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Úvod

Podporované zaměstnávání a sociální podnikání patří 

mezi moderní nástroje sociální ochrany. Podporují 

zaměstnanost a integraci lidí ohrožených sociálním vyloučením.

V devadesátých letech 20. století začalo do České republiky 

pronikat zahraniční know how a podporované zaměstnávání 

i sociální podnikání se začalo rozvíjet čerpajíc ze zahraničních 

i původně českých zkušeností. Na sklonku devadesátých let se 

však rozvoj těchto služeb značně zpomalil. Cílem této práce je  

nalézt a označit současné překážky rozvoje podporovaného 

zaměstnávání a sociálního podnikání v České republice 

a upozornit na vzájemnou provázanost obou oblastí. Za tím 

účelem byl zmapován současný stav podporovaného 

zaměstnávání i sociálního podnikání v České republice.

V případě sociálního podnikání byly české zkušenosti 

konfrontovány se zkušenostmi z vybraných zahraničních lokalit: 

se stavem ve Velké Británii, která reprezentuje prostředí 

s dlouhou tradicí sociálního podnikání; a se situací v Chile, 

regionem, kde sociální podnikání navzdory objektivním 

překážkám zaznamenalo prudký rozvoj zejména v posledních 

dvaceti letech. Práce nastiňuje současnou metodologii v oblasti 

podporovaného zaměstnávání a sociálního podnikání a je 

ilustrována profily subjektů činných v obou oblastech, neboť 

záměrem autorky je poskytnout komplexní základní informace 

a inspiraci všem případným čtenářům uvažujícím o aktivním 

působení v oblasti podporovaného zaměstnávání a sociálního 

podnikání a přispět tak k rozvoji těchto moderních nástrojů.
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1. Teoretická východiska podporovaného 
zaměstnávání

„Klíčovým momentem sociální integrace a zvyšování kvality 

života lidí s postižením je  integrace na trhu práce.“

„A key area o f social integration and increasing the quality o f life 

of people with a disability is the integration into the labour 

market. “

(Strumpel, Stadler-Vida, Giedenbacher 2002, s. 5)

1.1. Filozofie podporovaného zaměstnávání

Podporované zaměstnání představuje moderní sociální 

službu, která vychází z předpokladu nezcizitelného práva na 

práci pro každého člověka. Práce pro člověka není jen 

prostředkem obživy, je nástrojem seberealizace, zdrojem 

mezilidských kontaktů. Prací člověk sám sebe i druhé 

obdarovává hodnotami, které vytváří. Potřebu nějakým 

způsobem pracovat má člověk bez ohledu na úroveň svých 

schopností a dovedností. V naší společnosti je nejvíce ceněno, 

je-li lidská potřeba pracovat naplňována ekonomickou aktivitou 

na otevřeném trhu práce. Podporované zaměstnání představuje 

komplexní nástroj integrace lidí znevýhodněných na trh práce. 

Konečným cílem služeb podporovaného zaměstnání je pomoci 

naplnit znevýhodněným lidem jejich potřebu pracovat a zároveň
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integrací lidí znevýhodněných na trh práce zmírňovat sociální 

napětí1.

1.2. Definice podporovaného zaměstnávání

Jako u většiny sociálních služeb, které vznikají coby 

bezprostřední odpovědi na sociální potřeby a v závislosti na nich 

se i proměňují, je obtížné předložit jednoznačnou definici 

podporovaného zaměstnávání. V českém prostředí se prosadila 

tato definice, která se stala součástí souhrnné metodiky 

podporovaného zaměstnávání pro Českou republiku:

„Podporované zaměstnávání je  časově omezená služba určená 

lidem, kteří chtějí získat a udržet sí placené zaměstnání 

v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnost získat 

a zachovat si zaměstnání jsou pří tom z různých důvodů 

omezeny do té míry, že potřebují individuální osobní podporu 

poskytovanou před nástupem do práce i po něm.“

(Vitáková 2005, s. 16)

V České republice není podporované zaměstnávání 

samostatně zakotveno v legislativě, ačkoliv by to bylo žádoucí, 

není tento termín součástí zákona o zaměstnanosti ani nového 

právě projednávaného zákona o sociálních službách2. Z toho 

vyplývá značná nejistota, ale také volnost: jednotliví

poskytovatelé podporovaného zaměstnávání mají odlišnou praxi 

z důvodů specifik práce s různými skupinami klientů, proto 

existuje velké množství vnitřních definic. Jejich společnou dřeň
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představuje vymezení základního cíle služby, který výstižně 

vymezuje tato zahraniční definice:

„Podporované zaměstnávání (PZ) je  nástroj sloužící 

znevýhodněným lidem (zejména lidem se sníženou schopností 

učit se) k získání a udržení běžného zaměstnání.Ií3 

(Strumpel, Stadler-Vida, Giedenbacher 2002, s. 5)

Je na místě podotknout, že ani v zahraničí se nesetkáme 

s jednotnou definicí podporovaného zaměstnávání. Zákonem je 

tato služba nadefinována například v Norsku, Německu, 

Maďarsku a Velké Británii, jedná se však o definice široké 

poskytující dostatečný interpretační prostor pro odlišnosti práce 

s různými skupinami uživatelů.

1.3. Historie podporovaného zaměstnávání 

v zahraničí

Za zemi původu podporovaného zaměstnávání jsou 

považovány Spojené Státy. V roce 1994 zde byl přijat zákon 

Developmental Disability Act, jehož vzniku předcházelo období 

rozvoje služeb usilujících o začlenění mentálně postižených lidí 

na trh práce. Hlavním motivem těchto snah byly z hlediska státu 

vzrůstající náklady na sociální dávky, z hlediska organizací 

pomáhajících mentálně postiženým to byl nedostatečný 

integrační účinek již existujících služeb (chráněného bydlení, 

chráněných dílen atd.).
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Ze Spojených států bylo know how vyvezeno nejprve do 

Kanady a Austrálie, v Evropě se průkopníky služeb 

podporovaného zaměstnávání staly Norsko a Velká Británie.

V Norsku byl v letech 1992 až 1995 realizován pilotní 

projekt, který prokázal účinnost a úspornost služeb 

podporovaného zaměstnávání. Následnou vyhláškou z roku 

1996 se podporované zaměstnávání stalo oficiální součástí 

norské státní politiky zaměstnanosti.

Ve většině ostatních evropských zemích však bylo 

podporované zaměstnávání zaváděno zdola, tedy iniciativou 

poskytovatelských organizací, na základě které potom byla 

vytvořena příslušná legislativa.

Ve Velké Británii byly již od poloviny 80. let poskytovány 

služby v duchu podporovaného zaměstnávání lidem 

s poruchami učení. V roce 1994 tyto aktivity zastřešila vládní 

organizace Departement for Education and Employment (DfEE) 

svým programem Supported Employment Programme.

V Německu jsou služby v duchu podporovaného 

zaměstnávání poskytovány od 90. let a roku 2000 bylo zákonem 

o rehabilitaci stanoveno, že v každém regionu musí být 

zastoupena jedna organizace poskytující služby podporovaného 

zaměstnávání.

Podporované zaměstnávání se rychle rozvíjí také 

v Rakousku, kde už bylo také zakotveno zákonem.

V postkomunistických zemích se uvedený druh služeb 

rozvíjí v Maďarsku, kde se stala základní definice 

podporovaného zaměstnávání součástí vyhlášky o pracovní 

rehabilitaci vydané Ministerstvem práce v roce 1998.

Od roku 1995 se služby podporovaného zaměstnávání 

rozvíjejí také v České republice.

7



1.4. Historie podporovaného zaměstnávání 

v České republice

V České republice se průkopnickou organizací na poli 

podporovaného zaměstnávání stalo občanské sdružení Rytmus, 

které v roce 1995 realizovalo první projekt zaměřený na rozvoj 

podporovaného zaměstnávání u nás. Rytmus se inspiroval 

americkými zkušenostmi se službami zaměstnanosti. Prvním 

regionem, kde služby podporovaného zaměstnávání začaly být 

poskytovány, bylo hlavní město Praha. Období do roku 2000 lze 

označit za „zkušební provoz“ podporovaného zaměstnávání 

v České republice. Od roku 2000 se služba začala intenzivněji 

rozvíjet po stránce metodické, zvýšila se kapacita služby 

a služba se také rozšířila do dalších regionů.4

Dle statistik České unie pro podporované zaměstnávání5 

na počátku roku 2006 v České republice fungovalo 36 

poskytovatelů podporovaného zaměstnávání ve 12 ze 14 krajů 

ČR, kteří byli schopni v jeden okamžik aktivně pracovat 

s přibližně pěti sty klienty. Přestože tento údaj svědčí o rychlém 

a dynamickém rozvoji služeb podporovaného zaměstnávání, 

nadpoloviční většina okresů zůstává nepokryta.6 Nelze ovšem 

opomenout, že existují poskytovatelé služeb zaměstnanosti, 

jejichž činnost sice přesně neodpovídá nově vytvořeným 

standardům podporovaného zaměstnávání, ale kteří se 

charakterem své práce podporovanému zaměstnávání blíží.
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1.5. Metodické problémy podporovaného 

zaměstnávání

Z historie podporovaného zaměstnávání vyplývá, že 

původně služba byla určena mentálně postiženým klientům 

hledajícím pracovní uplatnění. S rozvojem podporovaného 

zaměstnávání se však klientela rozšířila o další cílové skupiny.

V současné době klientelu ve světě tvoří lidé se zdravotním 

postižením (tělesným, mentálním i smyslovým), lidé postižení 

dlouhodobou sociální izolací (bývalí klienti ústavů, vězni), lidé 

s poruchami učení, lidé se zkušeností se závislostí a lidé 

dlouhodobě nezaměstnaní z jiných důvodů. Takto široká cílová 

skupina vyžaduje velmi bohaté metodické přístupy. Na 

praktickém příkladu můžeme sledovat jejich rozmanitost:

Dva klienti, jeden s mentálním postižením, druhý nevidomý, potřebují 

pomoc s osvojením následujících dovedností: cestování do zaměstnání, 

orientace na pracovišti, komunikační dovednosti. Po podrobném a pečlivém 

rozboru přání a představ klientů se ukáže, že pan Roman, klient s mentálním 

postižením, by potřeboval naučit se odhadnout a naplánovat, v kolik hodin by 

měl vyrazit z domu, aby byl na určeném místě včas, kudy přesně a jakými 

dopravními prostředky bude cestovat, jak se má zeptat kolemjdoucích, když 

zabloudí. Na pracovišti se potřebuje naučit, které kanceláře a v jakém pořadí 

má obcházet, odkud má brát připravené dokumenty ke skartování, který 

prostor je mu vyhrazen, když odpočívá. V komunikaci si potřebuje natrénovat 

vykání a používání zdvořilostí, potřebuje se blíže seznámit s jedním či dvěma 

spolupracovníky a ty se naučit žádat o pomoc a podporu, když ji bude 

potřebovat.

Oproti tomu nevidomý pan Radovan se při cestování na pracoviště 

potřebuje naučit samostatné prostorové orientaci, potřebuje si cestu 

opakovaným procházením pod vedením instruktora osvojit tak, aby ji mohl
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používat zcela samostatně jen s bílou holí a vysílačem, který mu oznámí, 

jaká tramvajová linka se k nástupišti právě blíží. Na pracovišti potřebuje 

s pomocí odborníka uskutečnit jednoduché úpravy, přemístit kancelářský 

nábytek tak, aby mu co nejméně překážel a naučit se překonávat 

neodstranitelné překážky. V komunikaci se potřebuje naučit se „dívat se“ do 

tváře toho, s kým mluví, aby se tak přizpůsobil přirozeným nárokům 

spolupracovníků na oční kontakt, potřebuje si natrénovat otevřenou 

komunikaci o svých omezeních a udělování praktických pokynů kolegů tak, 

aby mu byli schopni správně pomoci.

Práce s různými cílovými skupinami klade velké, prakticky 

nesplnitelné nároky na odbornost. Proto dochází ktom u, že se 

metodika podporovaného zaměstnávání štěpí v závislosti na 

speciálních potřebách jednotlivých skupin uživatelů a také 

poskytovatelé služeb jsou praxí nuceni specializovat se na určité 

skupiny uživatelů, přestože původní ideou při konstrukci služby 

byla co největší komplexnost a celistvost.
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2. Cíle a nástroje podporovaného 
zaměstnávání

Prvním a zásadním cílem služeb podporovaného 

zaměstnávání je sociální integrace. Ta je uskutečňována 

včleněním do pracovního procesu v ideálním případě 

postupnou úplnou integrací na otevřený trh práce. Úplnou 

integrací je míněno nejen nabytí dovedností potřebných 

k získání zaměstnání, ale také kjeho následnému 

dlouhodobému udržení.

Za účelem dosažení těchto cílů se užívá několika forem 

spolupráce účastníků procesu podporovaného zaměstnávání. 

Jsou to:

1) Individuální spolupráce klienta s pracovním 

konzultantem

2) Individuální spolupráce klienta s pracovním 

asistentem

3) Skupinová spolupráce konzultantů a klientů formou 

tzv. job klubů

4) Vzdělávání a zvyšování kvalifikace klientů

5) Spolupráce agentury podporovaného zaměstnávání 

se zaměstnavatelem v procesu podporovaného 

zaměstnávání
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2.1. Metody individuální spolupráce pracovního 

konzultanta s klientem

Individuální spolupráce klienta s pracovním konzultantem 

zahrnuje

a) Analýzu7 klientových potřeb, představ a motivace 

pracovat

b) Analýzu klientových schopností a dovedností vztahujících 

se k zaměstnání

c) Trénink praktických dovedností nutných pro získání 

zaměstnání

d) Pomoc a podporu v procesu hledání práce

e) Pomoc a podporu při kontaktu se zaměstnavatelem

Analýza klientových potřeb, představ a motivace 

pracovat je klíčovým momentem pro úspěch další 

spolupráce. V této fázi si v prvé řadě klient a konzultant 

ujasňují, zda je získání zaměstnání pro klienta hledanou 

odpovědí na jeho potřeby a zda jsou služby podporovaného 

zaměstnávání správnou cestou k uspokojení potřeb klienta. 

Pokud dojdou k názoru, že služby podporovaného 

zaměstnávání jsou pro klienta vhodným nástrojem, uzavřou 

písemnou dohodu o spolupráci a vytvoří individuální plán8.

Během analýzy klientových potřeb pracovní konzultanti 

využívají celé řady metod, stěžejní však zůstává klasický 

rozhovor, který musí být vzhledem ke klientovy maximálně 

zplnomocňující.9 K získávání podrobnějších informací 

o klientově motivaci se u některých cílových skupin klientů
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pomocně využívají také různé testy používané v komerční 

personalistice a kariérní diagnostice.10

Ze zkušeností pracovních konzultantů vyplývá, že 

potřeby, představy o zaměstnání a motivace pracovat 

představují neoddělitelný tématický celek, které je nutno 

vždy projednávat uceleně a obzvlášť pečlivě.

Analýza klientových schopností a dovedností potřebných 

pro získání zaměstnání probíhá souběžně s analýzou 

představ, potřeb a motivace. Klient a konzultant společně od 

prvního okamžiku vytvářejí a upřesňují obraz o klientově situaci, 

a proto první dvě fáze procesu pomáhání v rámci 

podporovaného zaměstnávání mohou být odděleny pouze 

teoreticky. Kromě rozhovorů v této fázi mohou být k analýze 

využity také praktické činnosti, např. společná práce na PC 

s internetovými aplikacemi dá konzultantovy nejlepší představy 

o úrovni klientových dovedností v této oblasti. Praktických 

činností se využívá všude tam, kde je to možné, neboť poskytují 

nejpřesnější a nejrychlejší obraz. V této fázi se také často 

využívá nástrojů kariérní diagnostiky, zejména testů 

přenositelných dovedností, které mohou pomoci vytipovat pro 

klienta vhodná povolání.11

Trénink praktických dovedností potřebných k získání 

zaměstnání je oblastí, kde se uplatní konzultantova tvořivost 

a vynalézavost. Zahrnuje celou řadu praktických úkonů 

a cvičení, např. pomoc klientovi při sestavení a vypracování 

profesního životopisu a motivačního dopisu, nácvik telefonátu 

coby odpovědi na inzerát, nácvik telefonátu zaměstnavateli za
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účelem dohodnutí schůzky, nácvik sebeprezentace (podání 

ruky, představení, úprava zevnějšku), simulace výběrového 

řízení včetně přijímacího pohovoru za účasti dalších osob apod.

