů pak také rozvíjí nové odvětví, či produkt, které
se v regionu neuplatňují.
Strategii firmy z hlediska naplňování místního rozměru bude více než polovina
podnikatelů teprve vytvářet.
Nejčastěji poskytovaly podporu sociálním podnikatelům NNO, Úřad práce,
město a obec, pomohla i HK ČR a místní média. Níže uvádím nejčastěji volené
stakeholdery u jednotlivých typů podpor.
Poradenství s podnikáním poskytli místní obyvatelé a pobočka HK ČR a také místní NNO.
Radu k sociálnímu podnikání, resp. se zaměstnávání znevýhodněných osob nabídly místní
NNO, místní iniciativy a úřad práce.
Dotace na provozní náklady poskytlo město/obec a místní ÚP, ostatní subjekty se na
financování provozních nákladů nepodílely.
Dotace na osobní náklady poskytl nejčastěji místní ÚP a město/obec.
Na financování investiční nákladů se opět podílelo opět město, dále pak ÚP a HK ČR.
Zveřejnění činností podniku realizovala místní média a také město, ostatní subjekty se do
zveřejnění nezapojily.




Odběr služeb nebo výrobků zajišťují nejvíce místní obyvatelé, následováni místními NNO.
Do poskytování kontaktů se zapojily všechny v tabulce uvedené subjekty. Nejvíce
poskytovaly kontakty NNO, následováni obcí a HK ČR. V menší míře se zapojila místní
média a místní obyvatelé.
Ke zprostředkování kontaktu s potenciálními zaměstnanci pomohl nejvíce ÚP, následován
místními obyvateli, NNO a médii.
Zvýhodněný pronájem nabídla pouze obec a místní obyvatelé.
Minimálně byla poskytována materiální (nefinanční) podpora, pomoc při zpracování
podnikatelského záměru, přičemž právě tvorba business plánů činí žadatelům o dotace
u IOP a OPLZZ největší potíže, tedy podpora v tomto ohledu je potřebná.
Půjčka nebyla poskytnuta žádnému z oslovených podnikatelů od žádného z výše
uvedených subjektů.
Z hlediska

financování

má

nezastupitelnou

roli

město

a Úřad práce, stejně tak jako u zprostředkování kontaktu se zaměstnanci.
U zveřejnění činností je významná podpora místních médií.
Služby nebo výrobky směřují místním obyvatelům.
Myslím si, že jsou značné rezervy v poskytování zvýhodněných pronájmů, poskytování
půjček a věcné, nefinanční podpory (věcné, tutorské, mentoring apod.).
Šetření prokázalo, že sociální podnikatelé využívají místní zdroje podpory.
Většina respondentů uvedla, že odběratelé jejich produktů či služeb jsou
z místa/obce, dodavatelé pak pocházejí ve většině také z místa/obce. Lze vyvodit, že tímto
sociální podnikatelé naplňují princip místního rozměru, neboť většina odběratelů
i dodavatelů je místních. Oslovení sociální podnikatelé ve většině zároveň neplánují
export se svými výrobky či službami mimo ČR.
A jak sociální podnikatelé využívají místní zdroje (lidské, surovin a kapitálu)?
Zaměstnance podniku získávají podnikatelé nejčastěji z místního ÚP, zde se potvrzuje
důležitost a využití spolupráce, následuje pomoc NNO. Dalším zdrojem jsou také
vzdělávací instituce, místní agentury práce, ale i jiné společnosti v podobném odvětví.
Zajímavý výsledek přinesly odpovědi ke zdroji zkušeností. Nejvíce jsou využíváni
obchodní partneři, následuje konkurence a místní NNO. Polovina respondentů využila
zkušenosti vlastních zaměstnanců ( - zde se mj. ukazuje naplňování dalšího principu
sociálního podnikání a to participace zaměstnanců a zapojení do rozhodovacích procesů).




Místní tradice jako zdroj zkušeností či know how jsou využity minimálně. V otázce
jak rozumí lokalizaci, respondenti uváděli, že jde o snahu navracet regionu jeho původní
tradice, odvětví výroby a služeb, vytvářet a udržovat pracovní místa v reakci na potřeby
regionu, v odpovědi ke zdroji zkušeností a know how vychází místní tradice jako nejméně
využitý zdroj. Lze vyvodit, že podnikatelé na místní tradice nenavazují, možná je ani
neznají, ale zároveň si uvědomují jejich důležitost pro rozvoj regionu.
Zdroje kapitálu zahrnují tržby z komerční aktivity, bankovní úvěr, sponzoring, vklad
majitelů, vlastní zdroje, osobní úspory, maximální snížení nákladů, granty a dotace.
V místních zdrojích financování jsou rezervy.
Šetření dále prokázalo, že ačkoliv komunitní plánování nabízí sociálním
podnikatelům příležitost reagovat na místní potřeby, vyjednat podmínky spolupráce
s místními stakeholdery a zajišťovat potřebné služby, tato metoda ještě není zcela
využívána, resp. že jsou zde rezervy a to jak z hlediska informování, tak aktivního
zapojení.
Dobrou zprávou je, že většina respondentů je informována o strategii rozvoje
svého města. Co se týče dokumentů k regionální politice, sociální podnikatelé znají
nejvíce koncepční dokumenty města, následuje znalost strategie rozvoje kraje a někteří
znají i program rozvoje územního obvodu kraje. Nejméně je známa strategie regionálního
rozvoje ČR, jako primárního dokumentu, ze kterého vychází místní (regionální) strategie.
Bohužel se vyskytla i skupina respondentů, kteří uvedli pouze variantu odpovědi, že nejsou
seznámeni s žádným koncepčním dokumentem k regionálnímu rozvoji, což znamená, že
naplňování principu místního rozměru a dalších principů SE zřejmě neopírají o již stávající
koncepci, nebo dosud nehledali propojení a oporu konceptu ve strategických dokumentech
ČR.
Překvapivé byly odpovědi k povědomí o strategii udržitelnosti.
Pozitivní je, že ani jeden z respondentů nezvolil možnost, že vůbec neví, o co jde, ani jak
by to pro jeho podnik bylo užitečné. Ve většině případů sociální podnikatelé vědí, že
strategie udržitelného rozvoje existuje a znají její podstatu.
Z provedeného šetření vyvozuji, že oslovení sociální podnikatelé naplňují princip místního
rozměru tím, že:


vnímají důležitost místních tradic,







působí lokálně (vytvářejí pracovní příležitosti v místě, spolupracují s místními
stakeholdery, využívají podpory místních subjektů, většina odběratelů i dodavatelů
je místních),



prostřednictvím zapojení do komunitního plánování se začínají podílet na vytváření
plánů pro zajištění potřebných služeb v regionu,



zjišťují potřeby místa a strategii rozvoje regionu/města skrze strategické
dokumenty,



zajímají se o udržitelný rozvoj.

