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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá výsekem organizací občanské společnosti, 

které poskytují sociální služby a sídlí na území Pardubického kraje. Cílem práce je zjistit 

prostřednictvím dotazníkového šetření, zda vlastní příjmy těchto organizací jsou určující 

pro jejich identifikaci s konceptem sociální ekonomiky, sociálního podnikání. Druhým 

cílem práce je na podkladě polostrukturovaných rozhovorů se zástupci těchto organizací 

rozpoznat, jak naplňují jednotlivá kritéria sociálního podniku dle tzv. „jemnější definice“ 

stanovené organizací EMES. První dvě kapitoly práce uvádějí do konceptů občanského 

sektoru a sociální ekonomiky, seznamují s jejich průsečíky a odlišnostmi. Dále se zabývají 

sociálními službami, podporou organizací občanské společnosti z pohledu mnoha aktérů, 

jejich financováním a ekonomickými aktivitami. Třetí kapitola je věnována samotnému 

výzkumu. 

SYNOPSIS 

This thesis covers partial universe of civic society organizations that provide social 

services in Pardubice region. The primary goal of the thesis is to explore, through 

a questionnaire research, whether the income generated by these organizations 

is a determining factor in their association with the concept of social economy and social 

enterprise. The secondary goal is to identify, using semi-structured interviews 

with the representatives of civic society organizations, how they fulfill principles of social 

enterprise based to the "softer definition" developed by EMES. The first two chapters 

introduce concepts of public sector and social economy as well as identify their similarities 

and differences. It is followed by a description of social services and support of civic 

society organizations from the view point of several parties. The third chapter is dedicated 

to the actual research. 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

Organizace občanské společnosti, nestátní neziskové organizace, občanský sektor, 

neziskový sektor, sociální ekonomika, sociální podnikání, sociální podnik, ekonomické 

aktivity, vícezdrojové financování, samofinancování. 
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 ÚVOD 

V posledních letech se mnohé organizace občanského sektoru (dále zkratka OOS) 

snaží oprostit od vesměs dominantního zdroje z veřejných rozpočtů a začínají hledat cesty 

k posilování jejich vlastních zdrojů prostřednictvím samofinancování. Tato motivace 

je dána postupnou snižující se podporou z veřejných zdrojů a snahou OOS získat neúčelně 

vázané prostředky, které by jim pomohly zaprvé překlenout období, v kterém potřebují 

pokrýt finanční závazky, než dojde k vyplacení dotací či grantů. Tedy posílit a stabilizovat 

jejich financování a snížit rizika plynoucí z vázání se pouze na omezené zdroje příjmů. 

Za druhé získat vlastní zdroje, které by jim umožnily určitou volnost v jejich finančním 

plánování a vstup do nových ekonomických příležitostí. Mnohé organizace, 

které se zaměřují na poskytování sociálních služeb, se snaží také hledat možnosti sociální 

integrace skrze pracovní příležitosti pro své uživatele sociálních služeb, 

kteří by na otevřeném trhu práce měli nižší až minimální šance získat a udržet si placené 

zaměstnání. V praxi se tak začínají prolínat dva teoretické koncepty organizované 

občanské společnosti a sociální ekonomiky. 

K tématu této práce jsem se dostala prostřednictvím studia na Katedře studií 

občanské společnosti a skrze svoji práci v obecně prospěšné organizaci Rytmus Chrudim. 

V rámci svého pracovního úvazku i nad jeho rámec jsem se účastnila soutěže 

NESsT-City 2011, která měla za cíl připravit neziskovou organizaci na sociální podnikání. 

Sociální podnikání jako jedna z možných cest k posílení financování organizací 

občanského sektoru mi přijde velmi zajímavá, i když s sebou přináší mnohá rizika a 

zároveň výzvy. 

Tato práce je rozdělena do tří kapitol. První dvě jsou teoreticky zaměřené, poslední 

kapitola je věnována samotnému výzkumu.  

První kapitola je takovým odrazovým můstek do teoretického konceptu občanského 

sektoru. Snaží se čtenáře seznámit s terminologií, která je roztříštěná, a která se pojí 

jak se samotným sektorem, tak s jeho subjekty. Dále kapitola přináší přehled definicí 

tohoto sektoru z pohledu mnoha úhlů (strukturálně-operacionálního, podle sektorového 

členění atd.) a seznamuje se základním dělením OOS. Blíže se pozastavuje u specifik 

občanského sektoru v českých podmínkách a popisuje podrobněji dosavadní typické právní 

formy OOS, které rozlišuje Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Poslední část 
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kapitoly je věnována konkrétně sociálním službám. Krátce shrnuje jejich historický vývoj 

a zaměřuje se zejména na jejich současné právní vymezení. 

Druhá kapitola se věnuje prolínání obou konceptů sociální ekonomiky a občanského 

sektoru. V první části vymezuje sociální ekonomiku a její subjekty. V další části shrnuje, 

v čem se oba koncepty shodují a v čem jsou naopak odlišné. Protože není v současné době 

legislativně uchopeno sociální podnikání nebo sociální ekonomika, neexistují zatím 

specifické formy podpory navržené přímo pro tyto subjekty. I když například 

ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje pro období 

2012-2015 se dokument již zmiňuje o důležitosti subjektů sociální ekonomiky a jejich 

podpoře. Nicméně zatím nehovoří o nástrojích či konkrétních způsobech podpory ze strany 

veřejné správy. Proto druhá kapitola přibližuje klíčové podporovatele, partnery a důležité 

aktéry obecně OOS a způsoby, jakými organizace podporují. Poslední část kapitoly se 

věnuje jednak možným způsobům vícezdrojového financování a také ekonomickým 

aktivitám jednotlivých právních forem OOS. 

Třetí kapitola je věnována již samotnému výzkumu. Kapitola je dělena do čtyř částí. 

První je úvodem k výzkumu, druhá se věnuje její metodologii, tzn. výběru výzkumného 

vzorku, způsobu sběru dat a etické stránce výzkumu. Další část kapitoly popisuje výsledky 

sesbíraných dat. Poslední část kapitoly je shrnutím celého výzkumu a přináší doporučení. 

Výzkum se zaměřuje pouze na výsek organizací občanské společnosti. Soustředí 

se na ty OOS, které poskytují sociální služby a sídlí na území Pardubického kraje.  

Hlavním cílem výzkumu je zjistit, zda ekonomická aktivita přinášející vlastní příjmy 

je podstatná pro identifikaci subjektů OOS s konceptem sociálního podnikání. Dílčím 

cílem je zjistit vliv přijatého zákona o sociálních službách na změnu ve struktuře 

financování organizací občanského sektoru prostřednictvím vlastních ekonomických 

aktivit. Druhým dílčím cílem je ověřit u vybraných organizací různých právních forem, 

jak naplňují znaky sociálního podnikání dle vymezení tzv. „jemnější“ definice sociálního 

podniku podle organizace EMES. U organizací, které se ke konceptu nehlásí a zároveň 

splňují znaky sociální podniku zjistit, jaké důvody je vedly k tomu, že se s konceptem 

neidentifikují. 
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V rámci výzkumu se snažím potvrdit následující hypotézy:  

Hypotéza 1: Ty organizace, které mají ve vícezdrojovém financování 

alespoň 50 % podíl vlastních příjmů, se považují za sociální podnik. 

Hypotéza 2: Zákon o sociálních službách podpořil změnu ve financování 

u organizací občanské společnosti směrem k sociálnímu podnikání. 

Hypotéza 3: Všechny organizace naplňují do značné míry znaky sociálního 

podniku podle tzv. „jemnější“ definice organizace EMES 

Výzkum kombinuje přístup kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Využila jsem 

kombinovanou metodu sběru dat prostřednictvím dotazníkového šetření, 

polostrukturovaných rozhovorů s vybranými zástupci organizací občanské společnosti, 

spolu se studiem výročních zpráv, webových stránek, propagačních materiálů a informací 

z veřejných rejstříků. 
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1. DEFINICE, TYPOLOGIE A SLUŽBY ORGANIZACÍ 

OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 

Organizace občanské společnosti jsou institucionální jednotky nacházející 

se v prostoru občanského sektoru. Vyjadřují organizovanou část občanské společnosti. 

Mnoho odborníků se snažilo najít příčiny vzniku těchto organizací a jejich rozmachu 

zejména v posledních desetiletích. Je nad rámec této práce popisovat všechny teorie vzniku 

OOS. Nejvíce korespondující teorie s tématem mojí práce je tzv. „teorie veřejných statků“, 

se kterou v roce 1975 přišel americký ekonom Burton Weisbrod. Jeho teorie se váže 

na heterogenitu společnosti a tzv. mediánového voliče. Stát nedokáže uspokojit zájmy 

všech občanů společnosti, která je tvořena různorodými skupinami, a tak se političtí 

představitelé soustřeďují na uspokojování potřeb zejména nejvíce zastoupených skupin, 

aby si tak zajistili svoje případné znovuzvolení. „Neziskové organizace tak slouží 

jako záplaty. Vznikly jako výsledek poptávky jednotlivců po veřejných statcích, které 

nejsou nabízeny veřejným sektorem“ (Anheier, 2005: 120-121, vlastní překlad). OOS 

tak ve společnosti plní servisní funkci dodáváním celé řady služeb pro různorodé skupiny. 

Tyto služby jsou schopni poskytovat v takové kvalitě, že je veřejný ani soukromý sektor 

není schopen zaručit. (Potůček, 2005: 168) 

1.1. Terminologie a definice OOS 

Občanský sektor hraje významnou roli v našem každodenním občanském životě, 

ačkoli si mnoho občanů přímo tuto skutečnost neuvědomuje, často vstupují do tohoto 

sektoru aktivně či pasivně. Dohnalová chápe občanský sektor „…jako prostor mezi státem, 

státními institucemi, trhem, ziskovými soukromými společnostmi a jednotlivými občany 

nebo skupinami občanů, prostor mezi občanem, nebo rodinou a společností.“ (Dohnalová, 

2005: 4) Profesor Potůček popisuje tento sektor jako “…institucionalizované vyjádření 

života občanské společnosti. Tvoří jej organizace, které jsou formou dobrovolného 

sdružování občanů sdílejících společné hodnoty a ochotných spolupracovat na společném 

díle.“ (Potůček a kol., 2005: 103) 

Občanský sektor je jeden z mnoho používaných termínů pro vymezení tohoto 

sociálního prostoru. Můžeme se setkat s dalšími pojmy, které jsou převzaty ze zahraničí 

a často narážejí na svoji nejednoznačnost při překladu do českého jazyka. Občanský sektor 

tedy bývá označován jako třetí sektor, neziskový sektor, nestátní neziskový sektor, 
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neformální sektor, nevládní sektor, nezávislý sektor, dobrovolný sektor, dobrovolnický 

sektor, sociální ekonomika. (Potůček a kol., 2005: 155). Všechna tato označení se potýkají 

s určitými nedostatky. 

O tom, jak je tento sektor různorodý, pestrý a obsáhlý, svědčí četnost jeho aktérů, 

kteří mohou být neformálně i formálně organizováni. Haken spolu s mnoha dalšími autory 

zahrnuje do tohoto sektoru i „občanské aktivity, které vykonávají nějakou obecně 

nebo vzájemně prospěšnou aktivitu bez právní subjektivity – petiční akce, sousedské 

iniciativy, organizovaní obyvatelé.“ (Haken, 2005: 10). 

Pokud se zaměříme pouze na organizovanou část tohoto sektoru, zjistíme, 

že je naplněn značnou řadou organizací, které se liší svým rozsahem a působností (lokální, 

regionální, státní až mezinárodní organizace), svým zaměřením (sociální nebo zdravotní 

služby, obhajoba lidských práv, humanitární pomoc, ochrana životního prostředí apod.), 

finančním zázemím (poměr vlastních zdrojů, dotací, darů, grantů aj.), mírou dobrovolnosti 

(zda mají placené zaměstnance či fungují na základě čistě dobrovolnické platformy) a také 

původem, historií vzniku (charitativní a náboženské organizace, nově vznikající 

organizace). 

V českém prostředí se velmi ujaly termíny nestátní neziskový sektor nebo nestátní 

neziskové organizace. Toto pojmenování může být zavádějící a matoucí. Použitím 

této terminologie je tento sektor často vnímán jako ostrý protiklad proti státu a státní 

správě, trhu a tržním mechanismům. (Bačuvčík, 2005: 39 – 44). Nicméně jsou tyto termíny 

přijaty a prosazovány i na úrovni státní správy1, jsou hojně používány médii a v rámci 

české veřejnosti organizace fungující v tomto prostoru zlidověly termínem „neziskovky“. 

Obdobně jako autoři Skovajsa či Bačuvčík se přikláním k používání termínu občanský 

sektor, který pozitivně vymezuje danou oblast a zároveň „vystihuje organizovanou 

občanskou společnost v celém jejím rozsahu.“ (Skovajsa a kol, 2010: 36). Proto budu 

i pro organizační jednotky tohoto sektoru v rámci této práce užívat vhodnějšího názvu - 

organizace občanské společnosti. 

Pro účely této práce se bude následující text věnovat definicím organizací občanské 

společnosti z pohledu strukturálně-operacionálního, podle sektorového členění a z hlediska 

funkcí OOS. 