Tato fáze spolupráce je rovněž zaměřena na zlepšení 

klientovy orientace na trhu práce, neboť důvodem k neúspěchu 

je často právě pouhá neznalost pracovního trhu. Klient sám 

tvořivě vymýšlí, jakými všemi způsoby lze hledat uplatnění 

a konzultant doplňuje další informace. Pro klienty je zpravidla 

překvapivé zjištění, že přímé kontaktování možných 

zaměstnavatelů bez ohledu na to, zda tito zaměstnavatelé 

inzerovali volnou pracovní pozici nebo nikoliv, vede k úspěchu 

ve větším procentu případů než odpovídání na inzerované 

pracovní nabídky. Důležitou oblastí tréninku je nácvik situací, ve 

kterých klient hovoří se zaměstnavatelem nebo kolegy o svém 

hendikepu. Většina klientů vstupuje do procesu hledání 

zaměstnání s přesvědčením, že bude nejlepší veškerá jejich 

omezení, která nejsou na první pohled viditelná, před 

zaměstnavatelem utajit. Velkým úkolem konzultanta je dodat 

klientům odvahu a potřebné informace, aby byli schopni o svých 

omezeních hovořit otevřeně a zároveň byli schopni navrhovat 

řešení, neboť utajování a následné nevyhnutelné odhalení má 

s železnou pravidelností za následek propuštění 

hendikepovaného zaměstnance ve zkušební době.

Pomoc a podpora v procesu hledání práce zahrnuje jednak 

prohlubování klientovy orientace na trhu práce, druhák praktické 

užití nabytých znalostí při vyhledávání pracovní pozice.12 Klient 

se učí, z jakých zdrojů získat informace o nabídce volných 

pracovních míst, jakým způsobem na nabídku reagovat, jak
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aktivně oslovit zaměstnavatele. Na konci této fáze klient umí 

sám aktivně pracovní nabídky vyhledávat a reagovat na ně. 

Pomoc a podpora při kontaktu se zaměstnavatelem

znamená osobní intervenci pracovního konzultanta, pokud se 

klient a konzultant shodnou, že se jedná o vhodný postup. 

Úkolem konzultanta je zaměstnavatele informovat o tom, že 

agentura podporovaného zaměstnávání nabízí nejen klientovi 

ale i jemu pomocnou ruku a asistuje v procesu zapracovávání 

nového zaměstnance takovým způsobem, aby tomuto novému 

zaměstnanci nemusel věnovat více pozornosti než jakémukoliv 

jinému pracovníkovi bez hendikepu. Pro mnohé klienty je 

přítomnost konzultanta při jednání se zaměstnavatelem 

uklidňující, je pro ně zdrojem podpory a sebedůvěry. Pro 

zaměstnavatele je důležité vědomí možnosti pomoci a podpory 

od „servisní organizace“, která mu nevytváří žádné další náklady 

a umožňuje mu vykonat „bezbolestný“ dobrý skutek. Přítomnost 

třetí strany nabízející podpůrné služby rozptyluje předsudky 

a prakticky kompenzuje hendikep na trhu práce 

znevýhodněných lidí.

2.2. Individuální spolupráce pracovního asistenta 

s klientem

Pracovní asistent přichází ke slovu ve chvílí, kdy klient 

podporovaného zaměstnávání zdárně nalezl pracovní uplatnění 

a vstupuje na své nové pracoviště. Smyslem pracovní asistence 

je poskytnout klientovi praktickou podporu přímo v pracovním
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prostředí, naučit ho zvládat veškeré úkony potřebné pro 

samostatný výkon zaměstnání včetně cestování na pracoviště.

Míra pracovní asistence se postupně snižuje: na začátku 

procesu je asistence intenzivnější, pracovní asistent je nejčastěji 

přítomen po celou pracovní dobu klienta, postupem času, 

obvykle v řádu dnů až týdnů, intenzita oslabuje -  nejen v tom 

smyslu, že asistent tráví s klientem na pracovišti menší část 

pracovní doby, ale asistent se i čím dál tím méně aktivně 

zapojuje do dění.

Pro zaměstnavatele je pracovní asistence stěžejní 

výhodou, kterou mu spolupráce s agenturou podporovaného 

zaměstnávání může přinést: hlavní překážkou v zaměstnání 

znevýhodněného člověka je obava, že by vyžadoval více 

pozornosti a péče než ostatní zaměstnanci, tím by zaměstnával 

své spolupracovníky a negativně tak působil na jejich pracovní 

výkon. Pracovní asistence je účinným řešením tohoto problému 

a jedním ze stěžejních argumentů, který v očích zaměstnavatelů 

hovoří pro účast v podporovaném zaměstnávání.

Na případu jednoho klienta se zpravidla podílí jeden 

pracovní konzultant a více pracovních asistentů. Předpokladem 

účinné spolupráce je dobrá komunikace mezi konzultantem 

a asistenty v podobě pravidelných osobních schůzek a také 

supervize pracovních asistentů.

2.3. Skupinová práce s klienty formou JOB klubů

JOB kluby jsou skupinová setkání klientů nebo zájemců

o službu, která probíhají pod vedením pracovního konzultanta.
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JOB klub je vždy věnován určitému tématu souvisejícímu 

s hledáním či udržením zaměstnání. Mezi takováto témata patří 

například práce s inzeráty (např. kde se inzerují volné pracovní 

pozice, co má obsahovat seriózní inzerát apod.), telefonický 

rozhovor s potencionálním zaměstnavatelem, náležitosti 

pracovní smlouvy atd. Během JOB klubu účastníci získávají 

nové teoretické informace, ale především trénují modelové 

situace a diskutují o nich. Účastníci se aktivně podílí na přípravě 

JOB klubu: navrhují témata JOB klubů v závislosti na svých 

potřebách, na závěr každého setkání hodnotí jeho průběh 

a případně navrhují úpravy. Výhodou JOB klubů oproti 

individuálním setkáním je především bezprostřední zpětná 

vazba od skupiny, která má velký vliv na klientovo 

sebehodnocení, na jedné straně je zdrojem podpory (klient vidí, 

že „není se svým problémem sám“), na druhé straně účinným 

nástrojem pomáhajícím korigovat klientovo chování, je-li takové 

překážkou při mezilidském kontaktu, a tím i při hledání 

zaměstnání.13

JOB kluby trvají zpravidla 1 — 1,5h a jednotlivé agentury 

je pořádají jednou za 2 -  4 týdny. V některých agenturách jsou 

JOB kluby vyhrazeny pouze pro klienty podporovaného 

zaměstnávání, osvědčuje se však tímto způsobem pracovat

i s čekateli na službu14, které mohou takto nabyté zkušenosti 

výrazně posunout v procesu hledání zaměstnání ještě než 

vstoupí do programu podporovaného zaměstnávání jako 

takového.
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2.4. Vzdělávání a zvyšování kvalifikace

Samozřejmou součástí služeb podporovaného 

zaměstnávání je praktické vzdělávání klientů v oblastech 

souvisejících s hledáním zaměstnání a zlepšování sociálních 

dovedností klientů. Služby podporovaného zaměstnávání 

mohou být rozšířeny i o vzdělávání odborné, nejčastěji formou 

samostatných vzdělávacích kurzů. Mezi klienty podporovaného 

zaměstnávání patří i lidé s poměrně vysokou kvalifikací (např. 

vysokoškolsky vzdělaní), kteří si často potřebují doplnit 

specifické odborné dovednosti, aby zvýšili své šance při hledání 

zaměstnání. Typickým příkladem takové dovednosti je 

schopnost komunikovat v cizím jazyce, v současné době zcela 

samozřejmě požadovaná po každém uchazeči o kvalifikované 

zaměstnání. Komerční jazykové kurzy bývají pro klienty 

podporovaného zaměstnání finančně nedostupné, klienti jsou 

zpravidla dlouhodobě nezaměstnaní žijící z invalidního důchodu 

či jiné dávky. Komerční kurzy nejsou vhodné také z důvodu 

nutnosti speciálního pedagogického přístupu kvůli hendikepu 

klientů (např. absence zrakové kontroly u nevidomých či 

sluchové kontroly u neslyšících). Proto se agentury 

podporovaného zaměstnávání mohou stát realizátory nebo 

zadavateli speciálních vzdělávacích kurzů.15 Náplní těchto kurzů 

může být výuka určité přenositelné odborné dovednosti jako je 

např. cizí jazyk, ale i výuka konkrétním profesním odborným 

dovednostem, tzn. přípravě na výkon konkrétní profese.

Dle současného zákona o zaměstnanosti mohou 

agentury uzavřít dohodu s úřadem práce a stát se poskytovateli 

rekvalifikace v rámci pracovní rehabilitace hrazené z prostředků
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tohoto úřadu pro ty klienty, kteří mají nárok na pracovní 

rehabilitaci zprostředkovanou Úřadem práce. Ačkoliv je tato 

možnost dobrým způsobem, jak odlehčit přetížené agendě 

úřadů práce, jednotlivé úřady práce si na spolupráci 

s poskytovateli podporovaného zaměstnávání teprve zvykají 

a využití zákonných prostředků ve prospěch rozvoje 

podporovaného zaměstnávání zatím neusnadňují.

2.5. Spolupráce se zaměstnavatelem v procesu 

podporovaného zaměstnávání

Pracovní konzultanti musí aktivně spolupracovat se 

stávajícími i potencionálními zaměstnavateli klientů 

podporovaného zaměstnávání, chtějí-li, aby jejich práce 

přinášela konkrétní výsledky v podobě zaměstnaných lidí 

s hendikepem.

Zaměstnavatelé nejsou současným systémem příliš 

motivováni k zaměstnávání lidí s hendikepem16 - mají-li 

takového zaměstnance přijmout, musí být v maximální míře 

přesvědčeni o rozumnosti takového kroku. Právě asistenční 

služby ze strany agentur podporovaného zaměstnávání jsou 

významným argumentem podporujícím zaměstnávání na trhu 

práce znevýhodněných lidí. Agentury zaměstnavatelům nabízejí 

bezplatné poradenství sociální i pracovně-právní a informace 

o specifikách zaměstnávání znevýhodněných lidí, pracovní 

asistenci přímo na pracovišti, dokud se zaměstnanec zcela 

nezorientuje a neosamostatní, dlouhodobou pomoc a podporu:
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spolupráce nekončí zapracováním zaměstnance, zaměstnavatel 

se na agenturu může kdykoliv obrátit.

V případě klientů, u kterých při výkonu zaměstnání hraje 

roli bezbariérovost prostředí mohou agentury pomoci 

posouzením vhodností pracovního prostředí pro konkrétního 

zaměstnance a návrhy možných jednoduchých úprav

k odstranění bariér, případně také zapůjčením kompenzačních 

pomůcek pro hendikepovaného zaměstnance. Podstata 

spolupráce agentur se zaměstnavateli však spočívá především 

v předávání objektivních informací o možnostech 

hendikepovaných zaměstnanců, v odstraňování předsudků a ve 

vytrvalé propagaci sociálně-ekonomického přístupu.

Praxe ukazuje, že nelze zaměstnavatele motivovat 

k přijetí znevýhodněného zaměstnance v prvé řadě na základě 

ekonomické výhodnosti tohoto kroku: výhody vyplývající ze 

zákona nejsou ve většině případů dostatečným stimulem17 

a zaměstnavatel musí mít k přijetí znevýhodněného

zaměstnance jiné důvody, především pocit určité sociální

odpovědnosti. Na druhé straně je nesmírně důležité udržet 

„hranici soucitu“ v takových mezích, aby znevýhodnění

zaměstnanci byli přijímáni na smysluplnou práci, za jejíž 

skutečný a pro zaměstnavatele ekonomicky přínosný výkon 

budou placeni. V tomto směru je role agentury podporovaného 

zaměstnávání nesmírně odpovědná a náročná: agentury se na 

jednu stranu snaží působit ve prospěch vytvoření co nejvíce 

míst pro své klienty znevýhodněné na trhu práce, na druhou 

stranu musí nutně dohlížet na kvalitu těchto příležitostí.
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3. Legislativa ve vztahu k podporovanému 
zaměstnávání

3.1. Legislativa ve vztahu ke klientovi

Klient podporovaného zaměstnávání = člověk 

dlouhodobě nezaměstnaný v důsledku svého znevýhodnění na 

trhu práce, je chráněn a podporován některými zvláštními 

prostředky zakotvenými v zákoně. Klíčovými normami pro tuto 

oblast jsou:

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnaností

Zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, v platném znění

Ve prospěch pracovního uplatnění znevýhodněných 

hovoří už zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace, 

které jsou součástí všeobecných ustanovení zákoníku práce 

(§ 1 - § 6). Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné

zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní 

podmínky včetně odměňování za práci, odbornou přípravu 

a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu 

v zaměstnání. Další prostředky zvláštní ochrany se týkají jen 

specifických skupin lidí, u nichž se předpokládá znevýhodnění 

na trhu práce, konkrétně matek s dětmi a zdravotně 

postižených. Ostatní znevýhodněné skupiny ošetřeny nejsou.
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Níže jsou zmíněna některá specifika zacházení se 

zdravotně postiženými zaměstnanci, neboť tyto zákonné úpravy 

se nejčastěji týkají klientů služeb podporovaného zaměstnávání.

V zákoníku práce je stanoveno18, že zaměstnavatel je 

povinen pro zaměstnance se zdravotním postižením zajišťovat 

na svůj náklad technickými a organizačními opatřeními zejména 

potřebnou úpravu pracovních podmínek, úpravu pracovišť, 

zřízení chráněných dílen, zaškolení nebo zaučení těchto 

zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při výkonu jejich 

pravidelného zaměstnání19. (§ 133)

Zaměstnavatelé jsou teoreticky povinni zaměstnávat 

zaměstnance se zdravotním postižením na vhodných 

pracovních místech a umožňovat jim výcvikem nebo studiem 

získání potřebné kvalifikace, jakož i pečovat o její zvyšování. 

Jsou dále povinni vytvářet podmínky, aby tito zaměstnanci měli 

možnost co nejširšího a trvalého pracovního uplatnění, 

a zlepšovat vybavení pracovišť, aby mohli dosahovat pokud 

možno stejných pracovních výsledků jako ostatní zaměstnanci 

a aby jim byla práce co nejvíce usnadněna (§ 148).

Při výpovědi dané zaměstnanci se zdravotním postižením 

bez zabezpečení důchodem z důvodu organizačních změn nebo 

ze zdravotních důvodů je zaměstnavatel povinen zajistit 

takovému zaměstnanci nové vhodné zaměstnání, a to podle 

potřeby i s pomocí svého nadřízeného orgánu. V tomto případě 

výpovědní doba skončí teprve tehdy, až zaměstnavatel tuto 

povinnost splní, pokud se se zaměstnancem nedohodne jinak. 

Povinnost účinně pomáhat zaměstnanci k získání nového 

vhodného zaměstnání, popřípadě mu je zajistit, zaměstnavatel 

nemá, jestliže zaměstnanec nebyl ochoten přejít na jinou pro 

něho vhodnou práci, kterou mu zaměstnavatel před výpovědí
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nabídl. Tyto povinnosti zaměstnavatele zanikají, jestliže 

zaměstnanec odmítne bez vážného důvodu nové vhodné 

zaměstnání, do kterého mohl nastoupit (§ 47).

V zákoně o zaměstnanosti je fyzickým osobám se 

zdravotním postižením rovněž garantována zvýšená ochrana na 

trhu práce (§ 67). Úřad práce je ze zákona povinen věnovat této 

skupině zvláštní péči:

Fyzická osoba v době, po kterou je plně invalidní podle 

§39  odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění. (§ 25), se sice nemůže stát uchazečem o zaměstnání 

a Úřad práce této osobě nebude vyplácet podporu 

v nezaměstnaností ani v případě splnění ostatních podmínek 

nároku, ale i osoba plně invalidní se může stát uchazečem 

o zaměstnání, kterému úřad práce zprostředkovává vhodné 

zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci (§ 22).

Pracovní rehabilitace (§ 69 - §74) je definována jako 

souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného 

zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě 

její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní 

spojené. Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou 

činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo 

jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro 

zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, 

udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření 

vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné 

činností.

Osobě se zdravotním postižením, která nepobírá dávky 

nemocenského pojištění, starobní důchod nebo mzdu či 

náhradu mzdy, náleží po dobu pracovní rehabilitace podpora při
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rekvalifikaci. Příjemce podpory nemusí být veden v evidenci 

uchazečů o zaměstnání.