Potvrzení či vyvrácení hypotéz:
Hypotéza první říkající, že respondenti spolupracují se stakeholdery, zejména s místními
NNO, obcí a ÚP, a že kvalita spolupráce je dobrá, se potvrdila.
Hypotéza druhá předpokládala, že respondenti málo spolupracují s donátory, vzdělávacími
institucemi a Hospodářskou komorou ČR, což se potvrdilo.
V rámci třetí hypotézy bylo ověřováno, zda respondenti využívají pouze omezené
množství komunikačních nástrojů směrem ke stakeholderům. Tato hypotéza se částečně
potvrdila. Některé komunikační nástroje jsou nevyužívány, na druhou stranu se využívají
jiné.
U čtvrté hypotézy jsem předpokládala, že většina respondentů nemá stanovenou vizi
společnosti do budoucna ohledně naplňování principu místního rozměru. Tato hypotéza se
potvrdila, neboť většina respondentů teprve strategii tvoří.
Pátá hypotéza ohledně místní příslušnosti odběratelů a dodavatelé se také potvrdila.
Skutečnost, že respondenti nejsou zapojeni do komunitního plánování je částečně pravdou.
Nepotvrdila se hypotéza sedmá, že většina respondentů není seznámena s žádným
koncepčním dokumentem týkajícím se regionálního rozvoje a není informována o strategii
rozvoje jejich města, což je nečekaným pozitivním výsledkem šetření.
Podobně tomu je u hypotézy osmé, kdy většina respondentů neměla být seznámena se
strategií udržitelného rozvoje. Tato hypotéza se nepotvrdila, sociální podnikatelé znají
strategii udržitelného rozvoje.





Závěr
,,Když najdeš
( N. CLARK )

v

životě

cestu

bez

překážek,

určitě

nevede

nikam."

Nastavení systémové podpory sociálně podnikatelských subjektů, ačkoliv obsahuje
mnoho diskutabilních míst, bylo nesporně správným krokem.
Jednoznačným pozitivem je, že byly ve vyhlášených výzvách zakotveny nejdůležitější
principy sociální ekonomiky (vytvořené nezávislými odborníky), k jejichž plnění se
realizátoři pilotních projektů zavázali.
Sociálně

podnikatelské

subjekty

mají

tak

svoje

formální

hranice

a charakteristické typické prvky, které je odlišují od podniků, říkejme komerčních, i když
jde jinak o podniky srovnatelné.
Sociální ekonomika prostřednictvím příkladů dobré praxe se tak stává v prostředí ČR
uchopitelná a viditelná.
Pochopitelně je nutné koncept podrobit delšímu sledování v praxi a následně případné
revizi tak, aby odpovídal podmínkám ČR a mohl se zde efektivně prosazovat.
Mezi členy neziskového i podnikatelského sektoru lze identifikovat potřebu právní
úpravy
o

sociálního

sociálních

službách

podnikání.
(který

Při
se

přípravě
formuloval

nového
více

než

zákona
13

let

a finálně měl poměrně mnoho nedostatků) vyžadovala právní úprava nejen velké nasazení
a mnoho práce ze strany poskytovatelů a veřejné správy, ale také značnou míru pochopení
ze strany uživatelů k nutným změnám a jejich spolupráci. Stejné to podle mne bude
i u případného právního vymezení sociálního podnikání.
Legislativní úprava sociálního podnikání nepřinese více sociálních podnikatelů. Naopak
může způsobit limitování aktivit, které vycházejí z dobrovolnosti a místních potřeb.
Určitou variantou by bylo přijetí zákona o společnostech se statutem veřejné prospěšnosti,
který byl připraven a měl by být projednán parlamentem ČR. Pokud by byl tento nástroj,
tedy onen statut spojen s možností např. daňového zvýhodnění takového podniku, jistě by
to pro potenciální sociální podnikatele bylo zajímavé.





Strategie udržitelného rozvoje ČR uvádí, že je v naší zemi neutěšený stav
v oblasti mravního vědomí, klesá především vnímání významu „být užitečný druhým
lidem“ a významu veřejně prospěšné činnosti.
Sociální ekonomika nabízí jistě možnost změnit výše uvedené a je jen na nás, zda jí dáme
prostor.
Díky této práci jsem měla možnost získat mnoho nových a cenných informací,
které mi umožňují lepší orientaci v problematice, které se ve své práci věnuji. Propojila
jsem strategické dokumenty ČR, zahraniční pojetí SE a praktické vnímání sociálních
podnikatelů. Všechny tyto zdroje mi umožnily uchopit a rozvést princip místního rozměru.
Níže uvádím zjištění mé práce:
Sociální ekonomika i místní rozměr jsou v různých zemích pojímány různě.
Ve Slovinsku se vyskytují místní centra integrovaného rozvoje, což jsou veřejně-soukromá
partnerství, fungující jako neziskové iniciativy na místní úrovni s posláním prosazovat
integrovaný místní rozvoj. Centra místního rozvoje hrají důležitou roli jako střediska
podpory podnikání. Síť center, ve spolupráci s regionálními rozvojovými agenturami,
dokázala navrhnout a realizovat stovky projektů místního významu založených na
partnerství mezi obcemi a podnikatelským sektorem.
Ve Španělsku má sociální ekonomika značnou podporu veřejné správy, kromě toho zde
existuje silný střechový orgán (CEPES) a v neposlední řadě etické financování
a mikropůjčky jako zdroj alternativního financování.
V Německu

mají

lokální

význam

sociální

podniky

zakládané

malými

a místními iniciativami, které řeší problémy sociálního vyloučení a trhu práce na místní
a regionální úrovni a působí jako doplněk státní politiky.
Na území Británie existuje od roku 2005 nový status společnosti v komunitním zájmu
(Community Interest Company, CIC), který je určen pro sociální podniky, jež chtějí
využívat zisky a aktiva pro obecné blaho.
ČR by si mohla odnést z konceptů sociální ekonomiky výše uvedených zemí například
daňové úlevy pro sociální podniky, zákonnou úpravu právní formy vhodné pro sociální
podniky (viz společnost komunitního zájmu), blokování jmění, centra místního rozvoje,
finanční instituce komunitního rozvoje, meziresortní spolupráci, akční plán pro sociální
podnikání, koncept mikroúvěrů a etického financování a mainstreaming.