 
1 Viz pojmenování poradního orgánu vlády ČR zaměřeného na občanský sektor jako Rada vlády pro nestátní neziskové 

organizace. 
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Strukturáln ě-operacionální definice OOS 

Nejčastěji užívaná definice nestátních neziskových organizací (tedy OOS), která 

dosáhla mezinárodního uznání, je strukturálně-operacionální definice profesorů Salamona 

a Anheiera. Byla vytvořena v 90. letech 20. století. V ČR byla poprvé použita v rámci 

české části Mezinárodního srovnávacího výzkumu neziskových organizací Univerzity 

Johnse Hopkinse (Potůček, 1997: 153-154) Oba autoři této definice vnímají „…neziskový 

sektor jako soubor institucí, které existují vně státních struktur, avšak slouží v zásadě 

veřejným zájmům, na rozdíl od zájmů nestátních.“ (Škarabelová, 2005: 24) Vymezují 

pět vlastností, které jsou neziskovým organizacím společné: 

� „ Institucionalizované (organized) – tj. mají jistou institucionální strukturu, jistou 

organizační skutečnost, bez ohledu na to, zda jsou formálně nebo právně registrovány. 

� Soukromé (private) – tedy jsou institucionálně odděleny od státní správy, ani jí nejsou 

řízeny. To neznamená, že nemohou mít významnou státní podporu nebo že ve vedení 

nemohou být mj. státní úředníci. Rozhodující je zde fakt, že základní struktura 

neziskových organizací je ve své podstatě soukromá. 

� Neziskové (non-profit) – ve smyslu nerozdělování zisku, tj. nepřipouští se u nich žádné 

přerozdělování zisků vzniklých z činnosti organizace mezi vlastníky nebo vedení 

organizace. Neziskové organizace mohou svou činností vytvářet zisk, ovšem ten musí 

být použit na cíle dané posláním organizace. 

� Samosprávné a nezávislé (self-governing) – jsou vybaveny vlastními postupy 

a strukturami, které umožňují kontrolu vlastních činností, tzn. že neziskové organizace 

nejsou ovládány zvenčí, ale jsou schopny řídit samy sebe. Nekontroluje je ani stát, 

ani instituce stojící mimo ně. 

� Dobrovolné (voluntary) – využívají dobrovolnou účast na svých činnostech. 

Dobrovolnost se může projevovat jak výkonem neplacené práce pro organizaci, 

tak formou darů nebo čestné účasti ve správních radách.“ (Škarabelová, 2005: 24) 

I tato definice má svá slabá místa. Aby byla OOS dle Salamona a Anheiera 

považována za součást občanské společnosti, musí splňovat všech pět zmíněných znaků 

zároveň. To v praxi není vždy úplně jednoznačné. Existuje řada hraničních případů, které 

nesplňují všechna kritéria (např. odbory, občanské iniciativy, příspěvkové organizace, 

politické strany, profesní a zájmové komory, obchodní společnosti zřízeny za jiným 

účelem než dosažení zisku, družstva). (Skovajsa a kol., 2010: 39 - 40) 
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Bergerová doplňuje tuto definici o dalších tři znaky, které jsou typické pro občanský 

sektor: 

� Fragmentárnost – OOS řeší pouze dílčí problémy, neřeší komplexně a systémově 

společenské problémy v jejich celistvosti 

� Různorodost – ta vychází z plurality názorů, postojů a stanovisek, které jednotlivé 

OOS zastávají. Každá může mít jinak formulovaný cíl a vybrat si jiný způsob jejího 

dosažení. OOS budou mít společné, že jim půjde o společenskou prosperitu. 

� Vztah k moci – OOS mají ambice stát se vlivnými aktéry, které ovlivňují rozhodnutí 

o věcech veřejných, jejich zájmem není vykonávat tuto moc. (Bergerová, 2002: 109-

110) 

Definice OOS dle sektorového členění 

Opakem strukturálně-operacionálního vymezení OOS je podrobné sektorové členění 

švédského ekonoma Pestoffa. Ten rozděluje národní hospodářství na čtyři sektory 

(viz obrázek č. 1) na základě následujících tří kritérií: 

� podle kritéria financování provozu a rozvoje na sektor ziskový a neziskový, 

� podle kritéria vlastnictví na sektor soukromý a veřejný 

� podle míry formalizace na sektor formální a neformální“ (Rosenmayer, 2005: 

33-34) 

Obrázek č. 1: Pestoffův trojúhelník národního hospodářství 

 

Zdroj: Rektořík 2004: 16 
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Prostor ohraničený kružnicí vyznačuje oblast občanského sektoru. Pestoff 

tento prostor vymezil negativně jako neziskový soukromý sektor a označoval jej také 

termínem třetí sektor2.  

Vymezení hranic dle Pestoffova trojúhelníku se může lišit v jednotlivých zemích 

(záleží například na právním systému dané země atd.) i dle účelu, kterému 

má toto rozlišení sloužit. (Rosenmayer, 2005: 35-36) V praxi jsou hranice mezi sektory 

velmi nejasné a prolínají se. 

Z tohoto důvodu Pestoff popisuje i hraniční a smíšené organizace, které se mohou 

v činnostech a posláních překrývat s jinými sektory. Hraniční organizace na úrovni sektoru 

domácností jsou například společenství vlastníků (bytových) jednotek. Organizace 

na pomezí veřejného sektoru a soukromého sektoru jsou například profesní komory 

a veřejné vysoké školy. Organizace na hranici se ziskovým sektorem mohou být některé 

obchodní společnosti a družstva. Rektořík uvádí jako příklad konkrétní smíšené organizace 

soukromou střední školu, která je zčásti financována z veřejných zdrojů, nachází 

se ve veřejném sektoru, ale je v soukromém vlastnictví. (Rektořík, 2004: 17) 

Definice OOS z hlediska jejich funkcí 

Další snahou o vymezení organizací občanské společnosti bylo prostřednictvím 

definování jejich funkcí. OOS ve společnosti zastávají řadu různorodých funkcí. Mnoho 

autorů se pokoušelo vytvořit jejich rozdělení. 

Dohnalová například popisuje dvě základní funkce OOS, a to:  

� operační funkce - tedy poskytování služeb 

� funkce obhajovací - OOS mají za úkol ovlivňovat oblast politického 

a veřejného mínění (Dohnalová, 2005: 5) 

Salamon rozlišuje pět základních funkcí OOS: 

� servisní funkce – OOS zajišťují širokou paletu služeb, jejichž poskytování 

není často atraktivní pro tržní subjekty. Tyto služby nabízejí svým členům 

nebo různým cílovým skupinám, na které se zaměřují (př. zdravotně 

znevýhodnění aj.) 

 
2 V tomto tří-sektorovém rozdělení je prvním sektorem sektor ziskový a druhým sektorem sektor veřejný-netržní. 
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� inovační funkce – OOS jsou studnicí nových myšlenek, postupů. Často 

jako první reagují na nové situace ve společnosti a hledají cesty k jejich řešení. 

� funkce ochrany práv a sociální změny – OOS jsou často prostředníky mezi 

občany a aktéry veřejné politiky a snaží se ovlivňovat politická rozhodnutí. 

Ochraňují své členy či jiné osoby před útlakem státního aparátu, soukromých 

organizací či majoritních skupin. 

� expresivní a školící funkce – OOS dávají prostor pro sebevyjádření svých 

členů či sympatizantů. Učí je demokratickým principům a prosazování se. 

� komunitní a demokratizační funkce – OSS podporuje pluralitu názorů, 

myšlenek a postojů občanů, buduje jejich sociální kapitál, smysl pro komunitní 

život a podněcuje je k účasti na veřejné politice (Potůček, 2005: 168-169) 

1.2. Členění OOS podle typu 

Následující podkapitola přibližuje čtyři základní typy dělení OOS dle členství, 

předmětu činnosti, globálního charakteru poslání a dle získávání finančních zdrojů.  

OOS z hlediska členství 

Členské organizace - jedná se o organizace založené na členské základně. Členství 

může mít podobu otevřenou nebo uzavřenou. Příkladem mohou být občanská sdružení, 

odbory či družstva. 

Nečlenské organizace – nemají členy, ale mají pracovníky, dobrovolníky či členy 

správních či dozorčích rad apod. Pro ilustraci se jedná o nadace, nadační fondy či obecně 

prospěšné společnosti. (Skovajsa, 2010: 41) 

OOS z hlediska předmětu jejich činnosti 

OOS realizují svoje činnosti v mnoha odvětvích. To dokládá následující tabulka 

(tabulka č. 1), která srovnává tři dostupné klasifikace, a to: Mezinárodní klasifikaci 

neziskových organizací – ICNPO, Sytém klasifikace netržních činností OSN – COPNI 

a v ČR užívanou odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (nevýrobních) – OKEČ. 

V jednotlivých klasifikacích se promítají sociální služby. Je zřejmé, že sociální služby jsou 

považovány za služby hodné zvláštní pozornosti. Patří mezi významné činnosti, na které 

se OOS zaměřují. 
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Tabulka č. 1: Srovnání struktury v klasifikacích ISNPO, COPNI a OKEČ 

Mezinárodní klasifikace 
neziskových organizací 
ICNPO 

Systém klasifikace 
netržních činností 
OSN COPNI 

Odvětvová klasifikace 
ekonomických činností 
(nevýrobních) OKEČ 

1. Kultura, sport a volný čas 03. Rekreace a kultura 92. Rekreační, kulturní a sportovní 
činnost 

2. Vzdělávání a výzkum 04. Vzdělávání 80. Školství 73. Výzkum 
3. Zdraví 02. Zdraví 85.1 Zdravotnictví 

4. Sociální služby 05. Sociální péče 
85.3 Sociální služby. 75. Kolektivní 
a individuální sociální služby a 
sociální politika 

5. Ochrana životního 
prostředí 

08. Ochrana životního 
prostředí 

91. Činnost společenských 
organizací (odbory, politické 
strany, církve a profesní spolky) 

6. Komunitní rozvoj a 
bydlení 

01. Bydlení 

7. Ochrana práv, obhajoba 
zájmů a politika 

07. Politické strany, 
odborové a profesní 
organizace - část 

8. Filantropie a 
dobrovolnictví  

9. Mezinárodní aktivity  
10. Náboženství a církve 06. Náboženství 

11. Hospodářská a profesní 
sdružení, odbory 

07. Politické strany, 
odborové a profesní 
organizace - část 

12. Činnosti jinde neuvedené 
09. Služby jindy 
neuvedené 93. Ostatní osobní služby 

Zdroj: Škarabelová, 2005: 27 

OOS z hlediska globálního charakteru poslání 

Organizace veřejně prospěšné (Public Benefit Organizations – PBO) 

Jedná se o organizace, které se orientují na veřejný zájem. Nabízejí své služby široké 

veřejnosti nebo její části. Příkladem těchto organizací v našich podmínkách jsou různé 

charity, diakonie, nadace, obecně prospěšné společnosti a některá sdružení. Působí 

nejčastěji v oblastech ochrany přírody, zdravotnictví, vzdělávání, v sociálních službách 

apod. 

Organizace vzájemně prospěšné (Mutual Benefit Organizations – MBO) 

Tyto typy organizací vznikly za účelem poskytování vzájemné podpory či služeb 

svým vlastním členům (či jejich rodinným příslušníkům). Jedná se o různé zájmové 

spolky, svépomocné skupiny, odbory nebo družstva, které se realizují v oblastech kultury, 
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tělesné kultury, obhajoby zájmů svých členů apod. (Škarabelová, 2005: 26; Skovajsa, 

2010: 41-42) 

OOS z hlediska získávání finančních zdrojů 

Schaad dělí OOS na tzv. komerční a donátorské. Donátorské jsou výlučně závislé 

na darech od jiných fyzických nebo právnických osob, naopak komerčně založené 

OOS se snaží o získání dominantního zdroje příjmů ze své vlastní doplňkové podnikatelské 

činnosti. (Schaad in Novotný, 2008: 59) 

1.3. Typologie OOS v českém prostředí 

Občanská společnost má v české zemi dlouho tradici, která byla narušena obdobím 

dvou totalitních politických režimů - nacistického a komunistického. Jejími velkými 

mezníky je národní obrození v 19. století, založení Československé republiky v roce 1918 

a sametová revoluce v roce 1989. Po roce 1989 byly přijaty první zákony upravující 

jednotlivé institucionální formy OOS, což vedlo k pozvolné profesionalizaci 

těchto organizací. (Potůček, 2005: 169)  

V České republice nepanuje shoda, co se týče členění OOS. Existuje řada kritérií, 

podle kterých jsou české OOS děleny. Pro ČR je typické, že vedle nestátního neziskového 

sektoru se nachází i pozůstatek z doby komunismu - státní neziskový sektor. Zajišťuje 

zejména realizaci výkonu veřejné správy a zaměřuje se především na oblast školství, 

sociální a zdravotní péče. Tento sektor je zastoupen příspěvkovými organizacemi3 

a bývalými rozpočtovými organizacemi, které se roku 2001 transformovaly na organizační 

složky státu, kraje či obce4. (Škarabelová, 2005: 27-28) Třecí plocha mezi těmito dvěma 

sektory nastává v oblasti dotační a rozpočtové politiky státu. Aktéři veřejné politiky 

tak mnohdy řeší dilema, zda podporovat především státní instituce, nebo dát spravedlivou 

konkurenční příležitost i OOS v poskytování služeb. (Potůček, 2005: 171-172) 

V právním systému ČR chybí definování pojmů „organizace občanské společnosti“ 

nebo „neziskové organizace“. Přesto se OOS promítají do řady obecných (občanský 

 
3 Jedná se o samostatný typ právnické osoby. Hospodaří podle svého vlastního rozpočtu. Tuto formu mají často školy 

a školská zařízení, nemocnice aj. 
4 Jedná se o subjekty práva bez právní subjektivity. Vždy vystupují jménem státu, kraje nebo obce. Hospodaří 

s prostředky státního rozpočtu nebo místní samosprávy. Příkladem organizační složky státu je Ústav pro studium 
totalitních režimů, finanční úřady, Probační a mediační služba, Česká správa sociálního zabezpečení aj. 
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zákoník, obchodní zákoník, daňové zákony) i specifických zákonů (př. zákon o obecně 

prospěšných společnostech), které ošetřují jednotlivé formy OOS.  