Pro souběh výdělku a invalidního důchodu ať už 

částečného či plného již neplatí žádná omezení -  adresáti 

těchto dávek už nejsou ve výdělečné činnosti omezeni žádným 

platovým stropem, po jehož překročení by jim hrozilo odebrání 

dávky. (Na částečný invalidní důchod už nemá vliv výše 

výdělku, 2006)

3.2. Legislativa ve vztahu k zaměstnavateli

Zvýhodnění zaměstnavatele osob se zdravotním 

postižením vyplývá z těchto norem:

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

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

Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

V zákonu o zaměstnanosti je stanoveno, že 

zaměstnavatelé jsou oprávněni požadovat od úřadu práce ve 

věci zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§ 79):

• informace a poradenství v otázkách spojených 

se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením (ZP)

• součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště 

vhodných pro osoby se ZP
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• spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst 

pro osoby se ZP

• spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování 

pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se ZP

Zaměstnavatelé jsou povinni úřadu práce ve věci 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§ 80):

• u míst oznamovaných úřadu práce označit, zda se jedná

o pracovní místa vyhrazená pro osoby se ZP

• informovat úřad práce o volných pracovních místech 

vhodných pro osoby se ZP

• rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci 

s lékařem závodní preventivní péče možnost 

zaměstnávání osob se ZP individuálním přizpůsobováním 

pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním 

pracovních míst pro osoby se ZP

• spolupracovat s úřadem práce při zajišťování pracovní 

rehabilitace

• vést evidenci zaměstnávaných osob se ZP; evidence 

obsahuje údaje o důvodu, na základě kterého byla 

uznána osobou se ZP

• vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby 

se zdravotním postižením

Dále jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci 

v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se ZP ve 

výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu 

zaměstnanců zaměstnavatele (§ 81). Povinný podíl činí 4 % 

a je ho možné splnit:
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a) zaměstnáváním v pracovním poměru

b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů 

zaměstnávajících více než 50 % osob se ZP nebo osob 

samostatně výdělečně činných nebo zadáváním zakázek těmto 

subjektům

c) odvodem do státního rozpočtu (2,5 násobek průměrné 

měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 

kalendářního roku, v němž tato povinnost vznikla -  termín 

odvodu do státního rozpočtu je 15. února následujícího roku

d) vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech

a) až c).

Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu 

nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl podle 

písmene c). Termín pro písemné ohlášení splnění povinného 

podílu je 15. února následujícího roku. Při nesplnění výše 

uvedených povinností zaměstnavatelem může místně příslušný 

úřad práce uložit pokutu až do výše 1 000 000,- Kč, a to fyzické

i právnické osobě.

Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu 

zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, 

a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený 

počet zaměstnanců. Způsob výpočtu průměrného ročního 

přepočteného počtu zaměstnanců a výpočtu plnění povinného 

podílu je stanoven vyhláškou č. 518/2004 Sb.

Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50% osob 

se zdravotním postižením z celkového počtu svých 

zaměstnanců se poskytuje na základě jeho žádosti a při splnění 

stanovených podmínek nárokový příspěvek na podporu
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zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§ 78), a to 

ve výši:

a) 0,66násobku průměrné měsíční mzdy v národním 

hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního 

roku za každou zaměstnanou osobu s těžším zdravotním 

postižením (osoby s PID)

b) 0,33násobku průměrné měsíční mzdy v národním 

hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního 

roku za každou jinou zaměstnanou osobu se zdravotním 

postižením (osoby s ČID, osoby zdravotně znevýhodněné).

V rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti lze 

poskytnout i další příspěvky, a to například:

a) příspěvek na dopravu zaměstnanců -  u zvláštní dopravy 

zaměstnanců s TZP ve výši 100% nákladů (v případě dopravy 

zaměstnanců bez TZP ve výši 50% nákladů)

b) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

c) příspěvky vázané vždy na umístění uchazeče 

o zaměstnání, a to veřejně prospěšné práce, společensky 

účelná pracovní místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na 

zapracování.

Zaměstnavatel může za zvýhodněných podmínek zřídit 

pro osobu či osoby se zdravotním postižením chráněné 

pracovní místo nebo chráněnou pracovní dílnu (§ 75).

Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené 

zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postížením na 

základě písemné dohody s úřadem práce, musí být 

provozováno nejméně po dobu 2 let, úřad práce může 

poskytnout nenárokový příspěvek na jeho vytvoření a může též 

poskytnout nenárokový příspěvek na částečnou úhradu
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provozních nákladů chráněné pracovní dílny. Dohodu lze

uzavřít i s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne 

vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, a vyplatit příspěvek 

na vytvoření chráněného pracovního místa i provozní náklady 

za stejných podmínek.

Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, 

vymezené na základě písemné dohody s úřadem práce 

a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se ZP, kde je 

v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 

60% těchto zaměstnanců. Chráněná dílna musí být 

provozována nejméně po dobu 2 let, úřad práce může 

poskytnout nenárokový příspěvek na její vytvoření a nenárokový 

příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné 

pracovní dílny.

Charakteristika chráněného pracovního místa a chráněné 

pracovní dílny, způsob výpočtu ročního přepočteného počtu 

zaměstnanců, druhy, náklady a způsob poskytování jsou 

stanoveny vyhláškou č. 518/2004 Sb.

Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je 

zaměstnavatel osob se zdravotním postižením zvýhodněn 

slevou na dani (§ 35) ve výši 18 000 Kč za každého 

zaměstnance se zdravotním postížením, 60 000 Kč za každého 

zaměstnance s těžkým zdravotním postižením, a slevou ve výší 

poloviny daně, zaměstnává-li nejméně 25 zaměstnanců, z nichž 

podíl zaměstnanců se zdravotním postižením činí nejméně 50% 

průměrného ročního přepočteného počtu všech zaměstnanců.

Na závěr uveďme nejvíce problémovou legislativní 

výhodu: dle stále platného § 2  Nařízení vlády č. 303/1995 Sb.,

28



o minimální mzdě je u zaměstnanců se zdravotním postižením 

snížena výše minimální mzdy nebo minimálního mzdového 

tarifu na 75% stanovených částek, jde-li o zaměstnance, který je 

poživatelem částečného invalidního důchodu, a 50% 

stanovených částek, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem 

plného invalidního důchodu nebo je mladistvým zaměstnancem, 

který je plně invalidní a nepobírá invalidní důchod. Toto opatření 

je však v rozporu se zákonem č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně 

za pracovní pohotovost a průměrném výdělku, který uvádí 

podmínku stejné mzdy za stejnou práci, a za práci stejné 

hodnoty (v závislosti na pracovních schopnostech a způsobilosti 

zaměstnance se zdravotním postižením), a také v rozporu 

s úvodními antidiskriminačními ustanoveními zákoníku práce.

3.3. Legislativa ve vztahu k agentuře 

podporovaného zaměstnávání

Pojem podporované zaměstnávání zatím do legislativy 

nepronikl, ačkoliv agentury podporovaného zaměstnávání 

vyvíjejí tímto směrem setrvalé úsílí. Pro agentury jsou 

v legislativě týkající se zaměstnanosti klíčové paragrafy zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, které se týkají pracovní 

rehabilitace (§ 69 - § 74) a vyhlášky č. 518/2004 Sb (§ 1 - 

§ 5). Podíl na pracovní rehabilitaci hrazené z prostředků 

příslušných úřadů práce by se v budoucnosti měl stát důležitým 

zdrojem financování služeb podporovaného zaměstnávání.

Pracovní rehabilitace (definice viz subkapitola Legislativa 

ve vztahu ke klientovi) nemusí a ani nemůže být zajišťována
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pouze úřady práce, zákon umožňuje její zabezpečení jinou 

právnickou nebo fyzickou osobou na základě písemné dohody 

mezi touto osobou a příslušným úřadem práce.

Pracovní rehabilitace je postavena na individuálním 

plánu, který ve spolupráci se žadatelem vytváří příslušný úřad 

práce. V rámci pracovní rehabilitace lze realizovat jak 

teoretickou tak praktickou přípravu na zaměstnání.

Teoretická příprava nejčastěji probíhá v podobě 

rekvalifikačních kurzů, které jejich poskytovatelé musí mít 

akreditovány u Ministerstva školství (pokud nemají statut 

vzdělávacího střediska). Po řádném absolvování kurzu získá 

účastník osvědčení o nově nabyté kvalifikaci.

Praktická příprava k práci směřuje k zapracování osoby 

se ZP na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, 

dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání. 

Probíhá přímo na pracovišti, úřad práce hradí zaměstnavateli 

náklady s ní spojené, uzavřeli-li spolu dohodu o provedení 

přípravy k práci. Druhy hrazených nákladů a způsob jejich 

úhrady jsou stanoveny prováděcí vyhláškou č. 518/2004 Sb.

Pracovní rehabilitace, ať už praktická či teoretická, může 

být úřadem práce zajišťována či hrazena nejdéle po dobu 24 

měsíců. Jelikož pracovní rehabilitace není zákonem striktně 

vymezena a její obsah se odvíjí od úřadem práce schváleného 

individuálního plánu, nabízí se zde prostor pro intenzívní 

spolupráci úřadů práce a agentur podporovaného 

zaměstnávání: podstatná část služeb agentur by mohla být 

klientům nabízena v rámci pracovní rehabilitace, a tím pádem 

hrazena z prostředků úřadu práce. Je v moci úřadu práce hradit 

jak poradenské služby a trénink dovedností k hledání 

zaměstnání, tak podporu a pomoc při hledání zaměstnání
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včetně pracovní asistence. Dokonce ještě před samotným 

započetím pracovní rehabilitace může úřad práce uzavřít 

s agenturou dohodu o poskytnutí poradenství a službu proplácet 

(například za účelem získání podkladů pro rozhodnutí, zda bude 

pracovní rehabilitace pro daného klienta vhodným nástrojem). 

Překážky ve spolupráci tedy nemají oporu v legislativě, jsou věcí 

přístupu a zvyklostí příslušných úřadů práce. Pro budoucnost 

služeb podporovaného zaměstnávání je klíčové rozvíjení 

a posilování vztahů s úřady práce.
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4. Profily vybraných agentur
podporovaného zaměstnávání

4.1. O. s. Rytmus

Občanské sdružení Rytmus patří k nejstarším 

poskytovatelům služeb podporovaného zaměstnávání mezi 

českými nestátními neziskovými organizacemi, byla prvním 

hybatelem rozvoje tohoto druhu služeb v naší zemi a poskytla 

know how dalším agenturám.

Rytmus byl založen v roce 1994 pod vlivem zahraniční 

inspirace a pomoci Americké vládní agentury pro mezinárodní 

rozvoj (USAID). Hlavním cílem o. s. Rytmus je poskytování 

služeb mentálně postiženým lidem a všestranné úsilí o integraci 

mentálně postižených. Zahraniční inspirace nestála pouze 

u vzniku Rytmusu20, organizace zůstala otevřená moderním 

trendům a díky aktivní spolupráci se zahraničními organizacemi 

pronikly koncem 90. let do Rytmusu první informace

o podporovaném zaměstnávání jakožto moderní službě sloužící 

sociální integraci všech na trhu práce hendíkepovaných lidí.

V současné době Rytmus provozuje pobočky v Praze, 

Benešově, Chrudimi, Litvínově a Liberci. V roce 2004 v rámci 

programu Podporované zaměstnání pomoc Rytmusu vedla 

k úspěšnému zaměstnání 170 klientů. Služby podporovaného 

zaměstnávání jsou v Rytmusu přístupné všem hendíkepovaným, 

tedy nejen klientům s mentálním postižením, díky dlouholeté 

práci s mentálně postiženými však i v rámci podporovaného 

zaměstnávání v Rytmusu převládá tato klientela. V současné 

době je kapacita agentury Rytmus naplněna a nově příchozí

32



klienti jsou do projektu zařazováni coby čekatelé. V únoru 2006 

čekatelská doba v pražských pobočkách Rytmus činila jeden 

rok.

Klienti se účastníky programu podporovaného 

zaměstnávání stávají okamžikem podpisu dohody o spolupráci 

a zaplacením motivačního poplatku21.

Účast v programu je v této agentuře časově omezena na 

24 měsíců22.

Aby mohlo dojít ke vstupu do programu, musí klient splnit 

tyto základní podmínky: musí být v produktivním věku,

prokazatelně potřebuje dlouhodobou podporu a pomoc, aby se 

mohl uplatnit na otevřeném trhu práce, pokud to okolnosti 

vyžadovaly, klient musel být nejprve čekatelem.

Klient po celou dobu účasti v programu 

spolupracuje s jedním konzultantem a většinou svíce 

pracovními asistenty.

Po vstupu do programu je klient povinen průběžně 

naplňovat podmínky účasti, zejména aktivně spolupracovat se 

svým pracovním konzultantem a posléze s pracovními asistenty 

a docházet na domluvené schůzky. Klienti se spolu se svým 

pracovním konzultantem setkávají minimálně jednou týdně, 

jednou měsíčně se mohou účastnit skupinových setkání 

s ostatními klienty pod vedením jednoho pracovního 

konzultanta, tzv. JOB klubů. Pracovní asistence probíhá 

v různém rozsahu v závislosti na individuálních potřebách 

klientů.

Kromě vlastní realizace podporovaného zaměstnávání se 

Rytmus zasazuje také o obecný rozvoj této služby. Poskytuje 

know how jiným organizacím například formou stáží pro jejich 

pracovníky a po dobu své existence se Rytmus stal realizátorem
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několika projektů zaměřených na rozvoj podporovaného 

zaměstnávání. Ke dni 30. 6. 2002 byl ukončen pilotní projekt 

"Ověření komplexu služeb podporovaného zaměstnávání v ČR", 

zahájený v prosinci 2000, který byl financován z dotace PALMIF 

v rámci programu EU Phare. Projekt měl v českých podmínkách 

ověřit norskou metodiku podporovaného zaměstnávání 

a poskytnout základnu pro vytvoření vlastní české metodiky 

podporovaného zaměstnávání a dále prosazovat podporované 

zaměstnání jako jeden z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

V roce 2002 se Rytmus účastnil hodnotícího projektu 

Evropské komise v rámci programu Leonardo da Vinci s názvem 

QUIP (Quolity in Practice). Projektu se účastnily další 

organizace realizující podporované zaměstnávání v České 

republice, Maďarsku, Norsku, Rakousku, Španělsku a Velké 

Británii.

Cílem projektu bylo zejména definování kritérií kvality 

podporovaného zaměstnávání a vytvoření nástrojů 

k průběžnému hodnocení kvality podporovaného zaměstnávání. 

Jedním z výstupů projektu je webová stránka na adrese 

www.quip.at, na které jsou shromážděny materiály vytvořené 

v rámci tohoto projektu.

V současné době se Rytmus účastní právě probíhajícího 

projektu Equal zaměřeného na prohloubení a rozšíření metodiky 

podporovaného zaměstnávání.

Další aktivitou Rytmusu v souvislosti se službami 

podporovaného zaměstnávání je pořádání soutěže Stejná šance 

-  zaměstnavatel roku, v rámci které jsou oceněni nejpřínosnější 

spolupracovníci z řad zaměstnavatelů, kteří zaměstnali klienty 

podporovaného zaměstnávání.
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4.2. O. s. Formika

Agentura podporovaného zaměstnávání Formika patří 

k mladším poskytovatelům služeb podporovaného 

zaměstnávání. Vznikla v roce 2003 přímo s cílem zvyšovat 

šance znevýhodněných lídí na otevřeném trhu práce. Ve 

Formice si od začátku definovali jako cílovou skupinu jak lidi 

s mentálním či fyzickým postižením, tak lidi s jiným 

znevýhodněním, především dlouhodobě nezaměstnané a lidi 

přicházející z dlouhodobé sociální izolace (především z ústavů). 

Přesto těžiště (stejně jako u služeb PZ v České republice 

obecně) spočívá především v klientech s mentálním a fyzickým 

postižením.

Agentura Formika je metodikou své práce blízká 

agentuře Rytmus. S klientem pracují pracovní konzultanti 

a asistenti, služba je standardně poskytována v maximální délce

2 roky, klienti při uzavírání dohody o poskytování služby platí 

jednorázový motivační vstupní poplatek23.

Inovací v metodách agentury Formika je specifický 

způsob organizace JOB klubů: ve Formice jsou uživatelé služeb 

PZ a uživatelé JOB klubů rozděleni, do JOB klubů mají přístup

i klienti, kteří se zatím nerozhodli, zda jsou pro ně prospěšné 

služby PZ, ale na druhou stranu cítí, že určitou podporu při 

hledání zaměstnání potřebují. JOB klub je ve Formice 

nezávislou službou oddělenou od PZ a k průniku skupin klientů 

těchto služeb vůbec dojít nemusí. Zdá se, že toto pojetí je 

příkladem dobré praxe a užitečnou inovací, která umožňuje 

poskytovatelům intenzivnější spolupráci s čekateli na službu PZ 

a s klienty, pro které postačují služby v menším rozsahu.
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Formika se aktivně podílí na tvorbě a zdokonalování 

metod podporovaného zaměstnávání, spolupracuje s Českou 

unii pro podporované zaměstnávání, poskytuje odborné stáže 

a v současné době rozšiřuje svou působnost z Prahy také do 

Středočeského kraje.

Formika je rovněž příkladem dobré praxe v propagační 

strategii. Propaguje služby podporovaného zaměstnávání 

a svou činnost v rámci benefičních kulturních akcí a propagační 

materiály Formiky včetně webových stránek vynikají 

přehledností a srozumitelností pro potenciální uživatele služby

i širokou veřejnost.