Jak uvádí Pražská deklarace, organizace sociální ekonomiky jsou základním
nástrojem lokální společnosti využitelným k vyrovnání se s různými ekonomickými
a sociálními problémy, zároveň jsou významnými tvůrci místního bohatství, demokracie
a pracovních příležitostí. Subjekty SE hrají klíčovou funkci ve vytváření a posilování
místního sociálního kapitálu.
Partnerství mezi subjekty sociální ekonomiky a místními autoritami zvyšuje vztahy důvěry
a sebejistotu komunity a napomáhá procesu místního rozvoje. Úspěch partnerství se přitom
zakládá na konkrétních znalostech místních potřeb a potenciálu.
Místní rozměr se opírá o strategii regionální rozvoje ČR, jejíž cíle směřují
k omezování nerovnováhy ve vzájemných vztazích mezi ekonomickým, environmentálním
a sociálním pilířem udržitelnosti. Jak se ve strategii uvádí, k zabezpečení takto pojaté prorůstové strategie slouží také proces revitalizace regionálních tradic a jejich využívání jako
zdroje hospodářského růstu v rámci globálně dynamicky se vyvíjejících segmentů jako je
turismus nebo ekonomizace kulturního dědictví. Právě návrat k tradicím regionu a jejich
využití pro jeho rozvoj je podle mého názoru principem lokalizace, principem místního
rozměru a je základním článkem ekonomické soběstačnosti a udržitelnosti regionů.
SRR ČR v části týkající se podnikání potvrzuje, že při tvorbě pracovních příležitostí hrají
malé

a

střední

podniky

rozhodující

roli a působí jako faktor sociální stability

i ekonomického rozvoje. Výhodou MSP je, že jsou většinou orientovány na lokální trhy.
Podstatná je strategie udržitelného rozvoje České republiky, která zdůrazňuje
rovnováhu principu ekonomického, sociálního a environmentálního, dále důležitost lokální
orientace, navazování partnerství napříč sektory a podporu sociálního začleňování.
Důležitým prvkem v souvislosti s místním rozměrem je lokalizace, jako souhrn
komunitních aktivit, kdy dochází k používání místních zdrojů, zaměstnávání místních lidí
a které reagují na potřeby místních trhů.
Naplňování principu místního rozměru sociálními podniky bylo ověřováno skrze
spolupráci se stakeholdery; využívání místních zdrojů; identifikaci místních potřeb a jejich
uspokojování; zjišťování, jak jsou podniky zapojeny do plánování potřebných služeb
v komunitě; obeznámenost s dokumenty vztahujícími se k regionálnímu a udržitelnému
rozvoji.
Pozitivním výsledkem pro naplňování principu místního rozměru je skutečnost, že všechny
kategorie stakeholderů byly respondenty využity, tzn. že princip místního rozměru je skrze
aktivní spolupráci se stakeholdery naplňován. Kvalita spolupráce se dá považovat za




dobrou. Podpora sociálním podnikatelům byla poskytována nejčastěji z řad NNO, Úřadu
práce, města a obce, pomohla i HK ČR a místní média.
Z hlediska

financování

má

nezastupitelnou

roli

město

a Úřad práce, stejně tak jako u zprostředkování kontaktu se zaměstnanci. U zveřejnění
činností je významná podpora místních médií. Služby nebo výrobky směřují místním
obyvatelům. Většina odběratelů i dodavatelů je místních.
I když podnikatelé nenavazují na místní tradice, uvědomují si jejich důležitost pro rozvoj
regionu. Sociální podnikatelé znají podstatu strategii udržitelného rozvoje.
Sociální podnikatelé ve svých výpovědích potvrdili důležitost spolupráce s místní
samosprávou, nezastupitelnou roli místních NNO a médií. Dále vyjádřili orientaci na
lokální trhy a využívání místních zdrojů. Všichni reagují na nezaměstnanost v regionu.
Důležité je, že si uvědomují význam tradic a že se zajímají o udržitelný a regionální
rozvoj. Výše uvedeným naplňují princip místního rozměru.
Z provedeného šetření mezi sociálními podnikateli jsem nabyla dojmu, že ač
některým z dotázaných nejsou vlastní definice, v praxi je naplňují. Princip místního
rozměru se stává (alespoň pro mne) uchopitelným ve svém způsobu naplňování.
Vnímám jej jako snahu spolupracovat na místní úrovni se všemi místními aktéry, s cílem
posílit možnosti regionu směrem k trvalé udržitelnosti, obnově či udržení tradic, odvětví
výroby a služeb a pracovních míst. Z výpovědí sociálních podnikatelů je znatelná potřeba
po přidané hodnotě podnikání a sociální soudržnosti. Je to cosi velmi přirozeného, co jsme
skoro ztratili a nyní se také za přispění EU snažíme znovu nalézt.
Jsem velmi ráda, že mám příležitost sledovat rozvoj a ověřování konceptu sociální
ekonomiky v praxi. Jako všechny nové myšlenky a směry naráží na prvotní překážky.
Věřím ale, že k moderní a vzdělané společnosti, kterou bezpochyby česká společnost je,
patří i otevření se novým alternativám při řešení problémů celé společnosti.
V měnící se společnosti se objevují nové problémy a problémy stávající mění svůj význam.
Lze tedy očekávat, že i koncept sociální ekonomiky se bude postupně vyvíjet.
Do budoucna doporučuji v praxi ověřit naplňování všech principů sociálního podnikání,
které definovala pracovní skupina sítě TESSEA v srpnu 2010.
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Přílohy
Příloha č. 1 – Podnikatelský plán
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Příloha č. 3 – Grafické znázornění výsledků šetření

Příloha č. 1 - Podnikatelský plán
Podnikatelský plán obsahuje shrnutí podnikatelského záměru (jeho investiční i neinvestiční
části) v maximálním rozsahu 17 stran.
Osnova podnikatelského plánu:
Obsah
I. Informace o sociálním podniku a jeho strategiích
Historie, vlastnické poměry a současná situace včetně popisu současné fáze budování
sociálního podniku, formulace strategických cílů sociálního podniku na dobu 3 (max. 5) let
včetně způsobu jejich dosažení (dlouhodobé/strategické cíle rozvedené do dílčích cílů).
Obecně prospěšný cíl společnosti: co konkrétně je obsahem obecně prospěšného cíle,
v čem se projevuje a jak bude sledováno jeho naplňování, koho považujete za
„stakeholdery 46 “ sociálního podniku, jak s nimi budete komunikovat a jak je bude
informovat o plnění obecně prospěšného cíle.
II. Popis nové podnikatelské aktivity a možnosti jejího vývoje
Detailní popis výrobku/služby (výkresy, fotografie, popis výzkumu a vývoje – je-li
prováděn, vlastnická práva apod.) včetně vlastního provozu výroby/poskytování služby
(výrobní procesy, fyzický prostor a zařízení apod.). Popište, do jaké míry je produkt
připraven na trh a zda je možné jej v budoucnu rozvíjet, popř. do jaké míry bude základem
pro další související produkty. Věnujte pozornost užitným vlastnostem (co zákazník získá).
Popište celé produktové portfolio sociálního podniku, tj. popište všechny produkty,
existuje-li nějaké propojení (např. marketingové, sdílení zdrojů apod.), popište jej. Uveďte,
v čem spočívá výjimečnost vaší nabídky (produktu/služby) na otevřeném trhu, a to nejen
vůči konkurenci jiných sociálních podniků, ale i komerčních subjektů. Zaměřte se na
konkurenceschopnost vašeho produktu/služby, nikoli na vymezení "my jsme sociální
podnik a oni ne". Uveďte, zda můžete jako konkurenční výhodu využít bariéru pro vstup
nových konkurenčních subjektů na trh. Napište, jak přistupujete ke strategii
konkurenceschopnosti (nízké náklady x diferenciace produktu). Dále popište, jaké jsou
možnosti dalšího „vývoje“ vašeho produktu (kam sahá flexibilita vašeho produktu).