OOS patří k soukromoprávním subjektům a spadají do působnosti občanského 

zákoníku. Občanský zákoník upravuje postavení fyzických a právnických osob. Rozděluje 

právnické osoby do čtyř skupin: sdružení fyzických nebo právnických osob (korporace), 

účelová sdružení majetku, jednotky územní samosprávy a jiné subjekty, o kterých 

to stanoví zákon.“ (Dohnalová, 2005: 7)  

V zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, nalezneme seznam právnických osob, 

pro něž je společné, že nebyly zřízeny nebo založeny za účelem podnikání. Jedná se o: 

� zájmová sdružení právnických osob, pokud tato sdružení mají právní subjektivitu 

a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti 

� občanská sdružení včetně odborových organizací, 

� politické strany a politická hnutí, 

� registrované církve a náboženské společnosti, 

� nadace, nadační fondy, 

� obecně prospěšné společnosti, 

� veřejné vysoké školy, 

� veřejné výzkumné instituce, 

� školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu, 

� obce, 

� organizační složky státu, 

� kraje, 

� příspěvkové organizace, 

� státní fondy, 

� subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon.  (Zákon 586/1992, § 18) 
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Významnou roli na poli českého občanského sektoru zaujímá Rada vlády pro 

nestátní neziskové organizace (dále jen RVNNO).5 Ačkoli Müller upozorňuje, 

že se RVNNO zabývá jen výsekem neziskového, občanského sektoru. Rada respektuje 

kritéria stanovená autorskou dvojicí Salamon a Anheier, ale nevěnuje se všem organizacím 

občanské společnosti. Tento poradní orgán zmiňuji z důvodu, že na národní úrovni 

vymezuje organizace občanského sektoru z pohledu současné legislativy. 

Za OOS považuje následujících pět základních forem: 

� Občanská sdružení 

� Obecně prospěšné společnosti 

� Nadace 

� Nadační fondy  

� Účelová zařízení církve 
 

Pro představu vývoje počtu subjektů občanského sektoru a státního neziskového 

sektoru za posledních pět let dokresluje následující tabulka: 

Tabulka č. 2: Přehled OOS a státního neziskového sektoru v letech 2007 – 20126 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 62 370 66 079 69 154 72 620 76 126 79 462
Organizační jednotka sdružení 31 230 31 629 32 272 32 696 33 599 34 656
Obecně prospěšná společnost 1 543 1 721 1 870 2 031 2 208 2 409
Nadace 1 504 1 512 1 494 477 487 493
Nadační fond 1 100 1 157 1 229 1 280 1 358 1 400
Církevní organizace 4 487 4 439 4 358 4 362 4 376 4 373

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Organizační složka státu 366 366 377 383 300 285
Příspěvková organizace 11 090 10 930 10 867 10 819 10 749 10 661

Organizace občanské společnosti (nestátní neziskový sektor)

Státní neziskový sektor

 

Zdroj: Ekonomické, 2013, upraveno autorkou 

 
5 RVNNO zastává funkci stálého poradního, iniciativního a koordinačního orgánu vlády České republiky v oblasti 

nestátních neziskových organizací. Původně vznikla v roce 1992 jako Rada pro nadace a jejím úkolem bylo zajistit 
rozdělení prostředků z Nadačního investičního fondu (dále jen NIF). V roce 1998 byla RVNNO transformována 
do dnešní podoby. Jejím úkolem je připomínkovat zákony a jiné právní dokumenty, vytvářet podklady pro legislativní 
změny týkající se oblasti NNO, zpracovávat podklady pro dotační politiku státu z veřejných rozpočtů zaměřenou 
na zmíněnou oblast, koordinovat spolupráci mezi státní správou, státními institucemi a místní samosprávou, snažit 
se zviditelňovat informace z oblasti neziskového sektoru, informovat vládu o využívání prostředků z NIF, sledovat 
postavení českých NNO v porovnání s kontextem Evropské unie atd. Všeobecně se snaží o vytvoření vhodných 
podmínek pro rozvoj občanského sektoru. RVNNO se skládá se zástupců NNO, státní správy, místní samosprávy 
a expertů na problematiku NNO. Rada má v současné době dva výbory: Výbor pro Evropskou unii a Výbor 
pro legislativu a financování (Statut RVNNO, 2012). 

6 Údaje jsou aktuální k 31.12.2012 
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V rámci dalšího textu se budu pro potřeby této práce podobněji věnovat pouze 

těm OOS, které poskytují sociální služby, tedy občanským sdružením, obecně prospěšným 

společnostem a účelovým zařízením církve. 

Občanské sdružení 

Občanská sdružení vznikají na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 

(zkratka ZSO). Tento zákon vychází z Listiny základních práv a svobod, podle které právo 

na sdružování je jedním ze základních politických práv, které nesmí být nikomu upíráno. 

ZSO umožňuje zakládat nejrůznější formální spolky, společnosti, kluby, svazy, hnutí, 

odborové organizace či jiná občanská sdružení.7 Dle údajů ČSÚ je v ČR registrováno 

79 4628 občanských sdružení. (Ekonomické, 2013) 

Občanská sdružení jako jediné OOS nemusí vzniknout pouze k dosažení cílů obecně 

prospěšných, ale mohou sloužit i cílům vzájemně prospěšným, tj. k podpoře svých členů. 

(Deverová, 2010: 193) Podle základního rozdělení právnických osob je na občanská 

sdružení nahlíženo jako na korporace. Jejich hlavními znaky je vytvoření členské základny 

a spolková činnost.  

Občanská sdružení se řídí čtyřmi principy spolkového práva (odluka od státu, 

dobrovolnost a osobní členství, absence majetkové participace členů, spolková 

samospráva). Stát zajišťuje pouze registraci občanských sdružení, dále se nevměšuje 

do jejich vnitřních vztahů či činností, pokud nejsou v rozporu se zákony9. Evidenci 

občanských sdružení vede Český statistický úřad. 

Členy sdružení mohou být fyzické i právnické osoby a jejich členství je založeno 

na dobrovolnosti. Platí pravidla, že ze sdružení může každý kdykoli vystoupit a členství 

je nepřenositelné na jinou osobu (např. členství nelze zdědit). Stanovy popisují, jakým 

 
7 Podle § 1 odst. 3 se tento zákon nevztahuje na sdružování občanů v politických stranách či hnutích, k výdělečné 
činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání (profesní komory), v církvích a náboženských 
společnostech. 

8 Údaj je aktuální k 31.12.2012. 
9 § 4 ZSO popisuje, která sdružení nejsou dovolena. Jedná se o ta sdružení, jejichž cílem je popírat nebo omezovat 

osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, 
náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí, 
anebo jinak porušovat ústavu a zákony. Dále ta, která sledují dosahování svých cílů způsoby, které jsou v rozporu 
s ústavou a zákony; a ozbrojená nebo s ozbrojenými složkami; za taková se nepovažují sdružení, jejichž členové drží 
nebo užívají střelné zbraně pro sportovní účely nebo k výkonu práva myslivosti. 
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způsobem členství vzniká a zaniká (dobrovolné vystoupení, vyloučení člena) 

a konkretizuje práva a povinnosti členů. (Deverová, 2010:197) 

Občanská sdružení si v rámci statutu určí orgány, skrze které bude řízeno, 

spravováno a kontrolováno. (Deverová, 2010: 192) 

Občanské sdružení je zakládáno tzv. přípravným výborem, který je složen nejméně 

ze tří fyzických osob, z nichž alespoň jedna musí být starší 18 let. Tento výbor 

předpřipravuje stanovy, v kterých jsou popsány základní údaje10 týkající se vznikající 

organizace, její struktury, složení a chodu. Pokud stanovy neurčují něco jiného, jedná 

jménem sdružení až do vytvoření orgánů přípravný výbor (Zákon 83/1990, §6). 

Občanské sdružení vzniká registrací na ministerstvu vnitra ČR. Podle § 12 ZSO 

občanské sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, 

nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění. Ve stanovách může být 

popsán i způsob majetkového vypořádání v případě zániku sdružení. Pokud toto 

vypořádání nepopisují, může o nich rozhodnout orgán rozhodující o rozpuštění spolku. 

Majetek může být převeden na jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Není vyloučeno 

i rozdělení majetku mezi členy sdružení. (Deverová, 2010: 195-197) 

Obecně prospěšné společnosti 

Tento typ neziskových organizací upravuje zákon č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech (dále ZOPS), který byl naposledy novelizován v roce 201011. 

Jedná se o netradiční formu OOS, která v jiných zemích nemá obdoby12. Zpočátku 

platnosti ZOPS mnoho organizací tento institucionální typ OOS nevyužilo k registraci. 

Rozšíření OPS napomohla zejména transformace stávajících nadací na formu obecně 

prospěšných společností v průběhu roku 1998. (Kačírek, 2002: 179) V současné době 

je v ČR registrováno okolo 2 40913 OPS. (Ekonomická, 2013) 

Zákon definuje obecně prospěšné společnosti (dále OPS) jako „právnickou osobu, 

která je založena podle tohoto zákona, poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby 

 
10 Podle § 6 ZSO stanovy musí obsahovat následující informace: název sdružení, sídlo, cíl jeho činnosti, orgány sdružení, 

způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení, ustanovení 
o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem, zásady hospodaření. 

11 Zákonem č.231/2010 Sb., který nabyl účinnosti od 1. ledna 2011. 
12 Kromě výjimky na Slovensku a v Albánii. 
13 Údaj je aktuální k 31.12.2012. 
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za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek a její hospodářský 

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

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

pro které byla obecně prospěšná společnost založena.“ (Zákon 248/1995, § 2) 

Zákon explicitně nepopisuje výčet obecně prospěšných služeb. Rozhodnutí nechává 

v pravomoci rejstříkových soudů14, které rozhodují o založení nové OPS či rozhodují 

o rozšíření obecně prospěšných služeb již stávajících organizací. OPS vzniká dnem zápisu 

do rejstříku vedeného u zmíněných soudů. 

OPS jsou často zakládány v oblasti školství, kultury, v sociální oblasti a v resortu 

zdravotnictví. Proto je při zakládání těchto organizací nutné prokázání splnění zvláštních 

podmínek, že mají k takové činnosti oprávnění.15 

OPS může být založena dvěma způsoby, záleží na počtu zakladatelů. Těmi mohou 

být jak fyzické, tak právnické osoby. Při jednom zakladateli musí být sepsána zakládací 

listina ve formě notářského zápisu. U dvou a více zakladatelů se OPS zakládá písemnou 

zakládací smlouvou16. Zakladatel má dvě práva vzhledem k OPS, kterou zakládá. Může 

jmenovat členy správní a dozorčí rady (pokud tuto pravomoc v zakládací listině neomezí) 

a může změnit nebo zrušit rozhodnutí správní rady o zrušení OPS. (Deverová, 2010: 200) 

Ke zrušení OPS může dojít na základě následujících zákonných důvodů: uplynutím 

doby či účelu, pro který byla organizace založena. Dnem, který určí správní rada ve svém 

rozhodnutí o zrušení společnosti. Vnitrostátní fúzí nebo rozdělením s jinou organizací. 

 
14 Jedná se o krajské soudy v Praze (městský soud), Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, v Brně, Plzni, Hradci 

Králové a Ostravě. 
15 Například jedná-li se o poskytovatele sociálních služeb, je potřeba jeho registrace dle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách; u školského zařízení je potřeba zápis do školského rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., 
(školský zákon); u nestátního zdravotnického zařízení je potřeba registrace dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní 
péči v nestátních zdravotnických zařízeních (Deverová, 2010: 201) 

16 Zakládací listina (či smlouva) podle § 4, odst. 2 a 3 ZOPS musí obsahovat název, sídlo, IČ zakladatele, jde-li 
o právnickou osobu, nebo jméno, RČ (nebo datum narození) a trvalý pobyt zakladatele, jde-li o fyzickou osobu; název 
a sídlo OPS; druh obecně prospěšných služeb, které má OPS poskytovat, včetně podmínek jejich poskytování; dobu, 
na kterou se OPS zakládá, pokud není založena na dobu neurčitou; jméno, RČ (nebo datum narození) a trvalý pobyt 
členů správní rady; jméno, popřípadě jména a příjmení, RČ a trvalý pobyt ředitele OPS; jméno, RČ (nebo datum 
narození) a trvalý pobyt členů dozorčí rady; hodnotu a označení majetkových vkladů jednotlivých zakladatelů, jsou-li 
vkládány, u nepeněžitého vkladu určení jeho předmětu a ocenění odborným odhadcem; možnost odměňování a způsob 
stanovení výše odměny členů správní rady, členů dozorčí rady a ředitele; podmínky změn určeného druhu 
poskytovaných obecně prospěšných služeb; způsob jednání správní rady a dozorčí rady; volbu nebo jmenování 
určitého počtu členů správní rady, popřípadě dozorčí rady na návrh předem určeného okruhu občanů nebo na návrh 
určité právnické osoby, orgánu územní samosprávy nebo orgánu státní správy; možnost opětovného členství ve správní 
radě; důvody pro odvolání člena správní rady a dozorčí rady zakladatelem; podmínky zcizení nebo zatížení určitého 
majetku vloženého nebo darovaného zakladatelem. 
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Zrušit OPS může také soud svým rozhodnutí. Ke zrušení organizace dochází v případě, 

že je na její majetek prohlášen konkurz. Podle § 7 ZOPS společnost zaniká dnem výmazu 

z rejstříku. Organizace může zaniknout s předchozí likvidací, nebo bez ní. 