V principech práce agentury podporovaného 

zaměstnávání o. s. Formika je dobře vyjádřena základní filosofie 

podporovaného zaměstnání včetně základních zásad práce 

s klientem:

„Jsme přesvědčeni, že

1. každý člověk, tedy i člověk se zdravotním postižením nebo jiným 

znevýhodněním, má právo pracovat, tedy vytvářet hodnoty pro 

druhé lidi,

2. každý člověk má právo smysluplně pracovat v běžném prostředí 

a za běžných pracovních podmínek, tedy mezí lidmi bez postiženi, 

na základě pracovně právního vztahu, za odpovídající mzdu,

3. každý člověk má určité předpoklady (schopnosti, dovednosti, 

nadání, fyzické a psychické možnosti) vykonávat určitou práci, 

v podporovaném zaměstnávání jde o to, aby nalezl cestu 

k zaměstnavateli, který tuto práci potřebuje (důvodem 

zaměstnavatele k přijetí zaměstnance není jeho postižení, ale 

schopnosti a dovednosti),

4. tyto předpoklady jsou individuální, i člověk s postižením či s jiným 

znevýhodněním má právo získat takovou práci, která jim
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odpovídá, neexistuje norma, která by určovala typ práce pro 

člověka podle typu postižení (například "člověk s postižením zraku 

má pracovat jako telefonista, člověk s mentálním postižením má 

skládat krabičky v chráněné dílně"),

5. každý člověk, tedy i člověk s mentálním postižením, má právo 

vybrat si práci podle své představy (přání, zájmu, preferencí), 

nemusí respektovat názor odborného poradce, konzultanta či 

asistenta,

6. někteří lidé potřebují k získání pracovního místa a k tomu, aby si 

je j udrželi, určitou podporu. Míra podpory by měla být dostačující 

k tomu, aby tento člověk dosáhl svého cíle, a zároveň ne větší, 

než potřebuje. Nadměrná podpora je  pro člověka 

kontraproduktivní (vede ke snížení úrovně dovedností a motivace) 

a stigmatizující (upozorňuje na jeho odlišnost),

7. při poskytování služeb je důležité dbát na zachování lidské 

důstojnosti jejich uživatele,

8. zdravotní postižení či jiné znevýhodnění není důvodem 

k pasivnímu přístupu, od uživatele naších služeb očekáváme, že 

přijme zodpovědnost za svá rozhodnutí, a podporujeme ho 

v aktivitě vedoucí k dosažení jeho cílů,

9. ačkoli je  naším záměrem podporovat dospělého člověka 

s postižením či jiným znevýhodněním v uplatňování výsadního 

práva na rozhodování o svém životě, nejsme oprávněni narušovat 

svým jednáním jeho přirozenou vztahovou síť (například vztahy 

s rodinnými příslušníky). “

(Formika 2005)
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4.3. TyfloCentrum Praha, o. p. s.

TyfloCentrum Praha vzniklo v roce 2000 a služby blízké 

podporovanému zaměstnávání poskytuje od roku 2003. Cílovou 

skupinou veškerých služeb TyfloCentra jsou lidé s těžkým 

zrakovým postižením. TyfloCentrum se zatím nestalo agenturou 

podporovaného zaměstnávání sdruženou v České unii pro 

podporované zaměstnávání, protože práce s cílovou skupinou 

klientů se zrakovým postižením vyžaduje širší metodický 

přístup, který se nevejde do současného rámce podporovaného 

zaměstnávání v naší zemi, tak jak byl vymezen z části na 

základě zahraničních metodik, z části na základě zkušenosti se 

službami zaměstnanosti pro lidi s mentálním postižením.

VTyfloCentru se službám zaměstnanosti věnují dva 

pracovní konzultanti a jeden pracovní asistent, kteří v jednom 

okamžiku pracují až se třiceti klienty. Počet klientů na 

konzultanta je vyšší, protože pod záštitou TyfloCentra se kromě 

klasické individuální a skupinové práce s klienty dle metodiky 

podporovaného zaměstnávání realizuje také odborné 

vzdělávání klientů. Pro některé klienty je prioritním cílem 

stanoveným v individuálním plánu právě absolvování některého 

z odborných kurzů a individuální spolupráce s nimi probíhá 

méně intenzivně, proto zde pracovní konzultanti spolupracují 

s více klienty, než je obvyklé. Vlastními realizátory odborných 

kurzů jsou externí dodavatelé: např. jazyková škola realizuje 

výuku anglického jazyka přizpůsobenou potřebám lidí se 

zrakovým postižením, komerční vzdělávací instituce dodávají 

odborné kurzy telemarketingu a operátorství. Kurzy jsou pro 

klienty zdarma, podmínkou vstupu do kurzu je individuální
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spolupráce, posouzení klientových schopností a dovedností 

a společné rozhodnutí konzultanta a klienta, že právě účast 

v příslušném odborném kurzu výrazně přispěje ke zvýšení 

klientových šancí na trhu práce.

TyfloCentrum se aktivně podílí na tvorbě a zdokonalování 

metod podporovaného zaměstnávání, v současné době 

spolupracuje na přípravě metodiky podporovaného 

zaměstnávání pro zrakově postižené a v současné době 

rozšiřuje svou působnost z Prahy také do Středočeského kraje.

4.4. Česká unie pro podporované zaměstnávání

Česká unie představuje střešní organizaci, která se 

nezabývá přímou prací s klienty. Unie vznikla roku 2000 a o rok 

později se stala řádným členem European Union for Supported 

Employment (EUSE).

Hlavním cílem České unie pro podporované 

zaměstnávání je rozvoj služeb podporovaného zaměstnávání 

v naší zemi. Za tímto účelem aktivně vytváří a přizpůsobuje 

metodiku podporovaného zaměstnávání pro české prostředí, 

propaguje podporované zaměstnávání a usiluje o to, aby se 

služby podporovaného zaměstnávání staly jedním z oficiálních 

nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, dále Unie sdružuje 

poskytovatele služeb podporovaného zaměstnávání, předává 

know how v podporovaném zaměstnávání, školí pracovní 

konzultanty, pracovní asistenty a další pracovníky 

v podporovaném zaměstnávání, sleduje vývoj služeb 

podporovaného zaměstnávání v zahraničí a usiluje
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o mezinárodní spolupráci se zahraničními poskytovateli služeb 

podporovaného zaměstnávání.

Významným počinem poslední doby je projekt Kvalita 

v podporovaném zaměstnávání, který se stal součástí vládního 

programu Česká kvalita. Projekt je zaměřen na kontrolu kvality 

služeb poskytovatelů podporovaného zaměstnávání, ti, jejichž 

služby budou hodnoceny jako kvalitní (= budou v souladu se 

standardy podporovaného zaměstnávání vytvořenými Českou 

unií pro podporované zaměstnávání), se stanou nositeli značky 

Česká kvalita.

Česká unie pro podporované zaměstnávání je svou 

historií i současností těsně přimknuta k agentuře 

podporovaného zaměstnávání Rytmus. Rytmus je častým 

hlavním partnerem v projektech České unie a poskytuje jí velké 

množství praktického materiálu. Není pochyb o profesionalitě 

a přínosu této těsné spolupráce, ovšem je pravda, že díky 

tomuto vztahu je současná česká metodika podporovaného 

zaměstnávání „ušita na míru“ především prácí s mentálně 

postiženými klienty, kteří představují hlavní faktickou cílovou 

skupinu Rytmusu a se kterými byla v našem prostředí na poli 

podporovaného zaměstnání učiněna největší zkušenost.
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5. Teoretická východiska sociálního 
podnikání

„Sociální podnik představuje podnikatelský subjekt s primárně 

sociálními cíly, jehož zisky jsou v rámci sledování těchto 

sociálních cílů z principu znovu investovány do rozvoje podniku 

nebo komunitního rozvoje; sociální podnik není řízen potřebou 

maximalizovat zisk podílníků nebo vlastníků.“

„A social enterprise is a business with primarily social objectives 

whose surpluses are principally reinvested for that purpose in 

the business or in the community, rather than being driven by 

the need to maximize profit for shareholders and owners. “

(The Departement of Trade and Industry UK, in: Burrows, 

2005, s.1)

5.1. Definice sociálního podniku

V zahraničí užívaný pojem social enterprise označuje 

aktivity na pomezí neziskového a ziskového sektoru sledující 

dva základní cíle: ekonomickou soběstačnost a sociální 

odpovědnost. Doslovný překlad termínu do češtiny se jeví jako 

problematický: jazykově nejčistší by snad byla spojení „sociální 

počin“ či „sociální podnik“ ovšem v českém jazyce se ztrácí 

půvabná dvojsmyslnost původního anglického pojmu: enterprise 

zde znamená nejen „podnik“, „počin“, ale zároveň „iniciativa“ či 

„odvaha“. Je jím tedy dobře ve zkratce vyjádřeno zvláštní
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postavení těchto subjektů, odlišnost, novost a průkopnictví, 

které s sebou vždy nutně přináší větší rizika než staré prověřené 

přístupy. Jelikož v České republice se oblast social enterprise 

začíná teprve rozvíjet, neujal se zatím žádný ustálený překlad 

tohoto termínu. V této práci bylo za český ekvivalent zvoleno 

sousloví sociální podnik, jelikož v sobě snoubí onu vazbu na 

podnikatelský sektor a ziskové aktivity, a dále podobně jako 

původní anglický termín odkazuje na podnikavost, novátorství 

a potřebnou odvahu.

Organizace Social Enterprise London propagující sociální 

podnikání vymezuje tři základní charakteristiky sociálního 

podniku (Social Enterprise London, 2002), 3E: Enterprise, 

Employment, Empowerment, do českého jazyka volně 

převeditelné jako 3P: podnik, příležitost, posilování.

Podnik (Enterprise) znamená, že se jedná v prvé řadě

o byznys, který sleduje sociální cíle, „byznys, který 

podporuje“(sociální cíle) spíše než „sociální projekt, který 

obchoduje“. Tomu odpovídá struktura podniku, management, 

který podporuje obchod. Podnik má svůj podnikatelský záměr 

a obchodní plán. Podnik má takový zákonný status, který mu 

umožňuje vytvářet zisk.

Příležitost (Employment) znamená podporující pracovní 

prostředí orientované na zaměstnance znevýhodněné na trhu 

práce, kteří mají řádné pracovní smlouvy garantující tržní mzdy. 

Podnik sleduje sociální cíle buďto tím, že vytváří pracovní 

příležitosti pro znevýhodněné, tím, že investuje do komunitního 

rozvoje či jakéhokoliv sociálního cíle, nebo kombinací obou 

uvedených způsobů.
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Posilování (Empowerment) znamená, že podnik podporuje 

zaměstnance v profesním i osobním rozvoji a je žádoucí, aby se 

zaměstnanci aktivně podíleli na rozvoji a řízení firmy. Je kladen 

důraz na vysokou profesionalitu, trénink a vzdělávání všech 

zaměstnanců, podnik se snaží být příkladným zaměstnavatelem 

a ctít veškerá práva svých zaměstnanců.

V zahraníčí mezi sociální podniky patří sociální firmy, výrobní 

družstva lidí znevýhodněných na trhu práce, ale i jiné formy 

podnikání orientované na komunitní rozvoj.

V České republice v současné době funguje několik set 

výrobních družstev invalidů (SČMVD, www.nahradniplneni.cz) 

a dvě sociální firmy, třetí je právě zakládána (stav v březnu 

2006) (Projekt Rozvoj sociální firmy, 2005). Na základě 

zkušeností těchto subjektů je postupně vytvářena a ověřována 

metodika fungování sociální firmy v České republice. Myšlenky 

social enterprise jsou známy pouze užšímu okruhu přívrženců, 

kteří čerpají inspiraci ze zahraničí. Širší osvěta směrem 

k veřejnosti a především k podnikatelskému sektoru se teprve 

chystá.

5.2. Počátky sociálního podnikání v zahraničí

Sociální podnikání má za sebou dlouhodobý latentní 

vývoj. V širším pohledu historikové do sociálního podnikání 

počítají veškeré podnikatelské aktivity, které byly provázány 

s cílenými a plánovanými investicemi do komunitního rozvoje.
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Takovéto aktivity se například ve Velké Británii objevují již po 

roce 1800 (Alter, 2004), V podmínkách České republiky by za 

jednoho z průkopníků v oblasti sociálního podnikání mohl být 

považován Tomáš Baťa.

V šedesátých letech se objevily první experimenty 

s cíleným poskytováním příležitostí lidí znevýhodněných na trhu 

práce.

V roce 1963 otevřel Jack Dalton azylový dům Pioneer 

Fellowship House pro léčbu podstupující alkoholiky. Azylový 

dům se postupně transformoval ve společnost s názvem 

Pioneer Human Service, která zajišťuje tréninkové programy 

v oblasti komunitního rozvoje, zaměstnanosti, zdravých 

životních návyků. V roce 2004 firma poskytla příležitost devíti 

stům zaměstnanců a ve svých programech vzdělávala 

a trénovala přes 5 000 klientů. Hospodařila s obratem přes 

55 000 000 dolarů a 99,6% příjmů získala prodejem vlastních 

produktů.

(Pioneer Fellowship House [online], 2006)

V roce 1964 poskytl John Duran v USA pracovní 

příležitost sedmi mentálně postiženým zaměstnancům. Firma 

Minnesota Diversified Industries se dodnes udržela na trhu 

a představuje jeden z největších sociálních podniků ve 

Spojených státech: v roce 2000 zaměstnávala přes 500 

znevýhodněných lidí a dosáhla obratu 54 000 000 dolarů, 

z nichž pouze 1 000 000 pocházel z grantů (Alter, 2004).

V roce 1971 paní Mimi Silbertová zahájila program na 

podporu drogově závislých a lidí propuštěných z ústavů. Do 

roku 2004 se v rámci programu podařilo více než 15 000 klientů 

dovést k sociální i ekonomické integraci (podnikají nebo mají 

stabilní zaměstnání). V rámci programu je provozována
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restaurace, stavební firma a firma zajišťující stěhování. Lidé 

znevýhodnění na trhu práce zde získávají pracovní příležitost 

a trénink, obnovují a posilují své pracovní návyky a získávají 

nové dovednosti umožňující jim obstát při hledání a udržení 

zaměstnání. V roce 2001 firmy fungující v rámci programu 

dosáhly obratu 6 000 000 dolarů. (Alter, 2004)

Průkopnické počiny nové éry sociálních podniků se 

netýkaly pouze Spojených státu či Velké Británie. Už do roku 

1976 sahají počátky významného sociálního podniku 

v Bangladéši. Profesor Muhammad Yunus v rámci výzkumných 

aktivit University v Chittagongu a Programu ekonomického 

rozvoje venkova zahájil pilotní projekt na podporu obyvatel tří 

chudých vesnic v okolí university. Chudoba nejchudšího 

obyvatelstva Bangladéše je prohlubována tradičním systémem 

nevýhodných půjček poskytovaných majetnými rodinami ne 

nepodobným romské lichvě. Profesor Yunus stál u zrodu banky 

poskytující finanční servis chudým venkovanům v podobě 

půjček na vzdělávání či rozvoj vlastního podnikání. V roce 1983 

se Grameen bank založená v rámci projektu stala oficiálním 

subjektem operujícím na bangladéšském finančním trhu. V roce 

2004 Grameen Bank poskytla více než 2,4 milionů úvěrů 

a investovala do více než 20 dceřiných společností, mezí které 

patří: Grameen Shakti, nezisková společnost podporující výrobu 

elektrické energie z trvale udržitelných zdrojů v regionu, která 

rovněž poskytuje pracovní příležitosti a trénink lidem 

znevýhodněným na trhu práce

Grameen Telecom, mobilní operátor zaměřený na rozvoj 

bangladéšského venkova, který chudým obyvatelům poskytuje 

zvýhodněné služby
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Grameen Knitweat Limited, továrna na pletené oděvy, která je 

orientována na export a poskytuje pracovní příležitosti 

znevýhodněným lidem. (Grameen Bank [online], 2006)

5.3. Formy sociálních podniků

5.3.1. Právní formy sociálních podniků

Sociální podnik může existovat v podobě jak 

neziskové, tak ziskové organizace. „Je důležité zdůraznit, že 

sociální podniky nejsou definovány zákonným statusem: mohou 

mít jakoukoliv legální formu.“24 (Alter, 2004, s. 41) Jinými slovy 

legální status není tím, co sociální podnik definuje a odlišuje od 

jiných subjektů. Sociální podnik je, jak už bylo řečeno, definován 

svými sociálními cíli, programovými investicemi zisků do 

naplňování těchto cílů.

Sociální podniky mají odlišné uspořádání z hlediska legálního 

statusu, způsobu založení, vlastníka, financování. Ačkoliv 

v kapitole o historii bylo zdokumentováno, že sociální podnikání 

za sebou má dlouhou historii a úsilí o svébytnou právní podobu 

socíálního podniku trvá jíž několik desetiletí, právní systémy 

většiny států zatím nedovedou zacházet se „zisk vytvářející 

neziskovou organizací“.