Stakeholdeři (Zainteresované strany)

Jako stakeholdeři jsou označovány všechny osoby, instituce či organizace, které mají vliv na
chod firmy nebo jsou jejím fungováním ovlivněni. Skupina stakeholderů v nejširším pojetí
zahrnuje zákazníky, akcionáře, zaměstnance, obchodní partnery, dodavatele, zástupce státní
správy a samosprávy, zájmové skupiny, média, odbory a mezinárodní organizace.
Zdroj: Business Leaders Forum





III. Vymezení trhu a analýza trhu – Uveďte, jak velký trh (geograficky) chcete
obsáhnout, jaké postavení tam chcete získat, na jaké segmenty se hodláte zaměřit a proč,
kdo jsou/budou vaši zákazníci a proč by měli váš produkt/službu kupovat – co jim přinese,
jak je uspokojí, jak často jej budou potřebovat, kolik jsou ochotni za něj utratit apod.
Popište vliv sezónnosti. Uveďte příp. výsledky průzkumu trhu, analýzu poptávky, popis
předjednaných zakázek, popis zajištění odběratelů.
Pokuste se vypočítat Bod zvratu (objem výkonů), ve kterém se výnosy rovnají nákladům –
obecně start ziskovosti.
Vyhodnoťte, zda budete mít dostatek další kapacity pro vytváření zisku.
Za jakých podmínek a v jakém časovém horizontu by vaše činnost mohla být zisková?
IV. Marketingová strategie (odhad prodeje a podílu na trhu, stanovení ceny
produktu/služby, prodej a distribuce, servis, propagace a reklama) – k vypracování použijte
některý z nástrojů pro vytvoření marketingového mixu – např. 4P a 4C). Popište práci
s pojmem sociální podnik (tj. jak bude sociální podnik komunikovat navenek, jaké to
přináší přínosy a rizika).
V. Harmonogram – plán činnosti – včetně náběhového období a plánu aktivit v době
udržitelnosti, tj. i po skončení podpory.
VI. Technické a technologické řešení projektu - odůvodnění zvolené technologie
a plánovaných investic v návaznosti na investiční záměr. Investiční záměr je nezbytnou
součástí investičních projektů a povinnou přílohou k žádosti o finanční podporu z IOP.
Investiční záměr je možné v závislosti na jeho rozsahu zařadit jako přílohu
podnikatelského plánu.
Investiční záměr je zpracován podle osnovy uvedené v příručce pro žadatele a příjemce.
VII. Management a lidské zdroje (manažerský tým, počet pracovníků/nic a výše jejich
úvazků, stručné náplně práce, systém motivace a odměňování aj.).
VIII. Potřeby a zdroje dlouhodobého a oběžného majetku (formou účetní rozvahy
na plánované období).
IX. SWOT analýza podnikatelské aktivity (tj. analýza silných a slabých stránek,
externích příležitostí a hrozeb v managementu i marketingu).
XI. Analýza rizik podniku (identifikace rizik, opatření k eliminaci rizik apod.).
Žadatel uvede, jakým způsobem konkrétně bude řešit identifikovaná rizika (ve vztahu
k trhu i ve vztahu k zaměstnancům a dalším zainteresovaným skupinám).
XI. Sociální aspekty podnikání, nefinanční příležitosti a přínosy (sociální dopady apod.);
žadatel uvede:
- popis cílové skupiny ve vztahu k podnikatelským aktivitám a poskytovaným
službám, včetně způsobu zapojení cílové skupiny a komunikace s cílovou
skupinou, popis poskytování přiměřené individuální pracovní a psychosociální
podpory zaměstnancům z cílové skupiny (zaškolování, úpravy pracovního




-

-

prostředí a pracovních podmínek, odborné vedení, profesní rozvoj, rozvoj
dovedností atd.),
popis naplňování rovných příležitostí pro zaměstnance z cílové skupiny (způsob
podpory znevýhodněných pracovníků k dosažení rovných podmínek, slaďování
rodinného a pracovního života, kariérní postup),
zdůvodnění výběru cílové skupiny a analýza jejích potřeb, možností a limitů,
popis výběru cílové skupiny – výběr a přijímání zaměstnanců, a to i po skončení
podpory v době udržitelnosti,
konkrétní vyjádření způsobu zapojení žadatele/příjemce do spolupráce v lokálním
a regionálním prostředí, např.
‐ podíl na řešení lokálních a regionálních problémů,
‐ spolupráce s místní samosprávou,
‐ zapojení dobrovolníků,
‐ spolupráce s úřadem práce (doporučujeme doložit).

Součástí podnikatelského plánu je příloha 01a: Finanční plán (investiční, provozní – na
dobu realizace projektu a udržitelnosti projektu, finanční harmonogram, průběh cash flow
pro realizaci akce a pro provozní část, finanční udržitelnost projektu – zhodnocení cash
flow).
Žadatel vyplní tabulky (ve formátu .xls) včetně komentářů – Zdroje financování investiční
části projektu, Plán průběhu výdajů v provozní fázi, Plán průběhu příjmů
v provozní fázi - viz Přílohy k podnikatelskému plánu včetně komentářů).
Žadatel zde uvede i popis zajištění min. 10% spolufinancování způsobilých výdajů
projektu z vlastních (jiných) zdrojů, a to po dobu realizace projektu.





Příloha č. 2 - Dotazníkové šetření k tématu „Místní rozměr sociálního podnikání“
Vážení podnikatelé,
dovoluji se na Vás obrátit s prosbou o zodpovězení několika otázek týkajících se
naplňování principů sociální ekonomiky v rámci Vašeho podnikání.
Cílem tohoto šetření je přinést zpětnou vazbu z reálného podnikatelského prostředí ohledně
chápání principů sociální ekonomiky, které jsou postupně zaváděny do praxe. Jelikož jde
ve Vašich projektech o pilotní ověření konceptu sociální ekonomiky v České republice,
jsou Vaše odpovědi velmi cenné. Otázky se zejména věnují principu místního rozměru,
který je chápán, vykládán a realizován různě.
Osloveni pro účely šetření byli příjemci finanční podpory ze strukturálních fondů a to
z Evropského sociálního fondu (OPPA a OPLZZ) a Evropského fondu pro regionální
rozvoj (IOP). Výsledky šetření Vám po zpracování na Vaši žádost ráda poskytnu.
Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 20 minut. Vaše odpovědi, prosím, uveďte do
formulářových polí, které mají formu zaškrtávací (vybíráte z nabízených variant a
vybranou označíte křížkem „x“), nebo textovou (tzn. píšete vlastní odpověď). Dotazník je
anonymní.
Výsledky šetření mohou pomoci v nastavení kritérií pro posouzení naplňování principu
místního rozměru administrátory dotačních titulů.
Prosím o zaslání vyplněného
tatana.plechackova@mpsv.cz .

dotazníku

do

7.