Novela ZOPS přinesla změny v rámci orgánů OPS. Ty jsou tvořeny vždy ředitelem 

jako statutárním zástupcem, správní radou a dozorčí radou jako kontrolním orgánem. 

Ředitel řídí OPS a vystupuje jejím jménem. O jeho jmenování a odvolání rozhoduje 

správní rada. Ředitel a správní rada mají povinnost vykonávat svoji funkci s péčí řádného 

hospodáře a nesou odpovědnost za případné škody, pokud tuto povinnost nedodrží. Ředitel 

může svou funkci vykonávat buď bezúplatně (na základě příkazní smlouvy). Vykonává-li 

svou funkci úplatně, může mít dvě smlouvy: smlouvu o výkonu funkce na statutární 

pravomoci a pracovní smlouvu na vedení činnosti OPS. (Deverová, 2012) Nově mohou být 

odměňováni za funkci i členové správní rady17.  

Paragraf 13 ZOPS popisuje pravomoci správní rady. Ta vydává písemný souhlas 

k právním úkonům, v kterých OPS nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou nebo movitou 

věc. Odsouhlasí případné zřízení věcného břemena nebo předkupního práva u movité věci, 

nebo dále nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva. Jestliže zakládá 

jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické 

osoby. Správní rada schvaluje rozpočet OPS, řádnou a mimořádnou účetní závěrku 

a výroční zprávu OPS, předmět doplňkových činností. Správní rada rozhoduje o zrušení 

OPS. V případě, že by byla OPS zrušena s likvidací. V kompetenci správní rady 

je i rozhodnutí o tom, na kterou jinou OPS se převede likvidační zůstatek. Dále rozhoduje 

o přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, 

zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel 

a nestanoví-li zakládací listina jinak. Správní rada může vydat statut OPS, který upravuje 

podrobnosti její činnosti, a může schvalovat i jeho případnou změnu. 

Kompetence a práva dozorčí rady jsou popsány podrobně v § 16 ZOPS. Ve shrnutí 

dozorčí rada kontroluje řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu. Dbá na to, 

aby OPS vyvíjela svoji činnost v souladu se zákony a zakládací listinou. Může svolat 

mimořádné jednání správní rady, vyžadují-li to zájmy OPS. Pokud nalezne nějaké 

nedostatky výše popsaného, seznámí s jejich výčtem ředitele a správní radu a dá prostor 

pro nápravu. Pokud není učiněna, informuje zakladatele. 

 
17 Podle § 10 odst. 2 ZOPS může být v pracovněprávním vztahu k OPS nejvýše jedna třetina členů správní rady. 
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Účelová zařízení církve 

Církev a náboženské společnosti upravuje zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě 

náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností (dále zkratka 

ZCNS). Tento zákon zaručuje právo občanů na dobrovolné a svobodné náboženské 

vyznání jak je stanoveno i v Listině základních práv a svobod (Zákon 2/1993, článek 15, 

odst. 1) 

ZCNS definuje církev a náboženskou společnost jako „dobrovolné společenství osob 

s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, 

založené za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, 

a zejména s tím spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování a duchovní služby“ 

(Zákon 3/2002, § 3) V současné době je v ČR registrováno 33 církví a náboženských 

společností a 76 účelových zařízení CNS (Rejstřík CNS, 2012) 

ZCNS v §15 a rozlišuje tzv. dva druhy evidovaných právnických osob (dále zkratka 

EPO), které jsou řazeny mezi organizace občanské společnosti. Jedná se o: 

� orgán registrované církve a náboženské společnosti, řeholní a jinou církevní instituci 

osob hlásících se k církvi a náboženské společnosti založené za účelem vyznávání 

náboženské víry, 

� účelové zařízení registrované CNS poskytuje (obdobně jako OPS) veřejnosti obecně 

prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. 

Zaměřují se zejména na sociální nebo zdravotnické služby, nebo působí jako charita 

či diakonie.  

Statutární orgán CNS podává návrh na registraci18 EPO a zakládá ji zakládací 

listinou19. Ministerstvo kultury ji zapíše do rejstříku EPO, který je veřejným seznamem.  

Ke zrušení registrace EPO u ministerstva kultury dochází na návrh orgánu CNS, 

který ji založil, nebo z vlastního podnětu, jedná-li EPO protiprávně, nebo v rozporu 

s vymezenou působností. EPO se ruší zánikem registrace samotné CNS, která ji založila. 

 
18 Návrh na registraci musí obsahovat doklad založení EPO; předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné 
činnosti a její stanovy, pokud existují; název a sídlo EPO; označení jejího statutárního orgánu; osobní údaje členů 
jejího statutárního orgánu; způsob jednání statutárního orgánu EPO (Zákon 3/2002, § 16) 

19 Zakládací listina musí obsahovat název, sídlo a IČ zakladatele; název a sídlo účelového zařízení na území ČR; dobu, 
na kterou se zakládá (pokud se nejedná o dobu neurčitou); označení jeho statutárního orgánu; osobní údaje členů 
statutárního orgánu; stanovy; způsob zveřejňování výroční zprávy o činnosti a hospodaření; způsob schvalování změn 
zakládací listiny. (Zákon 3/2002, § 16a) 
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Dalším důvodem zrušení registrace je, pokud je na majetek EPO uvalen konkurz či nebyli-

li ustanoveni členové jejího statutárního orgánu. K zániku může dojít i po uplynutí doby, 

na kterou byla zřízena. Pokud neposkytuje déle než rok obecně prospěšné služby, pro které 

byla zřízena. Za závazky EPO ruší CNS, která ji zřídila. 

1.4. Sociální služby poskytované OOS 

„Sociální služby jsou jedním z důležitých nástrojů realizace sociální politiky. Naše 

právní předpisy takto označují jen služby, tj. činnosti, kdy někdo pro někoho něco činí, 

nikoli regulaci a dávky.“ (Matoušek, 2001: 178) V zákoně o sociálních službách 

je definována sociální služba jako „činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona 

zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence 

sociálního vyloučení.“ (Zákon 108/2006, § 3) 

Poslední dvě desetiletí znamenaly pro rozvoj a úroveň sociálních služeb období 

zásadních změn. Průlomový byl rok 1989, který přinesl v této oblasti velké uvolnění. Stát 

se již definitivně vzdal svého monopolu na poskytování sociálních služeb, který si držel 

od 60. let. Nově se tak velmi významnými poskytovateli staly právě OOS, které, 

jak již bylo zmíněno, zaznamenaly svoji obnovu a boom zejména po sametové revoluci. 

V prvopočátcích se v sociální oblasti angažovala zejména občanská sdružení (založená 

nově podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů) a církve, které zakládaly charity 

a diakonie (Matoušek a kol., 2011: 31) 

V návaznosti na ekonomické a politické změny, které ve společnosti probíhaly, 

si žádal svoji rekonstrukci i sociální systém. Již v roce 1990 byl připraven scénář reformy 

stávajícího systému sociální péče, která byla transformována do moderního systému 

sociální pomoci. (Matoušek a kol., 2011: 30) Na počátku 90. let minulého století došlo 

k vysokému nárůstu dlouhodobé nezaměstnanosti. Nový systém, jehož součástí byla 

i tzv. záchranná sociální síť, měla pomoci nezaměstnaným proti úpadku do chudoby. 

Velkorysé a snáze dosažitelné sociální dávky však zapůsobily demotivačně 

na nezaměstnané, a tak se jejich stav prohluboval a stal se životním stylem. (Kotýnková, 

2009: 3) 

Systém sociální péče, jehož součástí byly sociální služby, nekopíroval optimálně 

požadavky společnosti. Systém byl zatížen mnoha nedostatky. V právní úpravě nebyly 

dány žádné požadavky na činnost poskytovatelů sociálních služeb – z hlediska jejich 
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kvality, odborné způsobilosti personálu, či vybavenosti zařízení atd. (Matoušek a kol., 

2011: 14) Stále byla upřednostňována ústavní péče. Ke klientům sociálních služeb nebylo 

přistupováno individuálně, ale péče byla jednotně poskytována určitým skupinám osob, 

což vedlo k jejich stigmatizaci. Spektrum sociálních služeb bylo velmi úzké20. V legislativě 

nebylo pamatováno na případně nově vznikající alternativní sociální služby. Financování 

poskytovatelů sociálních služeb bylo velmi nejisté. Probíhalo formou ročních dotací, 

které se však díky byrokratickému řízení k poskytovatelům dostávaly se zpožděním. 

Tím se poskytovatelé mnohdy dostávali do tísnivé finanční situace, což mohlo způsobit 

i zánik organizace. Neexistoval přehled o poskytovatelích sociálních služeb a organizace 

nemusely splňovat žádné zvláštní podmínky, pokud chtěly sociální služby zajišťovat. 

Chyběla i systémová kontrola kvality poskytovaných služeb. (Matoušek a kol., 2011: 36-

37) 

Sociální systém si tak žádal novou revizi, aby se z pasivních příjemců sociálních 

dávek stali občané aktivní, odpovědní za svoji životní situaci, a dále byly vytvořeny 

zákonné podmínky pro poskytování sociálních služeb, které budou platit pro všechny 

poskytovatele - státní i nestátní - stejně. Z těchto důvodů vstoupila v roce 2007 v účinnost 

nová sada zákonů, která přinesla změnu systému sociální péče. Jednalo se o zákon 

o životním a existenčním minimu č. 110/2006 Sb., zákon o pomoci v hmotné nouzi 

č. 111/2006 Sb., a v neposlední řadě průlomový zákon o sociálních službách č. 108/2006, 

kterým se profesionalizovaly sociální služby. 

Zákon o sociálních službách byl navržen tak, aby upřednostňoval nestátní 

poskytovatele sociálních služeb. Jak dodává Matoušek, „obce, obce s rozšířenou 

působností a kraje působí v oblasti sociálních služeb pouze podpůrně: zajišťují sociální 

služby tam, kde je nemá kdo jiný zajistit a hrozí újma na zdraví či životě toho, kdo službu 

potřebuje.“ (Matoušek a kol., 2011: 45). 

Koldinská popisuje znaky nového systému sociálních služeb, kterými jsou: 

� „Primární je poskytnutí relevantních informací osobě, která se ocitla 

v nepříznivé sociální situaci tak, aby ji pokud možno mohla řešit sama 

a vlastními silami. 

� Teprve pokud tyto informace jako takové nestačí, nastupují sociální služby. 

 
20 Byly poskytovány následující sociální služby: poradenské služby, ústavní sociální péče, pečovatelská služba, 

stravování, kulturní a rekreační péče (Matoušek, 2011: 37) 
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� Sociální služby mají být individualizované, „šité potřebám konkrétního 

jedince na míru“. 

� Sociální služby mají být především aktivační, podporovat samostatnost 

klientů a předcházet delšímu trvání nepříznivé sociální situace. 

� Kvalita poskytování sociálních služeb je dána přímo do souvislosti 

s dodržováním lidských práv a základních svobod a se zachováním 

důstojnosti člověka.“ (Matoušek a kol., 2011: 39-40) 

Přijetím zákona o sociálních službách dochází k posílení role klientů sociálních 

služeb. Vztah mezi poskytovatelem a klientem je založen na smluvním principu. 

Na počátku spolupráce mezi sebou sepisují smlouvu21 o poskytnutí sociálních služeb.  

Zákon zavádí nový příspěvek na péči22, který může osobám sloužit k zajištění 

pomoci osobou blízkou, nebo asistentem sociální péče, či na nákup služeb 

od registrovaných poskytovatelů sociálních služeb. Zákon v § 73 konkrétně stanovuje, 

které sociální služby jsou poskytovány bezplatně a které za částečnou nebo plnou úhradu 

nákladů23. Nevýhodou tohoto vkládání financí na sociální služby přímo do rukou 

jejich uživatelů je ten, že vnímají příspěvek na péči jako regulérní rodinný příjem 

a nepoužívají ho na nákup sociálních služeb. Často dochází k jeho zneužívání od ostatních 

členů rodiny. 

Poskytovateli sociálních služeb nemusí být pouze OOS, ale také obce, kraje, MPSV, 

či jimi zřízené právnické osoby (příspěvkové organizace a organizační složky), fyzické 

osoby či jiné právnické osoby (např. obchodní společnosti), které splňují podmínky dané 

zákonem o sociálních službách. (Zákon 108/2006, § 6) Všichni poskytovatelé sociálních 

služeb musí být registrováni na krajském úřadě24. Registrace je první známkou toho, 

že splňují požadavky25 pro poskytování služby. Krajský úřad vede registr poskytovatelů 

sociálních služeb. Jeho elektronickou podobu spravuje Ministerstvo práce a sociálních 

 
21 Zejména při poskytování služeb sociální péče, musí být tato smlouva uzavřena v písemné podobě. Zákon také apeluje 

na srozumitelnost smlouvy pro klienta. 
22 Nahrazuje dřívější příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou. Nárok na příspěvek na péči vzniká osobám závislým 

na pomoci jiné fyzické osoby. Slouží na zajištění základních životních potřeb těchto osob. Výše příspěvku se odvíjí 
od věku a míry závislosti (lehká, středně těžká, těžká, úplná), kterou stanovují posudkový lékaři OSSZ. O příspěvku 
rozhoduje krajská pobočka ÚP, která ho také vyplácí a kontroluje jeho využívání. 