Neziskové organizace, které jsou nejčastějšími 

zakladateli a provozovateli sociálních podniků, proto volí různé 

strategie, jak tento nedostatek v legislativě překonat. Některé 

neziskové organizace činné na poli sociálního podnikání se 

pohybují z právního hlediska v „šedé zóně“. Studií rozvoje
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sociálních firem v Jižní Americe byla odkryta některá rizika 

nevyjasněného právního postavení sociálních podniků: 

představitelé místní samosprávy bránili sociálním podnikům 

v rozvoji a otevřeně žádali o úplatek pod pohrůžkou udělení 

vysokých pokut, či žádali speciální zákonem neuložené odvody 

a daně. V jiném případě samotná vláda uložila sociálním 

podnikům vyšší daně než ostatním subjektům vytvářejícím zisk, 

neboť si povšimla „štědrých zahraničních investic“ 

(= rozvojových grantů na podporu sociálního podnikání) -  

sociální podniky nebyly schopné takovýmto závazkům dostát, 

aniž by zároveň nebyly paralyzovány jejich sociální aktivity. 

(Alter, 2002)

Nevyjasněný legální status je v současné době 

nepochybně jednou z vážných překážek bránících v rozvoji 

sociálního podnikání: „Právní nejasností působí neziskovým 

organizacím etické dilema, na jedné straně propagují 

transparentnost a bojují o je jí udržení vzhledem ke svým 

zakladatelům, dárcům a veřejnosti jako celku, na druhé straně 

usilují o co nejpříznivější zdanění ve prospěch svých sociálních 

aktivit/25 (Alter, 2004, s. 42)

Při pokusu obecně vymezit právní postavení sociálních 

podniků, bylo zjištěno, že jednotlivé právní systémy regulují 

činnost sociálních podniků podle:

a) povahy podnikatelských aktivit sociálního podniku (zda jsou 

samotné aktivity sociálně prospěšné či zda jsou ryze komerční 

a pouze zisky z nich jsou sociálně investovány)

b) využití zisků (jaká část a do kterých aktivit je investována)

c) zdroje příjmů (zda převažuje financováni z veřejných zdrojů, 

samofinancování, financování dárci atd.)
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d) množství příjmu získaného čistě sociálním podnikáním 

(Alter, 2004)

V České republice a jiných evropských zemích, ve 

kterých se sociální podnikání rozvíjí, se uplatňuje ještě další 

kriterium:

e) podíl osob znevýhodněných na trhu práce mezi zaměstnanci 

sociálního podniku

Nejčastěji je legislativa vztahující se k sociálnímu 

podnikání utvářena na základě kombinace několika z výše 

uvedených kriterií.

Česká legislativa prozatím termín sociální podnik ani 

sociální firma nezná. Subjekty činné v oblasti sociálního 

podnikání jsou v prostředí České republiky oproti ostatním 

podnikatelským subjektům zvýhodněny pouze, pokud 

zaměstnávají osoby zdravotně postižené (podrobně viz výše, 

subkapitola Legislativa ve vztahu k zaměstnavateli).

5.3.2. Formy sociálních podniků ve vztahu 

k zakladateli

Z hlediska způsobu založení a vztahu k zakladatelské 

organizaci je možné rozlišit sociální podniky

a) inkorporované (vtělené)

b) dislokované (oddělené)

c) samostatné
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Inkorporované (vtělené) sociální podniky jsou 

zakládány jiným subjektem (ať už ziskovým či neziskovým), se 

kterým jsou nadále spjaty společným managementem, 

účetnictvím a často i prostorově, společným sídlem. 

Zakladatelský subjekt však není se sociálním podnikem totožný 

a realizuje i jiné aktivity. Tento způsob vzniku představuje 

nejstarší typ, neboť je jediný možný v prostředí, kde se 

podmínky pro sociální podnikání teprve vytvářejí. Je 

charakteristický pro případ, kdy je iniciátorem vzniku sociálního 

podniku nezisková organizace, která operuje v legislativním 

rámci, kde by podnikání ve smyslu vytvoření podnikatelského 

subjektu ohrozilo její neziskový statut.

Dislokované (oddělené) sociální podniky jsou 

založeny jiným subjektem, představují však samostatnou aktivitu 

s vlastní právní subjektivitou. Management a účetnictví jsou 

v tomto případě oddělené od zakladatelské organizace a 

zpravidla ani sídlo není totožné. Tento typ je charakteristický pro 

prostředí, kde je sociální podnikání již zavedeno, je blízký 

obchodnímu pojetí dceřiné firmy.

Samostatné sociální podniky jsou coby subjekty 

sociálního podnikání definovány už v okamžiku svého vzniku. 

Fyzická osoba, či skupina fyzických osob založí právnickou 

osobu za cílem sociálního podnikání. Sociální podnikání je 

jedinou aktivitou vzniklého subjektu.

Tento způsob vzniku sociálního podniku patří mezi nejmladší 

a zatím nejméně obvyklé způsoby, neboť vyžaduje co možná 

nejvhodnější podmínky pro sociální podnikání: rozvinutý systém 

podpory, jasný legislativní rámec, informovanost a připravenost 

veřejnosti.
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5.3.3. Formy sociálních podniků ve vztahu 

k vlastníkovi

Je možné rozlišit rozmanité podoby sociálních podniků také 

z hlediska vlastníka. Sociální podniky se nalézají jak ve 

vlastnictví veřejném, tak soukromém či kolektivním.

Typickými veřejnými vlastníky sociálních podniků jsou 

neziskové organizace, a to jak jednotlivě, tak i skupinově 

v podobě několika neziskových organizací co by „podílníků“. 

Pozn.: „podílníků“ v uvozovkách, protože v tomto případě si 

podílníci neponechávají zisk pro soukromé účely, ale společně 

rozhodují o investicích sledujících sociální cíle: „Model

veřejných podílníků je  často užíván v případě, kdy rodičovská 

organizace usiluje o přeměnu svého sociálního podniku 

v nezávislý právní subjekt, ale chce si ponechat určité 

rozhodovací pravomoci a dohlížet na realizaci sociálních cílů, 

dokud nebude dokončena přeměna k samostatnosti.“26 (Alter,

2004, s. 44 )

Soukromým vlastníkem sociálního podniku může být 

soukromá osoba nebo uskupení soukromých podílníků. Jediný 

soukromý vlastník je nouzovým řešením, které se objevuje 

v zemích, kde není vytvořen dostatečný legislativní rámec pro 

existenci jiné formy sociálního podniku.27

Sociální podnik jakožto uskupení soukromých podílníků 

se objevuje zpravidla tam, kde zisky směřují přímo k cílové 

populaci (např. k lidem ohroženým chudobou), což je součástí 

sociální strategie příslušného sociálního podniku.28
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6. Příklady dobré praxe z oblasti sociálního 
podnikání

6.1. Sociální podniky ve Velké Británii -  příklad 

sociálně ekonomického sektoru s dlouholetou 

tradicí

Ve Spojeném království se sociální podniky vyvíjely 

nerušeně a první iniciativy sledující nejen ekonomické ale 

i sociální cíle jsou zde jen o málo mladší než soukromé 

podnikání jako takové. Kim Alter hovoří o „dlouhé privátní, ale 

krátké veřejné historii sociálního podnikání“, první britské 

kooperace sledující sociální cíle a investující do komunitního 

rozvoje datuje těsně po roce 1800 (Alter, 2004, s. 1 ).

V současné době je britský sociálně ekonomický sektor 

příkladem rozvíjejícího se a vzkvétajícího systému, který je 

zdrojem inspirace pro zakladatele sociálních podniků 

v zahraničí. V Británii se podařilo vytvořit dobré podmínky pro 

fungování sociálně ekonomického sektoru: veřejnost je dobře 

informována a sociálně ekonomické aktivity mají politickou 

podporu. Premiér Blair označil sociální podniky za nový radikální 

směr, který významně posiluje britskou ekonomiku 

(Burrows,2005, str. 2). To, že zmínka o sociálně ekonomickém 

sektoru pronikla do premiérova projevu, svědčí o atraktivitě 

tématu a o tom, že je veřejností dobře přijímáno.

Politická podpora sociálních podniků v Británii se 

pozitivně odráží v úrovni systému financování sociálně 

ekonomických aktivit: ze státních institucí rozvoj sociálního 

podnikání podporuje The Departement for Trade and Industry,
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v roce 2002 britská vláda vydala dokument Sociál Enterprise 

Stratégy a založila organizaci Sociál Enterprise Unit (SEnU) 

dohlížející na implementaci dokumentu. Z nevládních organizací 

poskytují prostředky pro prvotní investici zakládající sociální 

podnik např. Sociál Enterprises London, Community Action 

Network, Small Business Service či Striding Out (Burrows, 

2005).

Zakladatelům sociálních podniků jsou k disposici volně 

šiřitelé manuály, radící jak získat prostředky do začátků, jak 

postupovat z hlediska právního i personálního, která jsou 

nejčastější rizika sociálního podnikání a jak se jich vyvarovat.

V Británii je možné získat akademické vzdělání v oblasti 

sociálního podnikání. University of Leicester nabízí program 

A Certificate of Higher Education in Sociál Enterprises, na 

The University of East London je možné získat bakalářský titul 

v Sociál Enterprises, na Nothingham University a The Judge 

Business School at Cambridge University je možné získat titul 

magisterský. (Burrows, 2005)

V roce 2004 bylo v Británii činných 15 000 sociálních 

podniků s celkovým ročním obratem ve výši 18 000 000 liber. 

Každý pátý sociální podnik byl ziskový (= financoval své aktivity 

pouze z podnikání, nečerpal žádnou grantovou ani jinou finanční 

podporu). Jeden z pěti činných sociálních podniků se nacházel 

v Londýně. V sociálním podniku pracoval každý padesátý 

zaměstnaný Brit, celkem více než 450 000 zaměstnanců, 

z nichž 2/3 pracovaly na plný úvazek. Do dění v britském 

sociálním podnikání bylo v roce 2004 zapojeno 300 000 

dobrovolníků. (Sociál Enterprises in UK Survey [online], 

Wikipedia, 2005) Přestože toto zdánlivě oslnivé množství 

aktivních sociálních podniků představuje pouze 1,2%
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podnikatelských aktivit ve Spojeném království, sociálně 

ekonomický sektor se pozitivně zapsal do povědomí britské 

veřejnosti, sociální podniky jsou činné ve všech představitelných 

oblastech podnikání a předpokládá se další setrvalý růst jejich 

podílu na britské ekonomice.

Dobrou ilustrací stavu britského sociálně ekonomického 

sektoru jsou kauzy jednotlivých sociálních podniků, které 

dokládají, že sociálně ekonomickým aktivitám se rozhodně 

nemusí dařit jenom na poli určitých „tradičních“ odvětví -  

naopak: originalita podnikatelského záměru napomáhá

ekonomickému úspěchu a pro výběr předmětu podnikání platí 

pouze obecná omezení pro podnikání jako takové, tedy 

především zda existuje poptávka po nabízených produktech 

a službách.

Streetshine je sociální firma nabízející příležitosti lidem bez 

domova, zaměstnává a trénuje čističe bot, kterým jsou 

zakládány individuální účty, kam putuje část jejich výdělku, jsou 

podporováni, aby se osamostatnili a věděli, jak začít samostatně 

podnikat. (Streetshine [online], 2006)

Aquamarcs je firma, která vyrábí a dodává osazená akvária do 

nemocnic, restaurací, kanceláří a jiných veřejných prostor. 

Aquamarcs poskytuje i pravidelný servis a komplexní péči

o vodní svět v akváriu. Akvária se stala velmi vyhledávanými 

součástmi interiéru díky jejich prokázanému relaxačnímu 

působení.

Aquamarcs vznikl v roce 2002, v roce 2004 zaměstnával 

5 zaměstnanců, z toho 3 znevýhodněné. Za realizaci svého
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originálního podnikatelského záměru firma získala několik 

prestižních ocenění v oblasti social enterprise. (Burrows, 2005)

Pack-it je velká sociální firma, která podniká v oblasti 

skladování a doručování zásilek. Vznikla již v roce 1998 jako 

klasická podnikatelská aktivita a postupně se transformovala 

v sociální podnik. V roce 2004 zaměstnávala 21 lidí, z toho 

10 znevýhodněných a podnikala s ročním obratem 121000 

liber.

(Pack-lt [online], Social Firms UK, 2006)

Café Nova Interchange provozuje kavárnu a nabízí 

catteringové služby. Zaměstnává 6 lidí, z toho 2 znevýhodněné.

V roce 2004 firma dosáhla obratu 150 000 liber.

(Café Nova Interchange [online], Social Firms UK, 2006)

Six Mary's Place podniká v oblasti hotelových služeb. 

Provozuje penzion v historickém centru Edinburgu. Zaměstnává

4 lidi na plný úvazek a poskytuje 20 tréninkových míst pro 

zaměstnance s mentálním postižením. V roce 2004 penzion 

hospodařil s obratem ve výši 157 000 liber. Organizace Visit 

Scotland při hodnocení kvality udělila penzionu tři hvězdičky. Six 

Mary's Place patří k sociálním podnikům, které vznikly 

transformací původně klasicky komerční firmy.

(Six Mary’s Place [online], 2006)

Yes2Work je sociální podnik, který unikátním způsobem 

využívá také principy podporovaného zaměstnávání: firma 

zprostředkovává zaměstnání lidem znevýhodněným na trhu 

práce. Mezi vlastními zaměstnanci Yes2Work jsou z 50%
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zastoupeni znevýhodnění lidé, což pro agenturu představuje 

vynikající zdroj zkušeností se zaměstnáváním znevýhodněných 

lidí, které agentura obratem uplatňuje ve své činnosti. V roce

2004 firma provozovala 4 pobočky a spolupracovala s celkem 

2000 klienty hledajícími zaměstnání. 90% příjmů firmy 

pocházelo z komerčních aktivit.

(Yes2Work [online], 2006)

Chipmunka je nakladatelství, které je zaměřeno na knihy autory 

mající zkušenost s psychickým onemocněním. V roce 2005 

nakladatelství publikovalo více než 120 titulů.

(Chipmunka Publishing [online], 2006)

GLL je firma, která v roce 2004 získala ocenění The Social 

Enterprise of the Year. GLL v Londýně provozuje 48 

volnočasových center. Školí vlastní trenéry fitness a další 

odborníky v oblasti zdravého životního stylu, kteří potom 

v centrech nabízejí své služby.

(GLL [online], 2006)

6.2. Sociální podniky v Chile -  příklad rychle 

rostoucího sociálně ekonomického sektoru

6.2.1. Cepicafé -  fair trade iniciativa jako příklad 

sociálního podniku

Cepicafé představuje asociaci drobných pěstitelů kávy 

v regionu Piurra v Chile. Jako u všech fair trade aktivit stála

55



u zrodu Cepicafé touha bojovat s chudobou drobných pěstitelů, 

jejichž produkty jsou vykupovány za nejnižší možné ceny, aby 

síť překupníků vydělala na co nejvyšších maržích. Pěstitelé 

bojují o holé přežití, nezbývají jim prostředky ani energie na 

vzdělávání, natož na modernizaci zemědělských technologií. 

Problém uměle udržované chudoby pěstitelů má tedy nejen 

sociální ale i ekologické důsledky, neboť zemědělské postupy, 

které si pěstitelé mohou dovolit používat, jsou nešetrné. 

Chudoba i ekologické dopady se dále reprodukují, neboť děti 

chudých rodičů se nemohou vzdělávat a rodiny pěstitelů, 

usilující díky své kritické situaci o co největší možné výnosy za 

každou cenu, se neobejdou bez dětské práce. Cepicafé vzniklo 

v roce 1990 jako nejprve neformální asociace drobných 

pěstitelů, v roce 1995 se stalo oficiálním právním subjektem 

(v té době politické klima v Chile přálo sociálním podnikům 

a bylo možné získat prostředky pro potřebné investice). 

Základní aktivitou Cepicafé je prodej kávy, která je od drobných 

pěstitelů vykupována za nejvyšší možnou cenu, která se 

zpravidla pohybuje nad cenou stanovenou newyorskou burzou. 

Pro pěstitele to v praxi znamená o 60 až 80% vyšší příjmy než 

jaké jsou běžné pro pěstitele prodávající své výnosy jednotlivě 

síti lokálních obchodníků s kávou. Cepicafé má své stálé 

zákazníky ve Spojených státech, Nizozemí, Německu a Belgii. 