7.

2010

na

adresu

Děkuji Vám za čas, který tomuto dotazníku věnujete, a přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší
práci.
Dne 22. 6. 2010

Taťána Plecháčková

1. Prosím, vyberte z nabízených možností právní formu Vašeho sociálního

podniku (Prosím, vyberte 1 variantu)
Obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., družstvo, kom. spol.)
Nestátní nezisková organizace /dále jen NNO (o.s., o.p.s., c.p.o. resp. e.p.o.)
Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
2. Historie společnosti (Prosím, vyberte 1 variantu)

Nová společnost bez podnikatelské historie
Subjekt se zkušeností s podnikáním
Subjekt se zkušeností se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením podle
zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti





Rok založení Vašeho sociálního podniku (Prosím, vepište konkrétní rok)

3. Prosím, vyberte z nabídky, ve kterém jakém kraji se nalézá sídlo

provozovny Vašeho sociálního podniku:
Ústecký kraj

Královéhradecký
kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský
kraj

Karlovarský kraj
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Liberecký kraj

4. Prosím vyberte, jaká je velikost Vašeho podniku:

1–10 zaměstnanců
11–25 zaměstnanců
26–50 zaměstnanců
Nad 50 zaměstnanců (max. 250 zaměstnanců)
5. Jak a kdy jste se poprvé dozvěděl/a o konceptu sociálního podnikání?

(Prosím, vepište níže Vaši odpověď.)

6. Co Vás na tomto „stylu“, směru podnikání zaujalo?

(Prosím, vepište níže Vaši odpověď.)

7. Jak byste vymezil/a region, lokalitu (území, na kterém působíte)? Pojem

„region“ pro Vás představuje:
(Prosím, vyberte z nabízených variant, nebo vepište Vaše pojetí)
Město, kde má firma sídlo a kde realizuje své podnikání, kde má své zaměstnance
Kraj, na jehož území se mé aktivity převážně realizují (výrobně, dodavatelsky i
odběratelsky)
Rozlohou nevymezené území, kde se realizují vztahy se všemi zainteresovanými
stranami (může být obec i celá ČR), tedy se zaměstnanci, dodavateli, odběrateli,
místními autoritami, spoluobčany a konkurencí atd.…
Území celé ČR




Jiné vymezení/Vaše pojetí:
8. Pokud byste měl/a vymezit region územně, byl/o by to pro Vás:

Okruh/Okolí do 25km od provozovny firmy resp. od místa, kde realizuji většinu
aktivit
Okruh/Okolí od 25 do 50 km
1 kraj
1 sdružený kraj = NUTS II (např. NUTS Jihozápad = Plzeňský a Jihočeský kraj)
Území celé ČR

9. Setkal/a jste se již někdy s pojmem lokalizace?

Ano

ne

Prosím, vyberte z nabízených možností tu, která podle Vás vystihuje nejvíce tento
pojem:
Snaha navracet regionu jeho původní tradice, odvětví výroby a služeb, udržovat
a vytvářet pracovní místa v reakci na potřeby regionu
Snaha reagovat pouze na vzniklé místní potřeby a vytvářet zdroje pro jejich uspokojení
Místní výroba pro místní spotřebu
Strategie udržitelného rozvoje
10. Podnikatelé ve své podnikatelské činnosti obvykle spolupracují s dalšími

subjekty. Různé typy takových subjektů představuje tabulka níže. Prosím,
projděte si typy subjektů v tabulce a u těch, se kterými
v současnosti spolupracujete, napište do rámečku, jaký je konkrétní
charakter vaší spolupráce.
Typy subjektů
Obec
Místní Úřad práce
Místní podnikatelé
Jiný sociální podnik
Hospodářská komora ČR
Nestátní neziskové
organizace
Donátoři
Odběratelé ze zahraničí
Odběratelé z ČR
Média
Potenciální zaměstnanci

Vaše odpověď





Experti, odborníci na daný
obor podnikání (odvětví,
technologie atp.)
Vzdělávací instituce (SŠ,
SOU, VOŠ, VŠ)
Jiný subjekt
(prosím napište jaký)
11. Stejně jako v otázce 10. se, prosím, zaměřte pouze na ty subjekty, se

kterými jako podnikatel/ka v současnosti spolupracujete. Prosím, označte
křížkem („X“), jak přibližně často s nimi spolupracujete.
Frekvence spolupráce

1x za
rok

1x za
půl
roku

1x za
čtvrt
roku

1-2x
1x
Téměř
za
za
každoměsíc týden denně

Obec
Místní Úřad práce
Místní podnikatelé
Jiný sociální podnik
Hospodářská komora ČR
Nestátní neziskové organizace
Donátoři
Odběratelé ze zahraničí
Odběratelé z ČR
Média
Potenciální zaměstnanci
Experti, odborníci na daný obor podnikání
(odvětví, technologie atp.)
Vzdělávací instituce (SŠ, SOU, VOŠ, VŠ)
Jiný subjekt (prosím napište jaký)
MPSV
12. Stejně jako v otázce 11. se, prosím, zaměřte pouze na ty subjekty, se

kterými jako podnikatel/ka v současnosti spolupracujete. Prosím, označte
křížkem („X“), jak kvalitní je z Vašeho pohledu vaše spolupráce.
(Vyberte 1 vhodnou variantu pro každý spolupracující subjekt)
velmi
dobrá

Kvalita spolupráce
Spolupracující subjekt
Obec
Místní Úřad práce (ÚP)
Místní podnikatelé
Jiný sociální podnik
Hospodářská komora ČR (HK ČR)
Nestátní neziskové organizace (NNO)


spíše
dobrá

spíše
špatná

velmi
špatná



Donátoři
Odběratelé ze zahraničí
Odběratelé z ČR
Média
Potenciální zaměstnanci
Experti, odborníci na daný obor podnikání
Vzdělávací instituce (SŠ, SOU, VOŠ, VŠ)
Jiný subjekt (prosím napište jaký):

13. Prosím označte křížkem „x“, jaký/é nástroj/e využíváte při komunikaci

s následujícími subjekty:
(lze zatrhnout více odpovědí u jednotlivých subjektů)
Nástroje
komunikac
e