23 Aby byl zachován princip sociálních služeb jako služeb veřejných a nedocházelo k finančnímu zneužití provozování 
těchto služeb, upravuje vyhláška č. 505/2006 Sb. výši maximálních úhrad některých sociálních služeb. 

24 Dle svého sídla či trvalého bydliště. 
25 Při registraci subjekty dokládají, že splňují bezúhonnost a odbornou způsobilost všech fyzických osob, které budou 

přímo poskytovat sociální služby.  
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věcí. Je zavedena kontrola formou inspekce poskytování sociálních služeb, kterou od roku 

2012 provádí krajské pobočky ÚP26 (www.mpsv.cz, [cit. 2013-2-4]). Jak zdůrazňuje 

Matoušek „podmínit provoz sociální služby koncesí je nezbytně nutné, protože jde 

o služby občanům, kteří se pro svůj zdravotní stav nebo věk mohou jen stěží bránit 

případné šikaně a zlým úmyslům.“ (Matoušek, 2001: 178) 

Inspirací z německé právní úpravy se do zákona o sociálních službách dostává nová 

kategorizace sociálních služeb. (Matoušek a kol., 2011: 43) Služby mohou být 

poskytovány formou pobytovou, ambulantní či terénní a dělí se do tří kategorií, a to: 

� sociální poradenství27 

� služby sociální péče28 

� služby sociální prevence29 

Za pomoci komunitního plánování se hledají cesty k optimalizaci sítě sociálních 

služeb. Účastní se ho zadavatelé (zástupci místní samosprávy) spolu s poskytovateli 

sociálních služeb a jejich uživateli. Do komunitního plánování jsou přizváni i zástupci 

úřadů práce a zaměstnavatelů. V rámci tohoto setkávání se řeší rozvoj sociálních služeb 

pro znevýhodněné skupiny osob v určitém čase a místě. (www.komunitni-planovani.com, 

[cit. 2013-03-21]) Kraje mají ze zákona o sociálních službách povinnost zpracovávat 

tzv. střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. (Zákon 108/2006, § 3, 95) Na jejich 

základě jsou rozdělovány prostředky z veřejných zdrojů do tohoto sektoru. Tyto plány 

popisují aktuální síť sociálních služeb v působnosti kraje a její vizi do budoucna. Určuje 

způsob, jakým budou sociální služby řízeny a financovány.  

Sociální služby jsou nejčastěji dotovány z veřejných prostředků. Pouze registrovaní 

poskytovatelé sociálních služeb mají možnost dosáhnout na prostředky ze státního 

 
26 V roce 2007 – 2011 tuto kontrolu prováděly krajské úřady a MPSV ČR. 
27 Sociální poradenství je rozlišováno na základní a odborné. 
28 Služby sociálně péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim 

v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti (jedná se např. o osobní asistenci, pečovatelská služba, 
tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních 
služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním znevýhodněním, domovy pro seniory, 
domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní 
péče (Zákon 108/2006, § 38 – 52) 

29Mezi služby sociální prevence je zahrnuta raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, 
domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním, sociálně terapeutické dílny, terapeutické 
komunity, terénní programy a sociální rehabilitace (Zákon 108/2006, § 53 – 70) 
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rozpočtu a podat si žádost o dotaci na krajský úřad. Dalšími příjmy kryjící náklady 

sociálních služeb mohou být úhrady od samotných uživatelů služeb (hlavně 

skrze příspěvky při péči) či jednorázové účelové dotace od krajů, měst a obcí. (Matoušek, 

2011: 48 – 49) 
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2. VZTAH SOCIÁLNÍ EKONOMIKY A OB ČANSKÉHO 

SEKTORU 

Sociální ekonomika a občanský sektor jsou dva teoretické koncepty, jejichž subjekty 

se v praxi v mnohém prolínají, ne-li ztotožňují. Někteří autoři (např. Kadeřábková) hovoří 

o tzv. nově vznikající generaci OOS, které svými službami a ekonomickými aktivitami 

se přibližují subjektům sociální ekonomiky. (Kadeřábová, s. d.) Deverová hovoří o zvratu 

ve vývoji OOS a proměnlivosti jejich činností. OOS jsou nuceni z důvodu nejistých 

podpor, rozšiřovat svoje činnosti i do komerční sféry. Tak dochází k propojování 

charitativní a ekonomické činnosti. (Deverová, 2011: 2) 

Tato kapitola je rozdělena do čtyř podkapitol. První je věnována teoretickému 

vymezení sociální ekonomiky a jejím subjektům. Druhá podkapitola se zabývá průsečíky 

a odlišnostmi teoretických konceptů sociální ekonomiky a občanského sektoru. Třetí 

podkapitola popisuje z pohledu jednotlivých podporovatelů, jakým způsobem mohou 

přispívat k existenci a fungování OOS. Poslední podkapitola je věnována konkrétním 

ekonomickým aktivitám, které mohou jednotlivé právní formy OOS provozovat. 

2.1. Vymezení pojmu sociální ekonomiky a jejich subjektů 

Koncept sociální ekonomiky (dále SE) se zrodil ve Francii a pozvolna se dostával 

do dalších evropských zemí. O podporu jeho rozšiřování se zasluhuje také EU, protože 

SE se v mnoha aspektech shoduje s její politikou zaměstnanosti a integrační politikou. 

EU nabízí řadu dotačních programů, které jsou přímo zaměřeny na rozvoj sociální 

ekonomiky – zejména sociálního podnikání a sociálních podniků30. Sociální ekonomika 

podporuje naplňování čtyř hlavních cílů politiky zaměstnanosti EU: přispívá ke zlepšení 

zaměstnatelnosti lidí v produktivním věku, podporuje podnikání a tvorbu nových 

pracovních příležitostí na místní úrovni, zlepšuje adaptabilitu firem a jejich zaměstnanců 

(modernizace výroby, vzdělávání pracovníků aj.) a posiluje politiku rovných příležitostí 

(Výbor, 2009: 13) 

Zejména v současném období, kdy se Evropa snaží vypořádat s dopady ekonomické 

krize, snaží se vyrovnávat se strukturálními nedostatky (stárnoucí obyvatelstvo, zvyšující 

 
30 V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) je aktuálně otevřena výzva č. 30 „Sociální 

ekonomika“, jejím cílem je podporovat sociálně vyloučené osoby a osoby ohrožené sociálním vyloučením, včetně 
odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnání. Výzva platí do 28. června 2013. (www.esfcr.cz, [cit. 2013-03-10]) 
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se nezaměstnanost, aj.) a řešit zhoršující se globální problémy, představuje sociální 

ekonomika jeden z možných nástrojů k napravení současného stavu. Evropská komise 

ve svém dokumentu Strategie Evropy 2020 stanovuje tři priority, na které se EU bude 

v následujících letech zaměřovat a které se v některých částech propojují s cíli sociální 

ekonomiky. Jedná se o: 

� Inteligentní růst – vyvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích. 

� Udržitelný r ůst – podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější 

ekonomiku méně náročnou na zdroje. 

� Růst podporující začlenění – podporovat ekonomiku s vysokou 

zaměstnaností, jež se bude vyznačovat hospodářskou, sociální a územní 

soudržností. 

Tyto tři priority se vzájemně podporují a nabízí vizi evropského sociálně tržního 

hospodářství pro 21. století.“ (EVROPA, 2010: 10) 

„Sociální ekonomika spojuje ziskovost a solidaritu, hraje prvořadou úlohu 

v evropském hospodářství tím, že vytváří kvalitní pracovní místa, posiluje sociální 

hospodářskou a územní soudržnost, vytváří sociální kapitál, podporuje aktivní občanství, 

solidaritu a typ hospodářství s demokratickými hodnotami, které klade lidi na první místo, 

a kromě toho podporuje udržitelný rozvoj a sociální, environmentální a technické 

inovace.“ (Výbor, 2009: 6) 

V některých zemích se můžeme setkat s tím, že sociální ekonomika bývá označována 

termíny jako „solidární ekonomika“, „třetí sektor“, „platforma“, či „t řetí systém“. (Výbor, 

2009: 5, 13) 

Podle Dohnalové „sociální ekonomiku tvoří na státu nezávislé subjekty: organizace 

a podniky, které produkují statky, služby obchodního i neobchodního charakteru s cílem 

sociálním; podniky, které uplatňují demokratickou účast svých členů a zaměstnanců; 

podniky sledující cíle solidarity a obecného zájmu a které nerozdělují svůj zisk mezi 

podílníky (akcionáře).“ (Dohnalová, 2006: 589) 

Obdobně jako je nesnadné vymezit hranice občanského sektoru, naráží i koncept 

sociální ekonomiky na obtížnost ve vymezení prostoru, v němž se nachází. Někteří autoři 

považují tento prostor za dosud neuchopený, proto není dosud známa jeho velikost, 

ani počet subjektů, který se v něm pohybují. Není tedy možné ani kvantifikovat podíl 
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subjektů sociální ekonomiky na hrubém domácím produktu. (CVNS, 2005: 27) Jiní 

(např. Dohnalová) považují sociální ekonomikou za víceméně identickou s občanským 

sektorem. (Dohnalová, 2009: 7). „Sociální ekonomika jako třetí sektor se částečně 

překrývá s neziskovým (občanským) sektorem, který přesahuje o část trhu (družstva, 

některé obchodní společnosti). Na druhé straně do sociální ekonomiky nelze řadit ty OOS, 

které nevykonávají ekonomické aktivity.“ (Dohnalová, Průša, 2011: 7) 

Sociální ekonomika pomáhá napravovat nedostatky sociálního státu a tržní 

ekonomiky. Je oceňována za to, že napomáhá řešit nezaměstnanost v regionech díky 

rozvoji místních a regionálních služeb. Podporuje opětovné začlenění tzv. rizikových 

skupin do společnosti skrze jejich pracovní uplatnění nebo jim poskytuje řadu služeb. 

Pro sociální ekonomiku je charakteristické její založení na demokratických principech 

a participativní ráz. Zapojuje své členy do rozhodovacích procesů na základě zásady 

„jeden člen, jeden hlas“. Snaží se do svého fungování začlenit mnoho aktérů (místní 

samosprávu, uživatele služeb, zákazníky, zaměstnance aj.). Je považována za projev 

partnerství sféry veřejné a soukromé. (CVNS, 2005: 16-18) 

Subjekty sociální ekonomiky 

Typy a formy subjektů sociální ekonomiky jsou velmi různorodé. 

Lze je identifikovat dle chování, které je pro ně typické, nebo z pohledu právně 

institucionálního. Jak je stanoveno i v definici a zřejmé i z názvu instituce CEP-CMAF31, 

v sociální ekonomice jsou nejčastěji zastoupeny organizace typu družstva, vzájemně 

prospěšné organizace, asociace a nadace, o kterých se hovoří jako o čtyřech základních 

pilířích sociální ekonomiky. (Dohnalová, 2009: 14) Charakteristiky jednotlivých pilířů 

sociální ekonomiky shrnuje následující tabulka (tabulka č. 3). 

  

 
31 CEP-CMAF (European Standing Conference of Co-operatives, Mutual Societies, Associations and Foundations = 

Evropská stálá konference družstev, vzájemných společností, sdružení a nadací). Jedná se o reprezentativní evropskou 
instituci zabývající se sociální ekonomikou. V roce 2008 změnila svůj název na Social Economy Europe. 
(www.socialni-ekonomika.cz, [cit. 2012-11-26]) 



27 

Tabulka č. 3: Čtyři „pilí ře“ sociální ekonomiky 

Družstva 

• dobrovolné a otevřené členství 

• stejná váha hlasu založená na většině 

• členové přispívají k základnímu jmění, které je 

proměnlivé 

• autonomie a nezávislost 

• hlavní oblasti činnosti: zemědělství, bankovnictví, 

výroba, maloobchod a služby 

Vzájemné společnosti 

• dobrovolné a otevřené členství 

• stejná váha hlasu založená na většině 

• členské příspěvky, není nutný prvotní vklad 

• autonomie a nezávislost 

• hlavní oblasti činnosti: zdravotnictví, životní a ostatní 

typy pojištění, poskytování hypoték 

Asociace 

• dobrovolné a otevřené členství 

• stejná váha hlasu založená na většině 

• členské příspěvky, není nutný prvotní vklad 

• autonomie a nezávislost 

• hlavní oblasti činnosti: zajištění služeb oblasti sociální, 

zdravotní, sportu a rekreace, péče o starší občany a 

děti, dobrovolnická práce, zastupování/reprezentace 

Nadace 

• řízena správní radou 

• majetek získán z darů a příspěvků 

• hlavní oblasti činnosti: financování výzkumu a jeho 

provádění, podpora mezinárodních, národních a 

místních projektů jednotlivců i organizací, podpora 

dobrovolnické služby 

Zdroj: DG enterprise social economy pages citováno in Dohnalová, 2009: 14 

Každý stát má ve své legislativě uzákoněny odlišné právní formy organizací. 