Jejich produkty mají na trhu zvláštní postavení, neboť 

informovaní zákazníci jim dávají přednost pro jejích fair trade 

původ. Část produkce Cepicafé splňuje nároky ekologického 

zemědělství a je prodávána jako BIO produkt. Udržení vysoké 

kvality produktů se ukázalo být zásadní pro udržení pozice na 

trhu: „Současní zákazníci jsou motivováni touhou pomoci lidem 

žijícím tisíce mil daleko, jako jsou členové asociace Cepicafe;
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udržení vysokých standardů bude zásadní proto, aby zákaznici 

zůstaly zákazníky i nadále.“29 (Alter, 2004, s. 85)

V roce 2002 Cepicafé sdružovalo 2 200 drobných 

pěstitelů kávy, obchodovalo s celkovými výnosy 1 100 000 $ 

a čistý zisk asociace činil 100 000 $. Cepicafé svým členům 

nepomáhá pouze dobrou cenou za vykoupenou kávu, svým 

členům poskytuje také vzdělávání a trénink v nových 

zemědělských technologiích zvyšujících výnosy a šetřících 

životní prostředí. Dále asociace investuje do komunitního 

rozvoje: opravuje silnice, staví školy, zdravotnická zařízení, 

vybudovala veřejnou knihovnu a financuje komunitní program 

preventivní zdravotní péče.

Cepicafé je dobrým příkladem fungujícího sociálního 

podniku, kterému se vyváženě daří naplňovat jak ekonomické 

tak sociální cíle.

(Cepicafé [online], 2004)

6.2.2. Flores del Sur

Flores del Sur představuje sociální podnik, který byl 

založen neziskovou organizací chtějící docílit finanční 

nezávislosti na nestabilním grantovém financování. 

Zakladatelská nezisková organizace Pachamama vznikla v roce 

1991 s cílem podporovat ženy z nejchudších vrstev v chudých 

hornických regionech Coronel a Lota v Chile. Pachamama 

vzdělává a trénuje chudobou ohrožené ženy v technických 

a podnikatelských dovednostech, které by jím pomohly k získání 

větší ekonomické nezávislosti. Firmu Flores del Sur organizace 

Pachamama založila v roce 2001, k čemuž využila finanční
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pomoci soukromých zahraničních investorů z Belgie a Nizozemí. 

Flores del Sur se zabývá produkcí a prodejem čerstvých květin, 

především karafiátů a lilií. V roce 2003 firma zaměstnávala

24 stálých pracovníků na plný úvazek, z toho 19 žen, v době 

sklizně přibírala další 4 sezónní pracovníky. Od doby vzniku do 

roku 2004 prošlo celkem 96 žen tréninkovým programem, 

zaměřeným na rozvoj dovedností potřebných pro získání 

zaměstnání a pro vlastní podnikání. V roce 2004 firma Flores 

del Sur dosáhla finanční nezávislosti, nebyla jí již zapotřebí 

podpory čerpané z grantů či dotací.

Flores del Sur se chce nadále věnovat podpoře žen 

v domácnosti ohrožených chudobou: firma kromě vytváření 

pracovních míst pokračuje v poskytování tréninkových stáží 

a své zisky investuje do mateřské neziskové organizace 

Pachamama, která se zabývá širším vzděláváním a osvětou 

směřující k větší samostatnosti a nezávislosti žen v místní 

komunitě.

(Flores del Sur [online], Virtue Ventures 2006)

6.2.3. Corporación CIEM Aconcagua, sociální podnik 

činný v oblasti umění

CIEM Aconcagua představuje sociální podnik, který se 

v průběhu své činnosti neváhal přeorientovat na jiný druh 

činnosti: z původní korporace poskytující technickou asistenci 

drobným podnikatelům se stala společnost poskytující zázemí 

lokálním umělcům. CIEM Aconcagua byla založena v roce 1995. 

Pro své aktivity získala podporu místního katolického biskupa 

a byl jí věnován areál starého kláštera, ve kterém CIEM
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Aconcagua postupně vybudovala kulturní centrum: poskytuje 

výstavní a prodejní prostory lokálním umělcům a uměleckým 

řemeslníkům, pro členy místní komunity i pro zájemce z řad 

turistů pořádá workshopy uměleckých technik a řemesel, 

provozuje informační centrum. V komplexu bývalého kláštera 

CIEM Aconcagua také vybudovala restauraci a kavárnu, kterou 

pronajala jiným provozovatelům, dále zřídila kino a díky daru, 

kterým byl tiskařský stroj, provozuje i tiskárnu, která tiskne 

materiály jak pro CIEM Aconcagua, tak přijímá i zakázky 

od jiných firem.

V roce 1998 pro CIEM Aconcagua pracovalo 23 

zaměstnanců na plný úvazek a 8 zaměstnanců na částečný 

úvazek, celkový příjem korporace činil 221 000 $, z čehož 52% 

bylo získáno sebefínancováním. V roce 2000 se finanční 

soběstačnost zvýšila na 72% z celkových příjmů. Ve zbylých 

procentech korporace čerpala finance z darů a státních dotací.

CIEM Aconcagua musela o svou stabilitu tvrdě bojovat: 

z počátku se potýkala s nedostatkem financí, když vsadila na 

neúspěšný projekt výroby a prodeje vlastních umělecko- 

řemeslných výrobků vysoké kvality. Ukázalo se, že na místním 

trhu zatím není místo pro dražší, byť kvalitnější umělecké 

produkty. Teprve zapojení se do aktivit na podporu turistického 

ruchu přineslo CIEM Aconcagua potřebné zisky. V budoucnosti 

chce CIEM Aconcagua investovat do vytváření podmínek pro 

ekoturistiku a postupně dosáhnout úplné finanční soběstačnosti. 

(Corporación CIEM Aconcagua [online], Virtue Ventures 2006)
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6.3. České subjekty sociálního podnikání

6.3.1. VDI -  Výrobní družstva invalidů

Na českém trhu v roce 2005 podnikalo dle údajů Svazu 

českých a moravských výrobních družstev několik set tak 

zvaných výrobních družstev invalidů. Tyto subjekty 

zaměstnávají nejméně 50% osob se zdravotním postižením 

a zákazníky získávají především na základě nabídky 

náhradního plnění. Dobře fungující výrobní družstvo invalidů je 

sociálním podnikem v pravém slova smyslu a od sociální firmy 

se liší pouze terminologicky. Termín výrobní družstvo invalidů 

má za sebou dlouhou historii a některá družstva přímo navazují 

na subjekty činné již před rokem 1989 (např. v Proseči u Skutče 

existuje kontinuální tradice výrobního družstva invalidů už od 

roku 1957, DIPRO, VDI zde přímo navázalo na činnost Lidového 

výrobního a opravářského družstvo invalidů, (VDI Dipro Proseč 

[online], 2006)

Většina výrobních družstev invalidů je sdružena ve svou 

střešních organizacích: Svazu českých a moravských výrobních 

družstev a Asociaci zaměstnavatelů zdravotně postižených 

České republiky. Tyto organizace také provozují informační 

portál www.nahradniplneni.cz, který je významným počinem na 

podporu informovanosti v oblasti sociálního podnikání 

poskytující komplexní informace podnikatelským subjektům 

hledajícím vhodného obchodního partnera pro náhradní plnění.

Výrobní družstva podníkají v mnoha oblastech, např. 

v adresáři SČMVD na portálu www.nahradniplneni.cz jsou 

tematicky rozdělena do 21 oblastí činnosti (Kovovýroba, stroje; 

Elektro; Kancelář, kartonáž, knihařství a tisk; Dřevo; Ostraha
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majetku a budov; Těsnění a pryž; Zdravotní a rehabilitační 

pomůcky; Potraviny; Dárky, dekorace; Sklo; Stavební činnost; 

Plasty; Software, administrativa, grafika; Oděvy a textil; Obuv, 

kůže; Razítka, odznaky, firemní prezentace; Chemie 

a kosmetika; Služby firmám i občanům; Hračky; Kartáče, 

košťata; Ochranné pomůcky)

(Náhradní plnění [onlíne], Svaz českých a moravských 

výrobních družstev, 2006)

Zůstává otázkou, nakolik setrvalé užívání názvu výrobní 

družstvo invalidů prospívá propagaci sociálního podnikání.

V odborné terminologii se od užívání pojmu invalida upouští pro 

jeho negativní, dehonestující význam. Je pravda, že zavedený 

termín navazuje na dlouhou tradici, proto je pro určitou část 

stávajících i potencionálních obchodních partnerů 

srozumitelnější. Oproti tomu v mezinárodním kontextu se stává 

nutně zastaralým a nevhodným, a proto by jej bylo vhodné 

nahradit, nejlépe označením sociální firma.

6.3.2. Jůnův statek -  první česká sociální firma

Sociální firma Jůnův statek byla založena v roce 1999 

díky podpoře Evropské komise (z prostředků projektu Phare- 

Lien). Zakladatelem a provozovatelem je Fokus Praha, o. s., 

organizace poskytující služby lidem s duševní nemocí. Duševně 

nemocní se tak přirozeně stali i dominující skupinou 

znevýhodněných zaměstnanců této sociální firmy.

Jůnův statek poskytuje ubytovací a stravovací služby: 

v objektu je provozována restaurace, dále je zde ubytovací 

zařízení o kapacitě 40 lůžek (stav na konci roku 2005).
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K dispozici je také zázemí pro vzdělávací akce v podobě učebny 

vybavené dataprojektorem a flipchartem.

Nabídka služeb Jůnova statku se postupně rozšiřovala: 

od roku 1999 bylo k dispozici 27 lůžek a učebna, souběžně 

s poskytováním služeb probíhala rekonstrukce dalších částí 

objektu, na které se také podíleli i zaměstnanci se zdravotním 

postižením. Na počátku roku 2001 byla otevřena restaurace 

a ubytovací kapacita byla navýšena na 40 lůžek. Na Jůnově 

statku postupně vytvořili 26 pracovních míst pro 4 pokojské (ve 

dvousměnném provozu), jednoho zaměstnance na úklid,

3 zaměstnance údržby, 2 pracovníky prádelny 

(ve dvousměnném provozu), 4 pomocné číšníky, 6 pomocných 

kuchařů, 4 recepční a konečně 2 místa v týmu pro pracovníky 

zajišťující další služby.

Po roce 2001 se činnost sociální firmy Jůnův statek 

rozrostla ještě o cattering a poskytování zázemí pro 

společenské akce, například obecní schůze, setkání místních 

spolků, kulturní akce a besídky.

Po více než pětiletém fungování lze Jůnův statek právem 

označit za fungující a stabilizovanou sociální firmu. Jůnův statek 

je u nás průkopníkem nové éry sociálního podnikání, i přes tento 

nelehký úkol spočívající v budování a ověřování know how 

Jůnův statek obstál a získal své místo na trhu. Dle slov ředitelky 

Sociální firmy Jůnův statek paní Jeleny Uhlířové byl v začátcích 

významnou překážkou v rychlém rozvoji firmy odpor místní 

komunity: obyvatelé obce Sedlec, kde firma sídli, se obávaly 

„zvýšené koncentrace“ duševně nemocných lidí v okolí 

a podléhali klasickým předsudkům o duševní nemocí (obávali se 

nekontrolované agresivity, měli pocit, že jejich děti jsou 

v nebezpečí a nebudou se moci dále volně pohybovat po jinak
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bezpečné obci). Ukázalo se jako velmi nesnadné tento odpor 

zlomit. Pracovníci Jůnova statku pořádali besedy, dny 

otevřených dveří, distribuovali letáky, ale vše se míjelo účinkem, 

zejména proto, že obecní zastupitelstvo nebylo Jůnovu statku 

nakloněno. Vše se změnilo otevřením hostince: obyvatelé 

Sedlce jej přes předchozí výhrady postupně začali navštěvovat 

a byli se službami spokojeni. „Z nebezpečného psychopata se 

stal náš Pepa, co vaří nejlepší knedlíky“, glosovala ředitelka 

Uhlířová (Uhlířová, 2004). Uvedla, že přijetí velmi napomohl 

fakt, že v obci nebylo tou dobou v provozu žádné jiné 

restaurační zařízení a potřeba hostince byla pro obyvatele 

silnější než nedůvěra k neznámé situaci. Paní Uhlířová rovněž 

přiznala, že získání souhlasu a přízně místní komunity je 

nejcitlivějším místem v počátcích sociální firmy a nepodařilo se 

jej zatím systematicky ošetřit. (Uhlířová, 2004)

Během fungování Jůnova statku byla odhalena další 

úskalí významná pro budoucí rozvoj sociálních firem v České 

republice. Problémem se ukázalo počáteční přecenění velikosti 

a odbornosti týmu a přecenění možností pracovního výkonu 

zaměstnanců se zdravotním postižením, stejně tak vysoké míry 

nemocnosti těchto zaměstnanců. Podceněna byla zpočátku 

i finanční náročnost provozu. Bylo zjištěno, že pro hladký chod 

sociální firmy je dobré, je-li v týmu a v každé směně přítomen 

rehabilitační pracovník, jehož úkolem je poskytovat 

zaměstnancům podporu a pomáhat jím řešit krizové situace -  

jsou-li tyto kompetence rozprostřeny mezi všechny členy týmu 

a není-li pro ně vyhrazen zvláštní pracovník, chybí dostatek 

prostoru pro poskytování potřebné podpory, neboť členové týmu 

jsou většinou plně vytíženi svými ostatními povinnostmi. 

Takovýto pracovník je potřebný i jako náhradník, aby nebyla
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ohrožena kvalita služeb, vyžádá-li si krizová situace dočasný 

odchod jiného zaměstnance z pracoviště (zejména na pozicích 

jako je číšník či kuchař je v případě Jůnova statku náhradník 

nutný). Z počátku byl také hledán optímální poměr zdravých 

zaměstnanců ku zaměstnancům se zdravotním postižením. 

Počáteční předpoklady se ukázaly být příliš optimistické 

(nadhodnocený počet zaměstnanců se zdravotním postížením).

V současné době se sociální firma Jůnův statek podílí na 

projektu rozvoje sociální firmy v České republice a je připravena 

předat své know how dalším subjektům činným na poli 

sociálního podnikání.

6.3.3. Projekt Rozvoj sociální firmy. Druhá sociální 

firma o. s. Fokus Praha a sociální firma SANANIM 

Café Therapy

Projekt Rozvoj sociální firmy započal na podzim roku

2005. Jeho realizátory jsou o. s. Fokus Praha a o. s. Sananim 

ve spolupráci se zahraničními partnery, projekt je financován ze 

státního rozpočtu a z prostředků Evropského socíálního fondu 

(v rámci iniciativy Equal). Cílem projektu je vytvořit teoretický 

model sociální firmy v českém prostředí, založit dvě nové 

sociální firmy, na jejichž fungování bude teoretický model 

ověřen, a konečně informovat o problematice sociální firmy 

tvorbou a distribucí propagačních materiálů, pořádáním 

konferencí a seminářů a jiných informačně vzdělávacích akcí.

O. s. Fokus Praha má jako jediný neziskový subjekt 

v České republice předchozí zkušenosti s řízením sociální firmy 

(viz sociální firma Jůnův statek). V rámci projektu chce Fokus
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Praha transformovat jednu z jím provozovaných chráněných 

dílen na sociální firmu, tomuto kroku bude předcházet 

komplexní analýza chráněných dílen, která by měla mezi 

dílnami vytipovat tu s nejlepšími předpoklady k ekonomické 

úspěšnosti.

Druhou sociální firmu v rámci projektu otevřelo o. s. 

Sananim, jedná se o kavárnu a prodejnu výrobků chráněných 

dílen Café Therapy. Kavárna byla otevřena na podzim roku

2005 a nabídla 8 pracovních míst pro znevýhodněné 

zaměstnance na pozicích pomocný kuchař, pomocný personál 

v kavárně a v prodejně keramických výrobků, pracovník pro 

úklidové a další pomocné práce.

O. s. Sananim plánuje v Café Therapy zaměstnávat vždy

8 znevýhodněných zaměstnanců po dobu půl roku, čímž se 

poněkud odlišuje od klasického schématu sociálních firem 

v zahraničí, kde doba zaměstnání pro znevýhodněné 

zaměstnance není časově omezena a smlouvy se zaměstnanci 

jsou zpravidla uzavírány na dobu neurčitou (Sociál Fírms UK, 

2002; CEFEC [online], 2006). Tento krok je důsledkem 

nedostatku služeb zaměstnanosti v podmínkách České 

republiky navzdory faktu, že služby zaměstnanosti jsou nutné 

pro úspěšnou sociální integraci. Pokud nenavazují např. na 

služby ústavní péče či léčby drogové závislosti, pro člověka, 

který ústavem či léčbou prošel, se zvyšuje pravděpodobnost, že 

se do ústavu nebo do léčby opět navrátí. (Erbanová, R.; 

Wurtherová, M., 2005)

Projekt představuje významný počin, který by se 

v ideálním případě měl stát hybatelem rozvoje sociálních firem 

v České republice. Ze zkušeností sociální firmy Jůnův statek 

povstalo základní know how sociální firmy, ale doposud nebyla
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vytvořena komplexní metodika sociální firmy adaptovaná na 

podmínky České republiky, ani nebyla zahájena širší osvěta 

směrem k veřejnosti a zákonodárcům. Podaří-li se v rámci 

projektu vytvořit ověřenou metodiku pro vznik a fungování 

sociální firmy v České republice, bude konečně k dispozici 

základní nástroj potřebný k dalšímu rozvoji sociálních firem na 

našem trhu.
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Závěr

Existující organizační struktury

Na počátku roku 2006 České republice působí 3 sociální 

firmy, několik set výrobních družstev invalidů a přibližně 40 

poskytovatelů podporovaného zaměstnávání a příbuzných 

služeb. Poskytovatelé podporovaného zaměstnávání jsou 

neziskové organizace, nejčastěji občanská sdružení, sociální 

firmy jsou dceřiné projekty neziskových organizací a výrobní 

družstva invalidů jsou soukromé firmy.