Obecn Inzerc
í
e
vývěsk
a

Email

Osobn
í
setkán
í

Subjekty
Obec

Den
otevře
-ných
dveří

Webo
-vá
prezen
-tace

Oboro News-vý
letter
veletr
h nebo
jiná
akce

Telefo
-nický
konta
kt

Místní ÚP
Místní
podnikatelé
Jiný sociální
podnik
HK ČR
NNO
Donátoři
Odběratelé
ze zahraničí
Odběratelé
z ČR:
Média:
Potenciální
zaměstnanci
Experti,
odborníci na
daný obor
podnikání
Vzdělávací
instituce
(SŠ, SOU,
VOŠ, VŠ)
Jiný subjekt





14. Prosím, vyberte z níže uvedených možností, jak vnímáte svoji roli

v regionu*, kde působíte.
Označením křížkem („X“) v tabulce níže naznačte, která odpověď vyjadřuje
nejlépe Váš názor. Je možné zaškrtnout více odpovědí.
Varianta odpovědi
Určitě ano
Spíše ano
Vytvářím pracovní příležitosti
Přivádím do regionu nové
odběratele a dodavatele
Rozvíjím nové/á odvětví, nový
produkt v regionu dosud
neuplatňované
Využívám místní zdroje –
surovin, lidských zdrojů a
zkušeností okolí
Dodávám do blízkého okolí
uspokojuji místní potřebu po mém
produktu, nebo službě
Rozvíjím stávající obory
podnikání v regionu, inovuji je
Navazuji na tradiční oblast
výroby nebo produkce služeb
v regionu
*pozn. region jste vymezili odpovědí již výše v otázce č. 7

Spíše ne

Určitě ne

15. Jaká je strategie** Vaší firmy z hlediska naplňování místního rozměru?

(Vyberte jednu z následujících možností:)
Společnost jasně stanovila svoji strategii, zakotvila ji ve vnitřních předpisech a má
stanoveny ukazatele, jak bude sledovat její naplňování
Společnost jasně stanovila svoji strategii, zakotvila ji ve vnitřních předpisech, ale
nemá nástroje pro sledování úspěšnosti jejího naplňování
Společnost nestanovila svoji strategii, má definován obecně prospěšný cíl, strategii
bude postupně vytvářet
(** Strategií je myšlena vize společnosti do budoucna včetně stanovení dílčích kroků-cílů,
které se ve stanoveném časovém horizontu naplňují.)
Uveďte alespoň 2 klíčové body Vaší strategie z hlediska naplňování místního
rozměru, které budete sledovat v horizontu 3 – 5 let:

16. Prosím vyberte, jaký typ podpor/y byl vašemu podniku ze strany níže

uvedených subjektů poskytnut: (do tabulky níže, prosím, naznačte křížkem
Vaši odpověď)




Pokud byl poskytnut jiný než nabízený typ podpory, uveďte to do prostoru pod
tabulkou.
Subjekt
Typ podpory

Město/
obec

Místní
úřad
práce

Místní Místní Místní
obyvate iniciati- NNO
-lé
vy

Místní
média

Pobočka
Hospodářské
komory

Poradenství
s podnikáním
Poradenství se
sociálním
podnikáním, resp. se
zaměstnáváním
znevýhodněných
osob
Finanční
příspěvek/Dotace na
provozní náklady
Příspěvek/Dotace na
osobní náklady
Příspěvek/Dotace na
investiční náklady
Zveřejnění Vašich
činností
Odběr služeb nebo
výrobků
Poskytnutí kontaktů
Zprostředkování
kontaktu
s potenciálními
zaměstnanci
( např.uchazeči z ÚP)
Materiální/věcná
podpora (nefinanční)
Zvýhodněný
pronájem
Pomoc při zpracování
podnikatelského
záměru
Poskytnutí půjčky
Mému podniku byl poskytnut jiný typ podpory (Prosím, uveďte jaký a od koho):





17. Vyberte z nabízených možností, odkud jsou Vaši odběratelé a uveďte

kolik jich je v dané kategorii: (Lze zvolit více variant.)
Odběratelé jsou z:

Zaškrtněte
„x“

Uveďte
počet
(číslo)

Místa (obce)
Kraje
Celé ČR
Ze zahraničí
18. Vyberte z nabízených možností, odkud jsou Vaší dodavatelé a uveďte,

kolik jich je v dané kategorii: (Lze zvolit více variant.)
Dodavatelé jsou z:

Zaškrtněte
„x“

Uveďte
počet
(číslo)

Místa (obce)
Kraje
Celé ČR
Ze zahraničí
19. Využíváte technologie (strojní zařízení) vyrobené v:

České republice
Jiných státech EU
Mimo státy EU
20. Máte v plánu zajišťovat služby mimo ČR/ se svými výrobky exportovat?

Ano

Ne

21. Prosím vyberte lokální zdroje z nabídky v tabulkách níže, které využíváte

pro zajištění surovin, lidských zdrojů, zkušeností /know how a kapitálu: (Je
možné vybrat vždy více odpovědí)
Zdroje surovin
místní materiální suroviny z obce
přebytky z jiného odvětví
kupuji suroviny od jiného prodejce
jiné: uveďte jaké
Zdroje lidských zdrojů
místní ÚP




místní agentury práce (zprostředkování,
personální agentury atd.)
místní NNO
místní vzdělávací instituce, školy
jiné společnosti, které zaměstnávají
v podobném odvětví
jiné: uveďte jaké
Zdroje zkušeností a know how
obchodní partneři
konkurence
místní NNO pracující se znevýhodněnými
osobami
z místní tradice (např. zaniklé, omezené)
ze zkušeností mých zaměstnanců
jiné:
Zdroje kapitálu
místní záložna
půjčka od místního podnikatele
rodinná půjčka
zastupitelské autority – veřejné zdroje
formou barteru (výměnného obchodu)
získám protislužbu
jiné
Pokud nenaleznete vhodný zdroj, jak jej nahrazujete? Uveďte:

22. Můžete uvést, jaká je ve Vašem regionu (město, vesnice, kraj) klíčová

potřeba nejen aktuální, ale i jakou vidíte do budoucna?
Aktuální: (prosím vepište)
Do budoucna: (prosím vepište)
23. Vnímáte, že ve Vašem regionu došlo k přerušení nějaké regionální tradice,

zaniklo odvětví, které byste rádi obnovili? (Prosím vepište níže Vaši
odpověď.)

24. Existuje ve Vašem regionu nedostatek nějaké služby, nebo produktu?

(Prosím vepište níže Vaši odpověď.)





25. Prosím uveďte, zda vidíte nějakou konkrétní mezeru, bílé místo, na které

by bylo možné reagovat s novým podnikatelským záměrem a po kterém
vnímáte, že je poptávka: (Prosím vepište níže Vaši odpověď.)