Z tohoto důvodu je tento právně institucionální přístup spíše doplňkový. Druhým 

důležitějším kritériem je, že se subjekty sociální ekonomiky vyznačují specifickým 

chováním, které projevují jak uvnitř organizace, tak navenek. (CVNS, 2005: 8, 27) 

Dodržují řadu zásad a principů, mezi které patří: 

� „upřednostňování demokracie 

� účast sociálních subjektů, jednotlivce a sociálních cílů před ziskem 

� ochrana a uplatňování zásady solidarity a odpovědnosti 

� spojení zájmů členů/uživatelů a obecného zájmu 

� demokratická kontrola ze strany členů 

� dobrovolná a otevřená účast 

� samostatné řízení a nezávislost na veřejné moci 

� využití podstatné části přebytků k dosažení cílů trvale udržitelného rozvoje 

a k poskytování služeb členům v souladu s obecným zájmem“ (Výbor, 

2009: 6, 13) 
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V české legislativě v současné době není definován termín „sociální ekonomika“ 

či konkrétní subjekty, které k ní náleží. Jak již bylo zmíněno výše, do subjektů sociální 

ekonomiky bývají zahrnuty některé organizace občanské společnosti či ekonomické 

subjekty, jejichž primárním cílem není zisk. Z pohledu právně institucionálního jsou podle 

CVNS českými subjekty sociální ekonomiky: sociální družstva, ostatní firmy 

zaměstnávající pracovníky s horším uplatněním na trhu práce a OOS poskytující sociální 

služby (např. obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, účelová zařízení církve – 

charity a diakonie), některé typy nadací a osoby samostatně výdělečně činné, které patří 

do rizikové skupiny osob znevýhodněných na trhu práce. (CVNS, 2005: 8, 17, 19) 

Koncept sociální ekonomiky zavádí nové pojmy jako „sociální podnik“ a „sociální 

podnikání“ nebo „sociální firma“, které v následujícím textu vysvětlím.  

Sociální podnik 

Koncept sociálního podniku se začíná objevovat v 90. letech na dvou kontinentech 

současně - v USA a Evropě. V Americe lze sledovat dva myšlenkové proudy, 

které se zabývaly uchopením sociálních podniků a sociálního podnikání. 

První proud se věnuje tzv. sociálním podnikatelům, kteří jsou považováni za sociální 

inovátory a tvůrce zásadních změn ve společnosti. Sociální podnikatelé poskytují nové 

služby s novou úrovní kvality, objevují nové trhy, přicházejí s novými metodami výroby, 

s novými primárními výrobními faktory nebo s novými formami organizací. (Dohnalová 

a kol., 2011: 30) 

Druhý proud pod sociálními podniky vnímal OOS, které se snaží za pomoci 

komerčních aktivit získávat finanční prostředky pro realizaci svých dobročinných aktivit. 

Takovýto podnik byl rozpoznatelný tím, že byl schopen zajistit více než 50 % příjmů 

na svoji činnost z komerčních aktivit. (Dohnalová a kol., 2011: 30) 

Podobnou tendenci v propojování sociálních podniků a OOS můžeme aktuálně 

sledovat i v ČR. Zvyšující se nejistota podpor z veřejných zdrojů, které směřují 

do občanského sektoru, způsobuje, že OOS hledají další stabilnější zdroje financování. 

Zakládají tak buď samostatné sociální podniky, nebo sociálně podnikají v rámci svých 

vedlejších hospodářských činností. Motivem OOS pro sociální podnikání je i možnost 
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zapojení jejich uživatelů do pracovního trhu v rámci vlastních sociálních podniků32. 

„Sociální podnikání NNO (pozn. autorky OOS) vede tedy ke zvýšení jejich finanční 

soběstačnosti a k řešení sociálních či environmentálních problémů inovativním způsobem.“ 

(Bednáriková, Francová, 2011: 34) 

Teoretickým ukotvením sociálních podniků se v Evropě zabývají dvě výzkumné 

společnosti - EMES33 a CIRIEC34, které sdružují odborníky zabývající se sociální 

ekonomikou. EMES navrhla pracovní definici ideálního sociálního podniku, 

která je postavena na dvou kritériích – sociálních a ekonomických. 

SOCIÁLNÍ HLEDISKO 

1) Hlavní cíl sociálního podniku – prospět společnosti nebo specifické skupině 

lidí 

Základním smyslem sociálního podniku je provozovat aktivity sloužící 

společnosti či specifické skupině lidí. Na stejné úrovni je hlavní charakteristikou 

sociálních podniků zájem podporovat smysl pro sociální zodpovědnost na místní 

úrovni. 

2) Sociální podniky vznikají ze skupinové iniciativy 

Sociální podniky jsou výsledkem společné aktivity občanů, kteří sdílejí určitou 

potřebu nebo záměr. Tento kolektivní rozměr musí být zachován, i když podnik 

řídí volení jednotlivci nebo skupina vedoucích. 

3) Právo rozhodovat není postaveno na výši vloženého kapitálu 

V rámci rozhodovacího procesu by měl být respektován princip „jeden člen, 

jeden hlas“ nebo alespoň by síla hlasovacího práva neměla být závislá na výši 

vloženého kapitálu. Rozhodování má spíše demokratický charakter. 

  

 
32 V tomto případě hovoříme o tzv. integračním sociálním podniku (Bednáriková, Francová, 2011: 34) 
33 Výzkumná společnost EMES je sítí vědeckých institucí, které se zaměřují na studium sociální ekonomiky v Evropě. 

Vznikla v roce 1996. Jejím nejvýznamnějším představitelem je Jacques Defourny. Její zkratka vzešla z francouzského 
názvu projektu zabývajícího se vznikem sociálních podniků v Evropě (the Emergence of social enterprises in Europe, 
1996-1999). Cílem této společnosti je vybudovat evropskou databázi teoretických a empirických znalostí o sociální 
ekonomice. (Dohnalová a kol., 2009: 19-20) 

34 Jedná se o mezinárodní výzkumnou instituci, která vznikla v roce 1947. O její vznik se zasloužil profesor Edgard 
Milhaud. Tato organizace měla původní sídlo v Ženevě, v roce 1957 se přesídlila do belgického Liège, kde je i dodnes. 
CIRIEC má své zastoupení v 15 zemích světa. Tato organizace vede mezinárodní výzkumnou síť, v které se angažuje 
okolo sta expertů z oblasti veřejné, sociální a kooperativní ekonomiky. CIRIEC pořádá kongresy a semináře, publikuje 
knihy a články, realizuje výzkumy ve prospěch služeb v obecném zájmu. (www.ciriec.ulg.ac.be, [cit. 2013-03-11])  
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4) Participativní charakter, který stojí na zapojení všech zúčastněných aktérů 

vykonávané aktivity 

Důležitou charakteristikou sociálních podniků je spolupráce s klienty 

či zákazníky, zapojení zúčastněných aktérů do rozhodovacího procesu 

a participativní management. V řadě případů je jedním z cílů sociálních podniků 

podpora demokratických principů na místní úrovni skrze ekonomickou aktivitu. 

5) Omezené přerozdělování zisku 

Mezi sociální podniky paří také ty, které se neřídí podmínkou absolutního zákazu 

přerozdělování zisk. Tedy organizace, které jako například družstva v některých 

zemích mohou přerozdělovat v omezené míře zisk mezi své podílníky. 

EKONOMICKÉ HLEDISKO:  

1) Trvalé aktivity zaměřené na výrobu zboží a/nebo poskytování služeb 

Hlavním cílem sociálních podniků není, na rozdíl od tradičních neziskových 

organizací, angažovanost v dobročinných aktivitách nebo v přerozdělování 

finančních toků (jako u nadací). Produkují výrobky nebo poskytují služby lidem. 

Ekonomická činnost je jeden z hlavních důvodů jejich existence. 

2) Vysoký stupeň autonomie 

Sociální podniky jsou dobrovolně vytvářeny skupinami lidí a jsou jimi řízeny 

pomocí plánů, které sami stanovují. Adekvátně tomu mohou být závislé 

na veřejných dotacích. Nejsou však přímo ani nepřímo řízeny veřejnými 

institucemi nebo jinými organizacemi (svazy, soukromými firmami atd.). Mají 

právo „rozhodujícího“ hlasu, tedy právo aktivitu rozšiřovat nebo ukončit. 

3) Přijetí ekonomických rizik 

Ti, kdo zakládají sociální podniky, předpokládají jistě nebo zčásti risk spojený 

s ekonomickou činností. Na rozdíl od většiny veřejných institucí závisí jejich 

finanční udržitelnost a životaschopnost na úsilí jejich členů a zaměstnanců 

při zabezpečování potřebných zdrojů. 

4) Alespoň minimální podíl placené práce 

Podobně jako tradiční neziskové organizace mohou sociální podniky kombinovat 

peněžní a nepeněžní zdroje, placenou a dobrovolnickou práci. Nicméně aktivity 

sociálních podniků vyžadují alespoň minimální podíl placené práce. (Defourny 

citován in Dohnalová a kol., 2011: 33-34) 
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Subjekt sociální ekonomiky by měl splňovat všechny zmíněné charakteristiky. 

Stanovení tohoto ideálního typu sociálního podniku tak napomáhá tomu, aby byly 

vymezeny hranice mezi jinými podniky a organizacemi, která se nachází v blízkosti 

sociálních podniků. Při komplexním zachování všech charakteristik by neměla být tradiční 

OOS zaměňována se sociálním podnikem. (Dohnalová, 2007: 10 – 11) Výstupem ze studie 

z roku 2006, kterou vypracovalo EMES spolu s OSN, je zjištění, že v současné době 

nemohou některé země splnit všechny znaky sociálních podniků. Proto odborníci z těchto 

institucí přišli s tzv. „jemnější“ definicí sociálních podniků, která zredukovala původní 

pět sociálních kritérií na tři, a původní čtyři ekonomická kritéria na tři následovně: 

SOCIÁLNÍ CHARAKTERISTIKY: 

1. Základním smyslem sociálního podniku je provozovat aktivity prospívající 

společnosti či specifické skupině lidí . 

2. Rozhodování není založeno na vlastnictví kapitálu, síla hlasovacího práva 

by neměla být závislá na výši vložených prostředků. Důležitými prvky jsou 

demokratický styl řízení, zapojování všech aktérů vykonávané aktivity, 

spolupráce s klienty či zákazníky, zapojení zainteresovaných partnerů 

do rozhodovacího procesu a participativní management. 

3. Sociální podniky buď vůbec nerozdělují zisk, nebo ho mohou rozdělovat 

jen do určité míry. Lze mezi ně zahrnout i podniky, které mohou bez omezení 

rozdělovat vysoké procentu zisku (50-60%), vyloučeny jsou však ty podniky, 

jejichž cílem je maximalizace zisku. (Dohnalová a kol., 2011: 58) 

 

EKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY: 

1. Trvalé aktivity zaměřené na výrobu zboží a/nebo prodej služeb 

2. Vysoký stupeň autonomie 

3. Trend směrem k placené práci 

„Zpočátku není nutně vyžadováno vytvoření placených pracovních míst. Podniky 

mohou v počáteční etapě vznikat na základě dobrovolné práce, avšak musí být 

jasný trend k vytváření pracovních míst.“ (Dohnalová a kol., 2011: 57) 

Za zmínku stojí i vysvětlení dvou pojmů pojících se se sociální ekonomikou, 

a to sociálního podnikání a sociální firmy. 
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Sociální podnikání 

„Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu 

prostředí. Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří 

pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. 

Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik 

je stejně důležité dosahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu“. (Bednáriková, 

Francová, 2011: 14) 

Sociální firma 

Sociální firma je specifickým sociálním podnikem. Jedná se o běžný podnikatelský 

subjekt působící na trhu, který je konkurenceschopný a snaží se o ekonomickou 

udržitelnost. Cílem sociální firmy je propojovat podnikání a zaměstnávání osob 

znevýhodněných na trhu práce. Zaměstnává určité procento znevýhodněných 

osob (zdravotně či sociálně) společně s lidmi bez znevýhodnění, čímž se zasluhuje o jejich 

vzájemnou integraci. Pro sociální firmu je charakteristické pozitivní přístup vůči svým 

zaměstnancům, kterým poskytuje určitou míru podpory (zejména při zaškolování 

i v průběhu práce) a pečuje o jejich profesní rozvoj. (www.socialnifirmy.cz, [cit. 2013-03-

25]) 

2.2. Průsečíky a odlišnosti sociální ekonomiky a občanského sektoru  

Dokument z Centra pro výzkum neziskového sektoru (dále zkratka CVNS) popisuje 

shodné a odlišné rysy v konceptech sociální ekonomiky a občanského sektoru. Oba 

koncepty se shodují v následujících čtyřech bodech: 

� „požadavek na formální strukturu  ve vymezení OOS se objevuje v právně-

institucionálním přístupu k SE 

� soukromý, nestátní charakter organizací OOS je implicitně obsažen 

v konceptu SE 

� kritérium samosprávy u OOS nachází svůj odraz v požadavku na nezávislost 

managementu u SE 

� kritérium dobrovolnosti u OOS, u SE svobodná možnost členství, dobrovolná 

práce členů správních rad“ (CVNS, 2005: 11) 
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Tabulka č. 4: Odlišnosti subjektů sociální ekonomiky a občanského sektoru dle EMES 
a CIRIEC 

� Organizace občanské 

společnosti 

� Kritérium � Subjekty sociální 

ekonomiky 

� Explicitně cíle OOS 

nevymezuje. 
Určení cílů 

� Hlavním cílem subjektů SE je 

sloužit členům, komunitě 

nebo společnosti. 

� Demokratická kontrola nad 

organizací není požadována. 
Kontrola nad organizací 

� Vylučuje subjekty, které 

nefungují na demokratických 

principech. 

� Pro OOS je nepřípustné 

jakékoli rozdělení zisku. 
Užití zisku 

� Omezené přerozdělování 

zisku je přípustné. 

Zdroj: Defourny citován in Dohnalová a kol., 2011: 28 

Rozdílnosti obou konceptů (tabulka č. 4) můžeme naleznout ve stanovení cílů. 

U sociální ekonomiky není cílem dosahovat zisk, ale sloužit členům nebo komunitě. 