Většina poskytovatelů podporovaného zaměstnávání je 

sdružena v České unii pro podporované zaměstnávání, střešní 

organizaci, která si klade za cíl podněcovat rozvoj 

podporovaného zaměstnávání, poskytovat know how, vzdělávat 

odborníky a kontrolovat kvalitu poskytovaných služeb v oblasti 

podporovaného zaměstnávání.

Několik desítek výrobních družstev invalidů je sdruženo 

ve Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD), 

střešní organizaci, která podporuje činnost a rozvoj sociálních 

družstev: je realizátorem Projektu pomoci a podpory

zaměřeného především k seberealizaci osob se zdravotním 

postižením na Moravě a Vysočině, jehož cílem je komplexní 

předávání zkušeností v oblasti zakládání a řízení sociálního 

družstva, vzdělávání lidí chystajících se sociálně podnikat, 

asistence při získávání finančních prostředků a pod. SČMVD je 

také autorem a provozovatelem informační webové stránky 

www.nahradniplneni.cz, která obsahuje databázi sociálních 

družstev a slouží jako informační zdroj podnikatelským
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subjektům, kteří mezi sociálními družstvy hledají partnera, 

u něhož by odebíraly zboží či služby a formou náhradního 

plnění tak dostály zákonné povinnosti zaměstnávat určitý podíl 

zdravotně postižených lidí. Druhou významnou střešní 

organizací v oblasti sociálních družstev je Asociace 

zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, která svým členům

i veřejnosti poskytuje poradenské služby a ve spolupráci 

s Ministerstvem průmyslu a obchodu zahájila program 

oceňování vynikajících výsledků v oblasti zaměstnávání 

zdravotně postižených.

Všechny tři české socíální firmy byly založeny 

organizacemi, které zároveň poskytují i služby podporovaného 

zaměstnávání. Sociální firmy nemají žádnou oficiální střešní 

organizaci, ale úzce spolupracují a předávají si zkušenosti. 

Jejich zřizovatelé, o. s. Fokus Praha a o. s. SANANIM pracují 

společně na projektu Rozvoj socíální firmy, jehož výstupem má 

být metodika založení a fungování sociálního podniku 

v podmínkách České republiky.

Současný stav legislativy

Současná česká legislativa (stav na počátku roku 2006) 

nezná termíny podporované zaměstnávání, sociální firma, 

sociální družstvo, sociální podnik ani výrobní družstvo invalidů. 

Všechny tyto subjekty využívají zvýšené ochrany a podpory 

plynoucí ze zákonných výhod zaměstnávání zdravotně 

postižených lidí. Těmito výhodami jsou daňové úlevy, povinnost 

zaměstnávat zákonem vymezený podíl zdravotně postižených 

zaměstnanců nebo plnění povinnosti kompenzovat jiným 

zákonným způsobem (finanční odvody, náhradní plnění)
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a zvláštní příspěvky podporující zaměstnávání zdravotně 

postižených lidí. (podrobně viz kapitola Legislativa ve vztahu 

k podporovanému zaměstnávání).

Sociální podniky jakožto zaměstnavatelé přímo tyto 

výhody čerpají. Poskytovatelé podporovaného zaměstnávání, 

kteří sami nutně nemusí zaměstnávat zdravotně postižené lidi, 

šíří informace o zákonných výhodách a používají je jako 

podpůrný argument při propagaci zaměstnávání zdravotně 

postižených.

Překážky rozvoje sociálního podnikání a služeb 

podporovaného zaměstnání

Sociální podniky a poskytovatelé podporovaného 

zaměstnávání jsou zvýhodněni zvláštní podporou a pomocí 

zakotvenou v legislativě. Těmito opatřeními mají být 

kompenzovány nevýhody, které přináší spolupráce se zdravotně 

postiženými lidmi.30 Z pohledu subjektů činných v sociálním 

podnikání a podporovaném zaměstnávání jsou tyto výhody 

nedostatečné a nevytváří prostředí, které by podporovalo 

stabilitu a růst sociálně ekonomického sektoru. Za hlavní 

překážky rozvoje podporovaného zaměstnávání a sociálního 

podnikání jsou označovány tyto:
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1. Nízká informovanost veřejnosti

Dobrá informovanost veřejnosti je předpokladem pro úspěšné 

prosazování zájmů sociálně ekonomického sektoru a sociálním 

podnikům usnadňuje získání odbytu zboží a služeb.

2. Nedostatečný legislativní rámec

Oblastí podporovaného zaměstnávání i sociálního podnikání 

jsou legislativou ošetřeny nepřímo. Tento stav komplikuje 

kontrolu kvality, jednotlivé subjekty jsou vzájemně 

neporovnatelné a střešní organizace nemají k dispozici jasný 

rámec, podle kterého by mohly kvalitu posuzovat. Střešní 

organizace se pokouší o zavádění standardů kvality, ale jelikož 

všechny subjekty nejsou sdruženy ve střešních organizacích, 

nejsou tyto standardy závazné a nemají obecnou platnost. 

Nepřímá legislativní úprava a její dopady na kvalitu služeb 

komplikují také financování podporovaného zaměstnávání 

a finanční podporu sociálního podnikání. Není vytvořen systém 

podpory, protože není jasné, na koho by měl být zacílen a jaké 

podmínky by subjekty žádající o podporu měly splňovat.

3. Zákonem určená úzká cílová skupina

Veškerá legislativa zvýhodňující sociální podniky

a poskytovatele služeb podporovaného zaměstnávání se 

vztahuje pouze ke spolupráci se zdravotně postiženými lidmi. 

Cílová skupina podporovaného zaměstnání i skupina 

potenciálních zaměstnanců socíálního podniku je však širší: 

mezi lidi znevýhodněné na trhu práce patří lidé dlouhodobě 

nezaměstnaní i z jiných příčin, než je zdravotní postižení.

S těmito lidmi mohou sociální podniky a poskytovatelé služeb 

podporovaného zaměstnávání v současné době spolupracovat
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pouze bez nároku na jakékoliv zvýhodnění vyplývající ze 

zákona. Z tohoto stavu plynou obtíže ve financování spolupráce 

s lidmi dlouhodobě nezaměstnanými z jiných příčin, než je 

zdravotní postižení, a tito lidé jsou v důsledku poskytovateli 

podporovaného zaměstnávání a subjekty sociálního podnikání 

nucené opomíjeni.

4. Příliš vysoký podíl zdravotně postižených zaměstnanců 

potřebný k čerpání zvláštních výhod

Na většinu zákonných výhod současný český sociální 

podnik dosáhne pouze pokud zaměstnává 50 a více procent 

zaměstnanců se zdravotním postižením.31 To je nepříznivý 

poměr, který zejména drobné firmy odrazuje od zaměstnávání 

zdravotně postižených lidí. Ve Velké Británii se osvědčila praxe 

zvýhodňující firmy již od 25% znevýhodněných zaměstnanců 

a s rostoucím podílem znevýhodněných zaměstnanců se 

podpora zvyšuje. (Sociál Firms UK, 2002) Jsou-li výhody takto 

odstupňovány, více subjektů se odváží vstoupit na pole 

sociálního podnikání: pro nově vznikající sociální podniky i pro 

soukromé firmy přecházející na sociální podnikání je výhodnější, 

mohou-li začínat s menším podílem znevýhodněných 

zaměstnanců a tento podíl teprve postupně zvyšovat.

5. Nedostatečná podpora ze strany státu

Čeští zákonodárci jsou o sociálním podnikání 

a podporovaném zaměstnávání málo informováni. Dobré 

politické povědomí je však základem k prosazování potřebné 

legislativy, a tím i podmínkou rozvoje a růstu sociálního 

podnikání i podporovaného zaměstnávání. Ve Velké Británii, 

která je vzorovým příkladem prostředí podporujícího rozvoj
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sociálního podnikání, pronikl termín sociál enterprise i do 

projevů premiéra Blaira, který sociální podnikání označil za 

významnou hybnou sílu současné a budoucí britské ekonomiky 

(Burrows, 2005). Českým subjektům podporovaného 

zaměstnávání a sociálního podnikání se však zatím nepodařilo 

vytvořit dostatečně silnou lobbystickou skupinu.

Státní podpora je pro sociální podnikání důležitá také 

v oblasti odbytu. Státní správa nejde podnikatelským subjektům 

příkladem a neplní povinný podíl zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením. Dle zákona (stav v lednu 2006) nemůže 

tento nedostatek kompenzovat zvláštními odvody, neboť by se 

jednalo o nesmyslný koloběh prostředků státního rozpočtu. 

Zbývá tedy jedině úsilí o příkladné vytváření pracovních 

příležitostí pro zdravotně postižené lidi nebo nákup výrobků či 

služeb od firem s nadpolovičním podílem zdravotně postižených 

zaměstnanců. Státní správa ovšem není tlačena ani do jednoho 

způsobu plnění, neboť zákon jí sice ukládá konat v oblasti 

zaměstnávání ve prospěch zdravotně postižených lidí, ale oproti 

podnikatelským subjektům ji zvýhodňuje tím, že neukládá 

žádnou sankci. Je ovšem velmi těžké úspěšně propagovat 

a rozvíjet podporu zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu 

práce, když státní aparát, který by měl být garantem těchto 

snah, sám „káže vodu a pije víno“.

6. Nedostatečná podpora ze strany nestátních subjektů

Nedostatky ve státní podpoře a v legislativě vytvářejí 

nepříznivé klima pro rozvoj nestátní sítě podpory sociálního 

podnikání a podporovaného zaměstnávání. Sociální podnik díky 

svým specifikům vyžaduje větší počáteční investice než klasická 

firma. (Burnst, 2005; Uhlířová, 2005) Pro rozvoj socíálního
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podnikání je proto stěžejní zvláštní podpora, která odstraní tento 

hendikep. V zemích s rozvinutým sociálně ekonomickým 

sektorem přichází tato podpora jak ze strany státu tak ze strany 

nestátních organizací (Alter, 2002). Ale šance pro sociální 

podnikání existuje i v případě, že státní podpora není 

dostatečná nebo kdy stát dokonce působí proti rozvoji 

sociálního podnikání. Příkladem je právě situace sociálně 

ekonomického sektoru v Chile, kde se sociální podniky začaly 

rozvíjet pouze díky iniciativě a finanční podpoře vlastních

i zahraničních neziskových organizací a ve svých začátcích 

nebyly zvýhodněny žádnou státní podporou, naopak v některých 

regionech byly místní samosprávou více zatíženy než ostatní 

soukromé firmy. (Alter, 2004b)

Z více jak ročního intenzivního kontaktu s českým 

sociálně ekonomickým sektorem a s poskytovateli služeb 

podporovaného zaměstnávání vyplynula ještě jedna důležitá 

nedostatečně ošetřená oblast: české subjekty sociálního 

podnikání a poskytovatelé podporovaného zaměstnávání 

nejsou dostatečně propojeni a málo spolupracují, ač sledují 

stejné cíle. Tuto skutečnost výstižně ilustruje jedno malé 

společenské faux paux -  dne 6. 10. 2004 se pod záštitou 

o. s. Fokus a o. s. Sananim, prvními zřizovateli sociálních firem 

v ČR, konala konference o sociální firmě, na kterou však nebyli 

oficiálně pozváni zástupci Svazu českých a moravských 

výrobních družstev ani žádného výrobního družstva invalidů, ti 

se však přesto dostavili a na konferenci neformálně vystoupili.

V tomto případě se nejednalo o přehlíživé gesto ze strany 

pořadatelů, ale o prostou neinformovanost: nikdo z nich si 

neuvědomil, že zástupci takzvaných výrobních družstev invalidů
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jsou jejich nejbližšími kolegy a mohou spolu sdílet řadu cenných 

zkušeností v oblasti sociálního podnikání.

Prohlubování spolupráce mezi poskytovateli

podporovaného zaměstnávání, sociálními firmami

a výrobními družstvy invalidů je krokem důležitým pro 

rozvoj sociálního podnikání a podporovaného 

zaměstnávání v České republice.

Výrobní družstva invalidů mají v českém prostředí 

dlouhou tradici, jsou zavedenou značkou, orientují se na 

českém trhu, disponují podnikatelskými zkušenostmi i kontakty. 

Dohromady na českém trhu práce vytvářejí tisíce pracovních 

míst a podnikají v oblasti výroby i služeb. 32

Poskytovatelé podporovaného zaměstnávání 

a zřizovatelé sociálních firem jsou nositeli moderního přístupu 

k zaměstnávání znevýhodněných lidí, mají vypracovány 

postupy, jak lidi znevýhodněné na trhu práce vzdělávat, jak 

posilovat jejich kompetence, jak optimálně zajistit, aby 

zacházení se znevýhodněnými lidmi bylo rovné a jejich práva 

byla naplňována. To, že jsou si oblasti sociálního podnikání 

a podporovaného zaměstnávání vzájemně potřebné a blízké 

nejlépe ilustruje fakt, že oba dva čeští zakladatelé sociálních 

firem jsou zároveň poskytovateli služeb podporovaného 

zaměstnávání.

Propojí-li se oblasti podporovaného zaměstnávání 

a sociálního podnikání, na problematiku zaměstnávání lidí 

znevýhodněných na trhu práce bude pohlíženo z vyvážené 

a ucelené perspektivy. Vzájemná spolupráce sociálních podniků 

a poskytovatelů podporovaného zaměstnávání zvýší šance 

lidem znevýhodněným na trhu práce.
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Poznámky