26. Reagujete na nějakou z výše uvedených potřeb? Pokud ano, uveďte jak:

27. Byli jste osloveni, nebo jste se někdy zúčastnili setkání s různými subjekty

(obec, ostatní podnikatelé, místní NNO, příspěvkové organizace atd.)
ohledně plánování rozvoje Vašeho města, regionu, zajištěních potřebných
služeb?
Ano

Ne
28. Vyberte, prosím, z nabízených variant tu, která nejlépe vystihuje Váš

způsob zapojení do komunitního plánování:
Nevím, že taková iniciativa v obci/ městě/kraji existuje
Byl jsem osloven/a k jednání ohledně komunitního plánu, ale
nezúčastnil jsem se
Nebyl/a jsem osloven/a a neúčastnil jsem se
Účastnil/a jsem se komunitního plánování (pasivně)
Připomínkoval/a jsem plán a dával návrhy řešení (aktivní zapojení)
Našel/a jsem si (popř. vyžádal) komunitní plán a jsem s ním
seznámen/a
(Pozn. autorky: Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové
materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje a která výrazně posiluje
principy zastupitelské demokracie. Charakteristickým znakem metody je důraz kladený na
zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na dialog a vyjednávání, na
dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.)

29. Jste informován/a o strategii rozvoje Vašeho města, kraje?

Ne

Ano

30. Prosím, vyberte, se kterými z níže uvedených dokumentů/koncepcí

k regionální politice jste seznámen/a a vybranou odpověď označte „x“?
Koncepční dokumenty města zveřejněné na webových stránkách




města
Program rozvoje územního obvodu kraje (na 2 roky)
Strategie rozvoje kraje (dlouhodobá strategie) – dostupná
z webových stránek kraje
Strategie regionálního rozvoje ČR
Nejsem seznámen se žádným koncepčním dokumentem týkajícím
se regionálního rozvoje
31. Setkal/a jste se již Vy osobně se strategií udržitelného rozvoje? Prosím,

vyberte z následujících možností:
Zaregistroval jsem informaci, že něco takového existuje
Vím dobře, že strategie existuje, znám její podstatu
Rád bych se dozvěděl víc, ale nevím, kde získal informace
Vůbec nevím, o co jde, ani jak by to pro můj podnik mohlo být
užitečné
Děkuji Vám za vyplnění dotazníku!





Příloha č. 3 - Výsledky šetření – grafické znázornění
Všechny níže uvedené grafy znázorňují výsledky vlastního šetření
Otázka 1: Právní forma podniku
Právní forma podniku
Obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., družstvo, kom. spol.)
Nestátní nezisková organizace /dále jen NNO (o.s., o.p.s., c.p.o./e.p.o.)
Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
Tabulka č. 1 – Právní forma oslovených sociálních podniků.

Počet
odpovědí
6
5
1

Graf k otázce č. 1 - Právní forma sociálních podniků

Otázka č. 2 – Historie společnosti
Historie společnosti
Nová společnost bez podnikatelské historie
Subjekt se zkušeností s podnikáním
Subjekt se zkušeností se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením podle
z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Počet
odpovědí
8
1
3

Tabulka č. 2 – Historie společnosti





Graf k otázce č. 2 - Historie sociálního podniku

Tabulka dat k otázce velikosti podniku:
Velikost podniku
1-10 zaměstnanců
11-25 zaměstnanců
26-50 zaměstnanců
Nad 50 zaměstnanců
Tabulka č. 4 – Velikost podniku

Počet
8
4
0
0

Graf k otázce č. 7- Vymezení regionu









Graf k otázce č. 8 - Územní vymezení regionu





Graf k otázkce č. 9 - Obsah pojmu lokalizace









Graf k otázce č. 11 - Četnost spolupráce se stakeholdery










Graf k otázce č. 12 – Hodnocení kvality spolupráce se stakeholdery









Graf k otázce č. 13 - Využívané nástroje komunikace se stakeholdery

























Graf k otázce č. 14 – Jak vnímají sociální podnikatelé svoji roli v regionu





Graf k otázce č. 15 – Stanovení strategie firmy z hlediska naplňování místního rozměru









Společnost jasně stanovila svoji strategii, zakotvila ji ve vnitřních předpisech a má stanoveny
ukazatele, jak bude sledovat její naplňování
Společnost jasně stanovila svoji strategii, zakotvila ji ve vnitřních předpisech, ale nemá
nástroje pro sledování úspěšnosti jejího naplňování
Společnost nestanovila svoji strategii, má definován obecně prospěšný cíl, strategii bude
postupně vytvářet
Tabulka č. 14 – Strategie firmy z hlediska naplňování místního rozměru

3
2
7

Graf k otázce č. 16 – Jaký typ podpory byl sociálním podnikům poskytnut

















Grafy k otázce č. 21 – Zdroje surovin, lidksých zdrojů a kapitálu















Graf k otázce č. 28 – Způsob zapojení do komunitního plánování









Graf k otázce č. 30 – Se kterými dokumenty k regionální politice jsou sociální podnikatelé
seznámeni





Graf k otázce č. 31 – Povědomí o strategii udržitelného rozvoje








Slovník důležitých pojmů
Komunitní plánování
Komunitní plánování 47 je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály
pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje a která výrazně posiluje principy
zastupitelské demokracie. Charakteristickým znakem metody je důraz kladený: na
zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na dialog a vyjednávání, na
dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. Prakticky se jedná
o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které
nejsou naplněny a srovnání těchto dvou základních parametrů. Nejčastěji jsou do tohoto
procesu zapojeni zástupci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale
i další veřejnosti.
Své místo zde mají nepochybně i sociální podnikatelé, kteří svojí nabídkou pracovních
míst, či jejich tvorbou mohou reagovat na potřeby svého regionu (obce, kraje).
Malé a střední podniky (MSP)


Definice malého a středního podnikatele pro účely podpory podnikání respektuje
evropskou úpravu.
Mikropodniky, male a střední podniky hrají v evropském hospodářství důležitou roli. Jsou
hlavním zdrojem podnikatelských dovedností, inovací a zaměstnanosti.
Malé a střední podniky mají často potíže při získávání kapitálu nebo úvěru, zejména
v začátcích. Jejich omezené zdroje mohou rovněž omezit přístup k novým technologiím
nebo inovacím. Proto patři podpora malých a středních podniků k jedné z priorit Evropské
komise v oblasti hospodářského růstu, vytváření pracovních příležitostí a hospodářské
a sociální soudržnosti.
Níže uvádím kategorii podniků podle Evropské komise, kterou pak využívám dále i ve
svém šetření:


Mikropodniky jsou vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 10 osob
a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony eur.



Male podniky jsou vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob
a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů eur.