OOS si naproti tomu explicitně cíle nestanovují, ale drží se pravidla, že případný 

generovaný zisk nesmí být rozdělen mezi vlastníky, manažery či členy organizace. 

Koncept sociální ekonomiky naopak připouští určité přerozdělení zisku mezi členy. 

Co se týče řízení a rozhodovacích procesů, tak subjekty sociální ekonomiky fungují 

na demokratických principech – jeden člen má jeden hlas. Nezáleží na případné finanční 

výši vkladu jednotlivých členů. Toto zapojení všech zúčastněných umožňuje neustálou 

a průběžnou kontrolu chodu organizace i zvenčí. U OOS požadavek na demokratické 

rozhodování není zaručen. Kontrola organizace vychází zpravidla zevnitř (od správní rady, 

apod.). (CVNS, 2005: 11-12) 

Rozdílnost mezi oběma koncepty nemusí být v praxi tak významná. Dle Dohnalové 

subjekty sociální ekonomiky často kombinují vlastnosti družstevního typu a OOS. 

(Dohnalová a kol., 2011: 28) 

2.3. Podporovatelé, partneři, důležití aktéři OOS 

Pro organizace občanské společnosti je jejich fungování závislé na podpoře mnoha 

aktérů z oblasti veřejného, tržního i soukromého sektoru. 

Následující podkapitola se věnuje klíčovým podporovatelům z  veřejné správy, 

nadačního sektoru, z řad individuálních či firemních dárců, sponzorů, dobrovolníků 

a médií. Prostor je věnován také aktuálním výzvám ze strany Evropské unie. Snahou 

je popsat způsoby, jakým mohou jednotliví aktéři OOS podporovat. 
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Veřejná správa 

Nejčastější a nejvýraznější formou podpory ze strany státní správy a samosprávy 

bývají státní dotace. Poskytování těchto účelových dotací nebo návratných finančních 

výpomocí se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Na ně navazují 

tzv. „Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým 

organizacím ústředními orgány státní správy“35, které stanovují, jakým způsobem 

má probíhat proces poskytování státní dotace. Výše alokovaných zdrojů a zaměřenost 

na jednotlivé oblasti neziskového sektoru dotací z veřejných rozpočtů se odvíjí od hlavních 

oblastí státní dotační politiky vůči NNO36. Stát poskytuje dotace i mimo tyto hlavní oblasti 

v rámci dotací směřujících na aktivní politiku zaměstnanosti37, dotací na výzkum a vývoj, 

v rámci spolufinancování projektů EU ze státního rozpočtu, ze státních fondů nebo v rámci 

resortních politik.  

Ačkoli se dotační politika vůči občanskému sektoru od 90. let 20. století stává více 

systémovou, je jí stále vyčítáno, že jednotlivé resorty nejsou propojeny a nepřistupují 

v rámci poskytování dotací shodně. Navíc některé dotační programy jsou duplicitní. 

Neproběhla zcela ani plánovaná decentralizace kompetencí spojených s rozdělováním 

státních prostředků z resortních ministerstev na kraje. Mnohá ministerstva si udržují post 

poskytovatele dotací. V neposlední řadě je dotační systém stále velmi nepřehledný 

pro běžného občana. Je obtížné se zorientovat v informacích ohledně nabídky dotačních 

programů i v podpořených projektech. (Hladká, 2008) 

Pro představu objemu státních dotací uvádím data z roku 2011, kdy byly všemi 

veřejnými rozpočty poskytnuty dotace na projekty OOS ve výši 10.861.974.000 Kč. 

Ze státního rozpočtu bylo poskytnuto 8403 dotací na projekty 3036 OOS v celkové výši 

 
35 Vláda tyto zásady schválila svým usnesením č. 92 dne 1. února 2010. Jednotlivé ústřední orgány státní správy 

si mohou vnitřní metodikou či směrnicí tyto zásady poupravit. 
36 Jednotlivá ministerstva dávají RVNNO podklady, které oblasti chtějí pro další rok z dotací podporovat. RVNNO 

tyto materiály zpracovává a předkládá je vládě. 
37 Nástroje, kterými je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou: rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně 

prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování, příspěvek 
při přechodu na nový podnikatelský program (Zákon 435/2004, § 104-119). Specifická podpora ze strany státu směřuje 
k organizacím a firmám, které zaměstnávají osoby se zdravotním znevýhodněním. V současné době mohou využívat 
tzv. příspěvku na chráněné pracovní místo, nebo pokud zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním 
znevýhodněním, mohou získat příspěvek od ÚP, který pokrývá skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy 
v měsíční výši 75 % skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, 
který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (Zákon 435/2004, §75-78). Oba tyto příspěvky jsou 
poskytovány na základě smlouvy s ÚP. 
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5.740.827.000 Kč. V rámci režimu státní dotační politiky bylo poskytnuto 6243 dotací 

v celkové výši 5 081 mil. Kč, což představuje 88,5 % z celkového objemu dotací 

poskytnutých ze státního rozpočtu. Státní fondy podpořily OOS částkou okolo 782 mil. Kč. 

V roce 2011 byly z veřejných rozpočtů nejvíce podporovány následující tři oblasti: 

„Tělovýchova“ (3.673.480.000 Kč, tj. 33,8 %), „Sociální věci a politika zaměstnanosti“ 

(3.091.498.000 Kč, tj. 28,5 %) a „Kultura a ochrana památek“(1.113.918.000 Kč, tj. 10,3 

%). (Rozbor, 2013: 3, 6, 8, 11, 12, 23) 

Jednou ze zásad poskytování státních dotací je, že na ně není právní nárok38. Dotace 

mohou být poskytovány občanským sdružením, obecně prospěšný společnostem, 

účelovým zařízením registrovaných církví a náboženských společností, nadacím 

a nadačním fondům, dalším právnickým a fyzickým osobám, jejichž hlavním předmětem 

činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb 

a k poskytování sociálně právní ochrany dětí. Jednotlivé ústřední orgány vyhlašují 

výběrová dotační řízení, do kterého se mohou zmíněné subjekty svými projekty39 přihlásit. 

Zásady dále stanovují možnou výši státních dotací, které mohou krýt 

až 70 % rozpočtových nákladů projektu40. (Zásady, 2010: 2-3) 

Finanční podpora OOS může plynout i z rozpočtů samotných obcí a krajů. 

Poskytování dotací na úrovni územní samosprávy ošetřuje zákon č.129/2000 Sb., 

o krajích, zákon č. 128/2000 Sb. o obcích a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů.  

Opět pro představu uvádím údaje z „Rozboru financování NNO z veřejných rozpočtů 

v roce 2011“, v nichž je uvedeno, že z rozpočtů krajů a hlavního města Prahy bylo 

na projekty OOS poskytnuto 1.612,1 mil. Kč a z rozpočtů obcí (bez hlavního města Prahy) 

2.727,3 mil. Kč. (Rozbor, 2013: 15, 20) 

Podpora OOS od krajů, měst a obcí může mít různorodější podobu než subvenci. 

Neziskovým organizacím mohou být nabídnuty stálé pronájmy prostor v majetku obce, 

města či kraje za netržní, až symbolické ceny. Tyto prostory jim mohou být poskytnuty 

 
38 Pokud zákon nestanovuje jinak. 
39 Součástí projektů je i jejich rozpočet. Zásady stanovují, že „do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk 

nesmí být z dotace ani fakticky realizován.“ (Zásady, 2010: 4) 
40 Dotace může být poskytnuta v odůvodněných případech až do výše 100% rozpočtových nákladů projektu. Dotaci 

lze využít na úhradu osobních nákladů (mzdy, povinné odvody zaměstnavatele), provozní náklady, nemateriální 
a materiální náklady. 
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i jednorázově na zorganizování například benefiční akce, kulatého stolu, konference 

apod. Obce, kraje i města mohou často podpořit neziskové organizace tím, že zaštítí 

konkrétní projekt OOS a na politické úrovni propagují jeho potřebnost. (Plamínek, Svatoš, 

Hledíková, Babouček, Jandáková, Zetěk, 1996: 101- 102) 

Stát dále umožňuje subjektům soukromého sektoru ucházet se o veřejné zakázky – 

tedy možnost produkovat určité statky či služby pro veřejný sektor. Nástroj „veřejných 

zakázek“ vznikl pro zvýšení efektivnosti veřejných výdajů. Také OOS mohou 

do této veřejné soutěže vstoupit, a rozšířit si tak dále spektrum svých finančních zdrojů.41 

OOS obdobně jako jiné právnické osoby mohou být plátci i poplatníky nejrůznějších 

daní. Stát existenci a činnost OOS nepřímo podporuje prostřednictvím daňových benefitů 

(daňová zvýhodnění, osvobození od platby daně, daňové odpočty, slevy na dani aj.).42 

Stát v rámci oblasti provozování loterií a jiných podobných her43 opět pomýšlel 

na legislativní podporu občanského sektoru. Pro OOS představují finanční zdroje jednak 

příjmy z provozování loterií a tombol a také odvody částí výtěžku, které poskytovatelé 

loterií a jiných podobných her musí odvádět na veřejně prospěšné účely. Příjemci částí 

výtěžku mohou být nadace, nadační fondy, OPS, občanská sdružení, církve a náboženské 

společnosti, zdravotnická, školská či kulturní zařízení, územně samosprávné celky, 

příspěvkové organizace nebo jiné FO či PO. (Zákon 300/2011, § 4, 4d) 

Nadační sektor 

Podstatou nadací a nadačních fondů je podporovat nejčastěji finančními příspěvky 

konkrétní filantropické projekty. Od roku 2008 se v ČR rozšířily tzv. firemní nadace 

a nadační fondy44, které bývají zřizovány při obchodních firmách jako vyjádření 

jejich sociálně odpovědného přístupu (např. Nadace Jistota, Nadace Vodafone, Nadace 

ČEZ aj.). V roce 2011 tvořily firemní nadace a N fondy 12 % všech nadačních subjektů.  

 
41 Příkladem realizovaných veřejných zakázek v rámci OOS může být třeba obecně prospěšná společnost, která poskytuje 

sociální službu „sociální rehabilitaci“, může zajistit individuální či skupinové poradenství pro úřad práce. Dalším 
příkladem může být občanské sdružení, které v rámci své vedlejší hospodářské činnosti realizuje údržbu zeleně 
pro město. 

42 Jedním z příkladů daňových benefitů může být osvobození OOS od daně dědické, darovací nebo z převodu 
z nemovitostí, pokud OOS tento majetek nabyly bezúplatně. Pokud OOS používá dopravní vozidlo pro hlavní činnost, 
která je ztrátová, není toto vozidlo předmětem daně silniční. Daňovou motivaci pro dárce z řad FO a PO představují 
daňové odpočty za základů daní. (Analýza, 2010) 

43Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, byl novelizován zákonem č. 300/2011 Sb., který nabyl 
účinnosti k 1. 1. 2012. 

44 V zákoně o nadacích a nadačních fondech není konkrétně specifikován tento typ nadačního subjektu. 
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Nadační subjekty bývají často založeny společensky významnými osobnostmi 

(např. Nadace Olgy Havlové, Nadace Jana a Medy Mládkových aj.). Mohou být zřízeny 

i závětí či neziskovou organizací, která hledá další zdroje pro svoji činnost. Nadace 

se často zaměřují na podporu konkrétního projektu. Tedy na podporu dílčí činnosti 

neziskových organizací. Nadace se často profilují podle toho, které oblasti neziskového 

sektoru podporují (kulturu, vzdělávání, sociální služby aj.), či na které cílové skupiny 

mohou být projekty zaměřeny (děti z dětských domovů, lidé se zdravotním 

znevýhodněním aj.). Některé se specializují na jednu i více oblastí, jiné svojí činností 

podporují určitý region a komunitní život v něm (př. Nadace pro rozvoj města Pardubic). 

Další jsou zřizovány na podporu konkrétního zařízení (př. Nadace Jedličkova ústavu). 

Nadace vypisují grantová řízení, která mohou mít pevné i průběžné termíny. V rámci 

tohoto řízení stanovují pravidla pro dosažení grantu (oblast podpory, finanční rozpětí 

grantového příspěvku, jaké musí být náležitosti žádosti či časový harmonogram 

poskytování grantu, stanovení kontroly poskytnutého grantového příspěvku apod.). 

Při rozhodnutí o podpoře projektu hodnotitelé nejčastěji zvažují, jaká je míra inovativnosti 

projektu či jeho užitečnost v místě a čase.  

O velmi výraznou podporu zejména nadačního sektoru se zasluhuje Nadační 

investiční fond45 (dále jen NIF). Příspěvky z NIF jsou určeny nadacím, které uspěly 

ve výběrovém řízení a měly již dosavadní zkušenost s poskytováním grantů. 