1 Dosáhnou-li znevýhodnění lidé co největší možné 
nezávislosti a integrují-li se na trh práce, sami se stávají tím 
nejlepším možným nástrojem osvěty: svým vstupem do 
běžného zaměstnání ovlivňují své zaměstnavatele i kolegy, 
zvládáním svého hendikepu bourají předsudky a působí ve 
prospěch větší sociální citlivosti celé společnosti. Česká 
společnost je ve svých názorech stále silně ovlivněna obdobím 
komunistické totality, a proto právě v našem prostředí má 
vytrvalá osvěta obzvláště velký význam.
2 Současným stavem je míněn stav z konce roku 2005. 21. 
prosince 2005 byl nový zákon o sociálních službách schválen ve 
třetím čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a postoupil 
k projednávání do Senátu ČR
3 Překlad autorka, v originále: „Supported Employment 
(SE) is an instrument to plače and support people with 
a disability (especially learning disability) in ordinary 
employment and thus assist them to obtain and retain 
employment. “
4 V letech 2000-2002 vznikli v rámci projektu PALMIF noví 
poskytovatelé -  agentury podporovaného zaměstnávání 
v Českých Budějovicích, Olomouci, Písku, Šluknově, Litvínově 
a v Chrudimi.
5 Viz str. 40, Česká unie pro podporované zaměstnávání
6 Praxe ukazuje, že zhruba rozloha jednoho okresu je 
oblastí, v rámci které jsou služby podporovaného zaměstnávání 
pro motivované klienty ještě reálně dostupné.
7 Používám zde slova analýza nikoliv ve smyslu
samostatné analytické činnosti odborníka, ale ve smyslu 
výsledku partnerské spolupráce konzultanta a klienta. Během 
procesu spolupráce je klient maximálně zplnomocňován, on 
sám doprovázen konzultantem pro sebe objevuje, analyzuje 
a pojmenovává své schopnosti, dovednosti a představy.
8 Individuální plán představuje „jízdní řád“ spolupráce
s klientem, jsou v něm stanoveny jednotlivé praktické úkoly, 
termíny splnění a rovněž načrtnutí postupů, jakými bude splnění 
dosaženo. V praxi podporovaného zaměstnávání se osvědčilo 
individuální plán ve spolupráci s klientem aktualizovat přibližně 
každé tři měsíce.
9 Stručně shrnuto je tím myšleno, že klient vyjadřuje
skutečně SVÁ přání a představy, konzultant pokládá upřesňující 
otázky tak, aby byl klient podroben co nejmenšímu možnému 
tlaku a manipulaci. Metody práce konzultantů v podporovaném 
zaměstnávání mají blízko k systemickému přístupu.
10 Např. v TyfloCentru Praha (o. p. s. poskytující služby 
podporovaného zaměstnání a další služby zaměstnanosti pro
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zrakově postižené klienty) jsou testy využívány především 
v případě, že si to klient přeje. Hlavní přínos využití testů zde 
pracovní konzultanti vnímají především v posílení důvěry mezi 
klientem a konzultantem -  někteří klienti si přejí, aby je 
konzultant přesvědčil, že je skutečný odborník, „člověk na svém 
místě“, což se v jejich očích potvrzuje zejména využíváním 
exaktních metod.
11 V personalistice se přenositelnými dovednostmi nazývají 
takové, které se specificky navážou pouze k určité profesi a jsou 
uplatnitelné v celé řadě povolání (např. schopnost pracovat 
v týmu), opakem jsou dovednosti nepřenositelné spojené 
s úzkým okruhem profesí (např. umět obsluhovat telefonní 
ústřednu).
12 Mnoho klientů je na začátku spolupráce přesvědčeno, že 
znají všechny způsoby a zdroje, jak a kde se ucházet 
o zaměstnání, téměř vždy však ve spolupráci s konzultantem 
naleznou nové jimi dosud nevyzkoušené cesty: nejčastěji je 
opomíjena možnost přímého oslovení zvoleného 
zaměstnavatele nezávisle na skutečnosti, zda jím bylo vypsáno 
výběrové řízení. Zaměstnavatelé se do časově a personálně 
náročného výběrového řízení často pouštějí až po té, co 
bezvýsledně vyzkoušeli ostatní způsoby, jak získat nového 
zaměstnance (oslovování uchazečů z předchozích výběrových 
řízení, síťování...). Ozve-li se nový zájemce sám iniciativně, 
může se pro zaměstnavatele stát vítaným řešením jejích 
problému, má stejnou nebo větší šanci, že bude pozván 
k osobnímu pohovoru jako v případě, že by byl řádným 
účastníkem vypsaného výběrového řízení.
13 Klient se často i vůči citlivé negativní zpětné vazbě ze 
strany konzultanta brání přesvědčením, že je konzultant zaujatý. 
Před zpětnou vazbou od skupiny je mnohem těžší uhájit tuto 
pozici a klient se díky ní stává více otevřeným pro změnu. Na 
vedoucím JOB klubu leží nelehký úkol dohlížet nad tím, aby 
veškeré vzájemné reakce účastníků byly ohleduplné a citlivé.
14 V současné době jsou veškeré agentury podporovaného 
zaměstnávání naráz schopny aktivně pracovat s přibližně pěti 
sty klienty, poptávka po službě však převyšuje nabídku, zájemci 
jsou tedy u agentur zapsáni alespoň jako čekatelé. Čekací doby 
se pohybují v rozmezí 6 - 1 8  měsíců (zdroj: Česká unie pro 
podporované zaměstnávání)
15 Jeden z poskytovatelů služeb podporovaného 
zaměstnávání, obecně prospěšná společnost TyfloCentrum 
Praha, realizuje jazykové kurzy pro své klienty se zrakovým 
postižením. Výuka se koná v prostorách TyfloCentra, které jsou 
pro klienty snadno dostupné a bezbariérové, vyučují jazykoví 
lektoři -  zaměstnanci komerční jazykové školy, kteří byli krátce 
proškoleni ve specifikách zacházení se zrakově postiženými 
lidmi. TyfloCentrum zajišťuje pro účastníky kurzu průvodcovskou 
službu a osobní asistenci. Účastníci neplatí kurzovně, náklady 
jsou hrazeny z grantových prostředků.
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16 Určité výhody vyplývají pouze ze zaměstnávání
zdravotně postižených, ostatní znevýhodnění sítem propadávají, 
navíc některé příspěvky nejsou nárokové a záleží na libovůli 
příslušného úřadu práce, zda zaměstnavateli budou poskytovat 
(viz kapitola Legislativa ve vztahu k podporovanému
zaměstnávání).
17 Byly zaznamenány případy zneužívání těchto výhod 
například formou virtuálního zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením (zaměstnanci jsou placeni za symbolický pracovní 
výkon, který nemá pro firmu žádný skutečný užitek, pracují 
z domova a za svou „spoluúčast pobírají odměnu, firma plní 
povinný podíl a případně ještě profituje na dalších výhodách, 
například daňových slevách)
18 Rozuměj stav v únoru 2006
19 Tato ochrana je kontraproduktivní a zdravotně 
postiženým uchazečům o zaměstnání spíše zavírá dveře, neboť 
zaměstnavatelé se obávají závazků a zvýšených nákladů, 
jelikož Úřadem práce poskytovaný příspěvek na úpravu 
pracovního místa není obligatorní.
20 Organizace sama ve svých materiálech užívá tohoto 
skloňování jména Rytmus.
21 Motivační poplatek v roce 2005 činil 200 korun, jedná se 
o jednorázový vstupní poplatek, který opravňuje -  budou-li 
dodržovány ostatní podmínky -  k účasti v programu po celých 
24 měsíců.
22 V odůvodněných případech je doba prodloužena, 
například podaří-lí se klientovi nalézt zaměstnání těsně před 
uplynutím doby účasti v programu, a klient potřebuje čerpat nad 
rámec standardní doby účastí pracovní asistenci, aby si 
zaměstnání udržel.
23 V roce 2006 činil 300 Kč pro klienty podporovaného 
zaměstnávání a 100 Kč pro klienty služby JOB klub (Formika 
[online], 2005)
24 Překlad autorka, v originále: „It is however important to
recognize that social enterprises are not defined by their legal
status: legal status may be arbitrary. “
25 Překlad autorka, v originále: „Futhermore, the lack o f
clarity in the law presents an ethical dilemma for NGOs as they 
struggle to promote and preserve a reputation o f transparency 
and accountability to their constituents, donors, and public-at- 
large, while also trying to identify the most favorable tax 
treatment for their social enterprise. “
26 Překlad autorka, v originále: „The public stakeholder
model is freguently used as an exist strategy when a parent 
organization seeks to spin off a social enterprise into an 
autonomous legal entity, yet wants to maintain some decision 
making power and preserve the mission during the transitional 
period to independence. “
27 Tato vlastnická forma je typická například pro sociální 
podnikání v jihoamerickém regionu.
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28 Tato forma byla využita například u Grameen Bank v 
Bangladéši, jedné z pionýrských aktivit na poli sociálního 
podnikání (viz subkapitola Historie sociálního podnikání)
29 Překlad autorka, v originále: „Currently costumers ate 
motivated by the desire to help people who live thousands of 
miles away like Cepicafe’s members; maintaining high 
standards will be Essentials to keeping them as clients. “
30 Z pohledu zaměstnavatele je nevýhodou např. nižší 
výkonnost zdravotně postižených zaměstnanců, specifická 
omezení vyplývající z jejich zdravotního stavu nebo vyšší 
nemocnost, z hlediska poskytovatele podporovaného 
zaměstnávání, který má z komerčních subjektů nejblíže k 
personální agentuře, jsou výše uvedené nevýhody překážkou v 
nacházení pracovních pozic pro zdravotně postižené klienty.

78



Literatura

Alter, S. K. Case Studies in Social Enterprise: Counterpart International's 
Experience. Washington DC: Counterpart International, 2002.

Alter, S. K. et al. Generating and Sustaining Nonprofit Income. Washington 
DC: Counterpart International, 2004a.

Alter, S. K. Social Enterprise Typology. Washington DC: Virtue Ventures 
LLC, 2004b.

Bajerové, Z. Podporované zaměstnávání. Stručná historie a principy. 
Vzdělávací materiál pro studenty kurzu pro pracovní konzultanty. Praha: 
Česká unie pro podporované zaměstnávání, 2006.

Bajerová, Z. Problematika zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu 
práce. Příspěvek v rámci konference Sociální firma, 6. 10. 2005. Praha: 
Česká unie pro podporované zaměstnávání, 2005.

Beranová, N., Volný, J. Zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce 
v Rimini. Zkušenosti z mezinárodní stáže v Itálii. Příspěvek v rámci 
konference Sociální firma, 6. 10. 2005. Praha: Fokus Praha o. s. a Sananim 
o. s., 2005.

Bochee, J. Merging Mission and Money: A Board Member's Guide to Social 
Enterpreneurship. Washington DC: National Center for NGO Boards, 1998.

Burnst K. A. Five Social Enterprise Myths, Dispelled. New York: Roberts 
Enterprise Developement Fund, 2006.

Burrows, G. (ed.). Work to Live. A Guide to Careers in Social Enterprise. 
London: Social Enterprise London, 2005.

Erbanová, R., Wúrtherová, M. Projekt Rozvoj sociální firmy. Příspěvek 
v rámci konference Sociální firma, 6. 10. 2005. Praha: Fokus Praha o. s. a 
Sananim o. s., 2005.

Etchart, N.; Lee, D. NESsT Case Series, Corporation CIEMA Aconcaqua: 
Furthering Organizational Mission Through Self-Financing. Washington DC: 
NESsT 2001.

Johnová, M. a kol. Standardy podporovaného zaměstnávání. Praha: Česká 
unie pro podporované zaměstnávání, 2004.

Na částečný invalidní důchod už nemá vliv výše výdělku. In: Práce a sociální 
politika, 3, 2006, s. 7.

79



Rychtář, K. Od sociálních služeb a chráněné práce k sociálnímu podnikání. 
Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, 2005.

Social Firms UK. Employment, Empowerment and Enterprise. Report on the 
Values Consultation carried out in the Social Firms Sector in 2002. London: 
Social Firms UK, 2002.

Spjelkavik, 0 . Norwegian Project Report. Quality in Practice: Stakeholders' 
view o f Supported Employment. Oslo: Work Research Institute, 2003.

Strümpel, C.; Stadler-Vida, M.; Giedenbacher, Y. Quality in Practice: 
Stakeholders' view o f Supported Employment. Final Report. Vienna: 
European Centre for Social Welfare Policy and Research, 2002.

Uhlířová, J. Sociální firma Jůnův statek. Příspěvek v rámci konference 
Sociální firma, 6. 10. 2005. Praha: Fokus Praha o. s., 2005.

Uhlířová, J. Zkušenosti se zakládáním a řízením sociální firmy Jůnův statek. 
Soukromý rozhovor ze dne 5. 3. 2004, Praha 2004.

Vitáková, P. a kol. Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání. Praha: 
Rytmus, 2006.

Würtherlovà, M. Sociální firma. Šance pro znevýhodněné na trhu práce. 
Příspěvek v rámci konference Sociální firma, 6. 10. 2005.Praha: Fokus Praha 
o. s., 2005.

Internetové zdroje

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR: AZZP ČR [online], 
AZZP ČR, Praha 2006, [cit. 2006-19-03],
Dostupný z WWW:<www.azzp.cr>

Café Nova Interchange [online]. Sociál Firms UK, London 2006 [cit. 2006-15- 
02],
Dostupný z WWW: <www.socialfirms.co.uk/index.php/Section72.html>

Cepicafé [online], Cepicafé, Castilla - Piura 2004, [cit. 2006-19-01],
Dostupný z WWW: <www.cepicafe.com.pe>

Confederation o f European sociál Firms, Employment initiatives and sociál 
Co-operatives: CEFEC [online], CEFEC, Athens 2006 [cit. 2006-17-02], 
Dostupný z WWW: <http://www.cefec.de/>

Corporación CIEM Aconcagua [online]. Virtue Ventures, Washington 2006, 
[cit. 2006-20-01].

80

http://www.azzp.cr
http://www.socialfirms.co.uk/index.php/Section72.html
http://www.cepicafe.com.pe
http://www.cefec.de/


Dostupný z WWW:
<www.virtueventures.com/setypology/semg.aspx?id=CIEM&lm=1 - 24k ->

Česká unie pro podporované zaměstnávání [online]. Česká unie pro 
podporované zaměstnávání, Praha 2005 [cit. 2005-21-12],
Dostupný z WWW: <http://www.unie-pz.cz/>

Flores del Sur [online], Virtue Ventures, Washington 2006, [cit. 2006-20-01], 
Dostupný z WWW:
<www.virtueventures.com/setypology/semg.aspx?id=FLORES&lm=1 - 17k ->

GLL [online], GLL, London 2006, [cit. 2006-11-02],
Dostupný z WWW: <www.gll.org>

Grameen Bank [online], Grameen Bank, Dhaka 2006 [cit. 2006-11-01], 
Dostupný z WWW: <http://www.grameen-info.org/>

Chipmunka Publishing [online], Chipmunka Publishing, London 2006, [cit. 
2006-07-02],
Dostupný z WWW: <www.chipmunkapublishing.com>

Minnesota Diversified Industries: MDI [online], MDI, St. Paul 2006 [cit. 2006- 
11-02].
Dostupný z WWW: <http://www.mdi.org/aboutMDI.php>

Náhradní plnění [online]. Svaz českých a moravských výrobních družstev, 
Praha 2006 [cit. 2006-10-03],
Dostupný z WWW: <http://www.nahradniplneni.cz>

o. s. Fokus Praha [online]. o. s. Fokus Praha, Praha 2005 [cit. 2005-04-12], 
Dostupný z WWW: <http://www.fokus-praha.cz>

o. s. Formika, agentura podporovaného zaměstnávání [online], o. s. Formika, 
Praha 2005 [cit. 2005-13-12],
Dostupný z WWW: <http://www.formika.org/>

o. s. Rytmus, agentura podporovaného zaměstnávání [online], o. s. Rytmus, 
Praha 2005 [cit. 2005-09-12],
Dostupný z WWW: <http://www.rytmus.org/>

Pack-lt [online]. Sociál Firms UK, London 2006 [cit. 2006-15-02],
Dostupný z WWW: <www.socialfirms.co.uk/index.php/Section80.html>

Pioneer Fellowshíp House [online], Fastcompany, Washington 2006 [cit. 
2006-01-02],
Dostupný z WWW: <http://www.fastcompany.com/online/33/pioneer.html>

Quality in Practice: QUIP [online], QUIP, Schladming 2004 [cit. 2005-03-02]. 
Dostupný z WWW: <http://www.quip.at>

81

http://www.virtueventures.com/setypology/semg.aspx?id=CIEM&lm=1%20-%2024k%20-
http://www.unie-pz.cz/
http://www.virtueventures.com/setypology/semg.aspx?id=FLORES&lm=1%20-%2017k%20-
http://www.gll.org
http://www.grameen-info.org/
http://www.chipmunkapublishing.com
http://www.mdi.org/aboutMDI.php
http://www.nahradniplneni.cz
http://www.fokus-praha.cz
http://www.formika.org/
http://www.rytmus.org/
http://www.socialfirms.co.uk/index.php/Section80.html
http://www.fastcompany.com/online/33/pioneer.html
http://www.quip.at


Six Mary's Place [online]. Six Mary’s Place, Edinburgh 2006 [cit. 2006-09- 
01].
Dostupný z WVWV: <www.sixmarysplace.co.uk>

Social Enterprise London: SEL [online]. SEL, London 2005 [cit. 2006-11-03], 
Dostupný z WWW: <http://www.sel.org.uk>

Social Enterprises in UK Survey [online], Wikipedia, London 2005 [cit. 2005- 
17-12],
Dostupný z WWW: < http://en.wikipedia.org/wiki/social_enterprise>

Social Firms Scotland [online]. Social Firms UK, London 2005 [cit. 2005-26- 
12].
Dostupný z WWW: <http://www.socialfirms.org.uk/>

Social Firms UK [online]. Social Firms UK, London 2005 [cit. 2005-17-12], 
Dostupný z WWW: <http://www.socialfirms.co.uk/>

Sociální firma Jůnův statek [online], o. s. Fokus Praha, Praha 2005 [cit. 2005- 
10- 12],

Dostupný z WWW: <http://www.sweb.cz/junuv.statek/>

Streetshine [online]. Streetshine, London 2006 [cit. 2006-03-01].
Dostupný z WWW: <www.streetshine.com>

Svaz českých a moravských výrobních družstev [online]. Svaz českých 
a moravských výrobních družstev, Praha 2006 [cit. 2006-03-03],
Dostupný z WWW: <http://www.scmvd.cz>

TyfloCentrum Praha, o. p. s. [online], TyfloCentrum Praha, o. p. s., Praha
2006 [cit. 2006-23-03],
Dostupný z WWW: <www.praha.tyflocentrum.cz>

VDI Dipro Proseč [online]. VDI Dipro Proseč, Praha 2006 [cit. 2006-17-03], 
Dostupný z WWW: <http://www.dipro-prosec.cz/>

Yes2Work[online], Yes2Work, Barnsley 2006, C2001-2006 [cit. 2006-17-01], 
Dostupný z WWW: <www.yes2work.org.uk>

82

http://www.sixmarysplace.co.uk
http://www.sel.org.uk
http://en.wikipedia.org/wiki/social_enterprise
http://www.socialfirms.org.uk/
http://www.socialfirms.co.uk/
http://www.sweb.cz/junuv.statek/
http://www.streetshine.com
http://www.scmvd.cz
http://www.praha.tyflocentrum.cz
http://www.dipro-prosec.cz/
http://www.yes2work.org.uk