47 [cit. 15. 6. 2010] Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/cs/850>







Střední podniky jsou podniky, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců
a jejichž roční obrat je nepřesahuje 50 mil € nebo jejichž bilanční suma roční
rozvahy nepřesahuje 43 miliony eur. 48

Nestátní nezisková organizace


Jednou z právních forem příjemců dotační podpory a významným realizátorem
aktivit v sociální oblasti jsou nestátní neziskové organizace (NNO). Považuji tedy za
důležité vymezit pojem, se kterým je v práci pracováno.
Nestátní nezisková organizace (non-governmental non-profit organization) je
zřízena jiným subjektem než státem. Jejím účelem není vytváření zisku, resp. pokud zisk
vytváří, investuje jej výhradně do aktivit ve sféře veřejného zájmu.
Ve většině evropských zemí přispívá nestátním subjektům na provozování sociálních
služeb

stát,

jsou-li

služby

poskytovány

v dohodnutém

rozsahu

(a podle názoru státu) oprávněným a potřebným osobám.
Stát může motivovat neziskové organizace, které jsou mj. významným doplňkem
veřejných (státních) služeb, také daňovým zvýhodněním. „Stát může soukromoprávní
subjekty povzbuzovat tím, že jim sníží daňové břemeno zmenšením, nebo dokonce
vyloučením příjmů ze sociální činnosti z daňového základu, osvobozením příjmů z těchto
činností od daní vůbec nebo snížením daňové sazby.“ (Matoušek, 2001:179)
Většina nestátních neziskových organizací v České republice financuje svůj provoz
z dotačních řízení ministerstev a nadačních subjektů a také z vlastních zdrojů.
K základním typům nestátních neziskových organizací patří:


občanská

sdružení

(registrovaná

podle

zákona

č.

83/1990

Sb.,

o sdružování občanů);


obecně

prospěšné

společnosti

(registrované

podle

zákona

č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech);


církevní právnické osoby (registrované podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích

a náboženských společnostech);

48

[Cit. 22 .6. 2010] Dostupné z:

<http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_cs.pdf>







nadace a nadační fondy (registrované podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích

a nadačních fondech).
NNO působí tam, kde se lidé chtějí soukromě angažovat a nahradit tak neexistující
nebo nedostatečně fungující státní instituce a to v oblastech kultury, ochrany památek;
výzkumu a vzdělávání; ochrany lidských práv; komunitního rozvoje; práce s dětmi
a mládeží; podpory dárcovství a dobrovolnictví a zejména pak v ochraně životního
prostředí a v sociálních službách.
NNO bývají také označovány za organizace občanské společnosti, uvádím zde tedy
její stručné vymezení.
Občanská společnost znamená pozitivní sdružování občanů, které je nezávislé na státu,
přispívá k rozvoji občanských hodnot a je vůči demokracii jako společenskému režimu
konstruktivní. (Vajdová, 2005)
CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, mezinárodní nevládní organizace,
definuje občanskou společnost jako prostor mezi rodinou, státem a trhem, kde se lidé
sdružují za účelem sledování svých zájmů. (Civicus, 2003 In Vajdová, 2005)
Právě dobrovolnost, nadšení a aktivita, které vnímám z výše uvedeného, jsou
jednoznačnými přednostmi v poskytování služeb nestátními neziskovými organizacemi.
Podnikání
Podnikání vymezuje § 2 odst. 1 obchodního zákoníku a rozumí se jím soustavná
činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za
účelem dosažení zisku. Podnikatelem je pak podle § 2:


osoba zapsaná v obchodním rejstříku,



osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění,



osoba podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštních předpisů,



osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána v evidenci.

Podnikání upravuje také zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Živností je
podle § 2 odst. 1 „soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní
odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“





Pojem „sociální“
Výraz „sociální“ znamená „týkající se lidské společnosti, vztahů mezi lidmi ve
společnosti“ (Slovník cizích slov, 1981); dle slovníku cizích slov dostupného online je
první

verze

překladu

stejná,

tedy

týkající

se

a je doplněna „zejm. její péče o společensky a ekonomicky slabší vrstvy“

společnosti

49

Sociální kapitál
Pojem označuje hodnotu sociálních kontaktů a kvalitních sociálních vztahů. Jde o
nepeněžní zdroje, jako je důvěra, partnerství, sdílené hodnoty, které umožňují komunitě či
podniku prosperovat a efektivně fungovat. 50
Stakeholdeři
Termín překládaný jako zainteresované, nebo zúčastněné strany. Původně termín
označoval dočasného držitele peněz či jiného majetku, časem se do skupiny stakeholderů
začali

kromě

akcionářů

nově

zahrnovat

také

zaměstnanci,

zákazníci,

dodavatelé, distributoři a komunity, v nichž společnosti působí.
Business Leaders Forum označuje za stakeholdery všechny osoby, instituce či organizace,
které mají vliv na chod podniku nebo jsou fungováním podniku ovlivněni.
Stakeholders jsou jak akcionáři, kteří jsou zainteresováni na růstu a prosperitě podniku, tak
i lokální organizace, které zajímá dopad působení firmy na životní prostředí v jejím okolí.
Jsou jimi zaměstnanci, kteří posuzují pracovní podmínky ve firmě, stejně jako zákazníci,
které zajímá kvalita služby nebo produktu firmy. 51
Znevýhodněná osoba
Člověk, kterému určité podmínky, nebo situace, v nichž se nachází, ztěžují život,
a který má díky této situaci méně příležitosti v profesním či osobním životě.


49

[ cit. 18. 6. 2010] Dostupné z: <http://www.slovnik-cizich-slov.net/>



Sociální podnikání, 2008
[cit. 3. 9. 2010] Dostupné z: <http://www.blf.cz/csr/cz/vyzkum.pdf>
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O autorce



Taťána Plecháčková (za svobodna Smělíková)
pochází z Prahy, kde prožila většinu svého života.
Po absolvování všeobecného gymnázia vystudovala
obor Sociální politika a sociální práce na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Následně
pokračovala na téže univerzitě, na Fakultě humanitních studií ve studiu oboru Studia
občanského sektoru.
V minulosti pracovala v sociálním podniku a v nadačním sektoru v oblasti grantové
podpory

projektů

nestátních

neziskových

organizací

zaměřených

na

pomoc

znevýhodněným a ohroženým dětem.
Působila také jako osobní asistentka nevidomých dětí a mládeže.
Díky svému studiu a práci v oboru nasbírala cenné zkušenosti z prostředí nestátních
neziskových organizací a z oblasti poskytování sociálních služeb.
Nyní se věnuje investiční podpoře sociální ekonomiky v oddělení implementace ESF a IOP
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Je zapojená do tematické sítě pro sociální ekonomiku (TESSEA), názorové platformy
sdružující podnikatele, nestátní neziskové organizace, vysoké školy a další instituce, které
spojuje společný zájem – prosazovat sociální ekonomiku a sociální podnikání do povědomí
laické i odborné veřejnosti a podporovat vznik nástrojů a infrastruktury pro její rozvoj.