Tyto příspěvky z NIF směřují přímo do nadačního jmění vybraných nadací. Tím 

se výrazně posiluje jejich nadační jmění, což přispívá k jejich budoucímu stabilnějšímu 

financování. Nadace pro vlastní poskytování grantů mohou využívat pouze každoroční 

výnosy z tohoto nově nabytého nadačního jmění. NIF byl v prvopočátku v gesci Fondu 

národního majetku ČR. Po jeho zániku na konci roku 2005 je NIF v kompetenci 

Ministerstva financí ČR. (RVNNO, 2012: 1-3) 

 
45 NIF vznikl v roce 1991 na základě zákona č. 171/1991 Sb. „pro účely podpory nadací určených Poslaneckou 

sněmovnou Parlamentu ČR na návrh vlády“. Vláda vyčlenila 1 % akcií z druhé vlny kupónové privatizace 
na tento fond. V roce 1997 připravila tehdejší Rada vlády pro nadace (nyní RVNNO) návrh na rozdělení NIF nadacím. 
Rozdělení prostředků proběhlo ve dvou vlnách. První etapa proběhla v roce 1999. Bylo rozděleno 484 milionů korun 
38 nadacím. Druhá etapa proběhla v roce 2001. V rámci ní bylo podpořeno 64 nadací částkou 849,3 milionů korun 
a podíl na budoucím výnosu z prodeje zbývajících akcií v portfoliu NIF. (RVNNO, 2012) 
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Dárci, sponzoři, dobrovolníci 

Dárcovství a sponzorství jsou dva pojmy, které ve společnosti často splývají. Rozdíl 

spočívá ve stanovení protiplnění. V případě dárcovství můžeme hovořit o nezištném 

darování financí či hmotných věcí. V případě sponzorství46 se příjemce zavazuje 

k protiplnění – nejčastěji formou reklamních služeb (př. zviditelnění loga firmy na veřejné 

akci, v propagačních materiálech aj.). Darovat či poskytnout sponzorský příspěvek může 

jak jednotlivec, tak organizace, firma, společnost. 

Nejčastější formou dárcovství jsou finanční dary. Finanční dary od jednotlivců 

nejsou u nás zatím příliš rozšířené. Vytváření sítě drobných dárců může být v úvodní fázi 

finančně i časově náročné. Nicméně tato skupina podporovatelů v sobě skýtá velký 

potenciál. Pokud se z darů poskytnutých jednorázově stanou pravidelné příspěvky, může 

být vytvořen jeden ze stálých zdrojů příjmů OOS. (Bačuvčík, 2006: 105) Otec projektu 

darujspravne.cz Tomáš Jindříšek spatřuje v individuálním dárcovství „naprosto nezbytnou 

budoucnost. Málokterá organizace dnes primárně žije z darů nebo z komunity. Přitom 

to je ve vyspělých zemích běžné“. (Dostál, 2011: 4-5) 

Nejčastější způsob hromadného získávání individuálních dárců je prostřednictvím 

veřejných sbírek47 nebo za pomoci loterií a soutěží. U sbírek se většinou jedná o příspěvky 

od anonymních dárců. Úspěšnost těchto fundraisingových48 akcí se zvyšuje, pokud 

jim předchází dostatečná mediální osvěta prostřednictvím televizních či rozhlasových 

spotů. Atraktivita těchto akcí stoupá, i pokud jsou akce propojeny s tzv. patrony - mediálně 

známými osobnostmi (herci, zpěváci, sportovci apod.). Některé sbírky bývají spojeny 

s prodejem dárkových předmětů. 

Mezi další velmi časté formy darů patří hmotné dary. Darovány mohou být nové 

či již použité věci. Této formy často využívají humanitární organizace či charity, které tuto 

materiální pomoc redistribuují do postižených oblastí, či přímo lidem, kteří potřebují tento 

typ pomoci. Vznikají různé charitativní šatníky, ve kterých mohou lidé pořizovat oděvy 

či vybavení do domácnosti za nízké, až symbolické ceny. Také samotné neziskové 

 
46 Zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání jako jediný definuje sponzoring. V § 2 

odst. 4 je sponzorování popsáno takto: „Sponzorování se rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo 
prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora. Sponzorem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, 
která takový příspěvek k tomuto účelu poskytne.“ 

47 Řídí se zákonem č. 117/2001Sb., o veřejných sbírkách 
48 Fundraising nelze přeložit jednoslovným názvem. Lze ho definovat jako získávání finančních i nefinančních zdrojů 

pro OOS. (Novotný, 2008: 60) 



39 

organizace si za pomoci hmotných darů vybavují svá zázemí, nebo hmotné dary 

zprostředkovávají pro své uživatele, či pořádají dražby či tomboly, na kterých mohou tyto 

hmotné dary zpeněžit. Nyní je možné dle zákona využít zabavené padělané zboží 

pro dobročinné účely. 

Jedinec může věnovat jako dobrovolník svou vlastní práci (manuální či odbornou), 

vlastní čas některé z neziskových organizací. Dobrovolnictví je specifickou formou daru. 

Dobrovolník může napomoci k rozšíření dárcovské sítě, když do činnosti organizace bude 

sám získávat nové příznivce, dárce či dobrovolníky. (Bačuvčík, 2006: 106) 

Motivace jednotlivců mohou být různé. Bačuvčík ve své knize rozděluje čtyři druhy 

motivací, podle nichž se lidé stávají dárci. Může se jednat o altruistické potřeby, které 

někteří dárci mají – pomoci druhému, starat se a pečovat o své okolí. Druhým motivem 

může být pocit viny. Velkou úlohu v něm hraje tlak okolí a psychická odolnost jedince 

se tlaku vzepřít či podlehnout. Třetím typem motivů bývá osobní zkušenost. Někteří dárci 

se sami například dostali do obdobné situace, nebo ji sdílí se svými blízkými. 

To je motivuje k darování. Motivovat k daru může také vidina osobního prospěchu 

ve formě společenského uznání, pozitivního pocitu vyvolaného darem atd. (Bačuvčík, 

2006: 107) Podnětem pro některé jednotlivce může být i finanční motivace49. 

Díky současnému trendu sociální odpovědnosti firem50 zaměřuje stále větší množství 

firem svoji pozornost na spolupráci s neziskovým sektorem. Zejména větší mezinárodní 

firmy zakládají firemní nadace a nadační fondy (jak již bylo řečeno v předchozí 

podkapitole). V zahraničních firmách má filantropie větší tradici. Mnoho i menších firem 

podporuje neziskové organizace jako dárci nebo sponzoři. Jejich motivace je různorodá – 

od určitého zvýšení prestiže, zviditelnění firmy v pozitivním světle, hlášení 

se k společenské odpovědnosti, prohlubování podnikové kultury, po motivy finanční, kdy 

 
49 Podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu si mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná 

hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 
10 % ze základu daně. 

50 Sociální (společenská) odpovědnost firem vychází z anglického pojmosloví „Corporate Social Responsibility“ 
Používána je zkratka CSR. Tato koncepce se vyznačuje víceúrovňovým pohledem na podnikání z hlediska tzv. „triple 
bottom line“ kterou představují „people-planet-profit“. „Firma se soustřeďuje nejen na úzce pojatou 
konkurenceschopnost či ekonomický růst, ale i na environmentální a sociální aspekty své činnosti.“ (Putnová, 
Seknička, 2007: 115-116) 
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řada firem chce snížit své daňové základy51. Některé firmy veřejně prohlašují, které oblasti 

neziskového sektoru podporují, a tím dávají jasný signál neziskovým organizacím, které 

o jejich podporu žádají. 

Formy firemního dárcovství/sponzorství mohou být obdobné jako v případě 

individuálního dárcovství. Může se jednat o finanční příspěvky, o dary ve formě zboží, 

které firmy vyrábí či služby, které poskytují. Rozšiřuje se i tzv. sdílený marketing52, 

při kterém dochází k propojování prodeje produktů či služeb s veřejně prospěšnými účely. 

Při koupi produktu či služeb je garantováno, že část ceny bude věnována OOS. (Skovajsa 

a kol., 2010: 160) Tento způsob podpory přináší pozitiva jak podporující firmě, 

tak OOS ve formě jistého příjmu. 

Firmy si mohou dovolit dát na dobročinné účely finanční prostředky i ve výši 

desetitisíc až statisíc korun. Některé firmy nabízejí své vybavení či prostory pro aktivity 

neziskových organizací. Mezi novější formy podpory patří tzv. zapůjčování pracovníků, 

kteří po smluvenou dobu jsou placeni firmou, ale pracují ve prospěch OOS. Díky 

této formě mohou pro OOS pracovat odborníci z práva, ekonomiky, designu, různí 

školitelé či firemní dobrovolníci, kteří pomohou například i s provozními činnostmi 

(vymalováním prostor, stěhováním apod). Firmy mohou dopomoci i k rozšíření platformy 

dárců a sponzorů mezi svými dodavateli, odběrateli, obchodními partnery apod. (Bačuvčík, 

2006: 109-110) 

Masmédia 

Spolupráci s médii věnuji pouze krátké zastavení, které zaměřím pouze na pozitivní 

spolupráci. Mezi nejrozšířenější masmédia současné doby patří periodický tisk (noviny, 

časopisy), rozhlas, televize a internet (webové stránky různých informačních portálů, 

sociální sítě aj.). Všichni tyto představitelé médií mohou podporovat OOS tím, 

že pravidelně informují o jejich akcích a aktivitách. Stávají se tzv. mediálními partnery, 

tím že poskytují organizacím bezplatnou reklamu (novinovou inzerci, reklamní televizní 

spot, banner na internetových stránkách, aj.). Velikou výhodou spolupráce s médii je, 

že osloví veliký počet posluchačů, čtenářů, diváků, či uživatelů internetu v poměrně 

 
51 Podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu si mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud 

úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 
5 % ze základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem 
podnikání. 

52 V angličtině znám pod termínem „cause related marketing“ (zkratka CRM) (Skovajsa a kol., 2010: 160) 
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krátkém čase. Pravidelná spolupráce s médii zaručuje viditelnost organizace 

a tím i navázání snazší spolupráce s ostatními podporovateli a partnery. 

Evropská unie 

Jednou z možných podpor pro OOS aktuálně představují strukturální fondy EU. 

Strukturální fondy slouží jako jeden z nástrojů realizace evropské kohezní politiky53, 

jejímž cílem je „snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich 

regiony“. (www.strukturalni-fondy.cz, [cit. 2013-03-05]) 

EU disponuje třemi hlavními fondy: 

� Strukturální fondy: 

� Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)54 

� Evropský sociální fond (ESF)55 

� Fond soudržnosti (FS)56 

Finance ze strukturálních fondů jsou čerpány po dobu několikaletých cyklů 

(tzv. operačních období) a jsou určeny projektům, které jdou ruku v ruce s cíli, prioritními 

osami a oblastmi podpory operačních programů (zkratka OP). Operační programy 

schvaluje Evropská komise. ČR navrhla, které problémy chce v rámci operačního období 

řešit a čeho chce jejich realizací dosáhnout. Pro období 2007 - 2013 ČR vyjednala 

 
53 Kohezní politika je politika sociální a hospodářské soudržnosti. 
54 ERDF je největším strukturálním fondem, co se týče objemu finančních prostředků. Jeho záběr je velmi široký. 

Je určen na modernizaci a posílení hospodářství a na rozvoj infrastruktury. Prostředky z něj se využívají na řadu 
investičních projektů (např. na výstavbu silnic a železnic, obnovu kulturních památek, výstavbu či obnovu zařízení 
poskytující zdravotní péči apod.) 

55 ESF se zaměřuje na oblast zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. Prostředky z něj jsou určeny na neinvestiční 
projekty, které se soustředí na podporu rovných příležitostí na trhu práce a zlepšování mobility pracovních sil 
mezi členskými státy (podpora znevýhodněných skupin na trhu práce, rekvalifikace nezaměstnaných, vzdělávací 
programy aj.). 

56 Fond soudržnosti jinak nazývaný Kohezní fond je na rozdíl od strukturálních fondů určen na podporu zemí, nikoli 
regionů. Prostředky z něj jsou užívány na projekty investičního charakteru se zaměřením na budování dopravní 
infrastruktury, obnovitelné zdroje energie a ochranu životního prostředí. 
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26 operačních programů57, z kterých je možné čerpat finance ve výši 26,7 miliardy eur58. 

(www.strukturalni-fondy.cz, [cit. 2013-03-05]) 

OOS mají možnost ucházet se o prostředky z EU prostřednictvím projektů, 

které podávají na řídící orgány operačních programů (představují jednotlivá resortní 

ministerstva či regionální rady regionů soudržnosti). Řídicí orgány pravidelně vyhlašují 

výzvy k předkládání projektů. Na webových stránkách jednotlivých operačních programů 

jsou k dispozici různé informace - od znění výzvy, příruček pro žadatele a příjemce apod., 

které mají napomoci žadatelům k vypracování projektu a jeho realizaci. Některé řídící 

orgány pořádají semináře k jednotlivým výzvám jak pro žadatele, tak i pro úspěšné 

příjemce projektů. 

Podávání žádostí na projekty financované z EU zvyšuje nároky na znalosti 

a dovednosti žadatelů. Pracovníci OOS si tak zvyšují svoji kvalifikaci a učí se více 

kooperovat s případnými partnery či podporovateli projektů. Zdokonalují se v prezentaci 

organizace, protože v rámci EU projektů je vyžadována publicita podpořeného projektu. 

Propracovávají svoji argumentaci z hlediska potřebnosti projektu, jeho užitečnosti a jeho 

udržitelnosti. Z důvodu toho, že mnoho výzev vyžaduje spolufinancování ze strany 

žadatelů, snaží se OOS hledat stabilnější cesty k financování svých organizací 

prostřednictvím různých ekonomických aktivit. (Skovajsa a kol., 2010: 161-163) 

2.4. Financování OOS a jejich ekonomické aktivity 

Podkapitola se věnuje obecné struktuře financování OOS a ekonomickým aktivitám 

jednotlivých právních forem OOS, které se zaměřují na poskytování sociálních služeb. 

Text popisuje stávající možnosti, jak si mohou tyto organizace zajistit větší ekonomickou 

soběstačnost a finanční stabilitu zejména ve vlastní režii. 

 
57Existuje sedm regionálních operačních programů (zkratka ROP) pro regiony soudržnosti – ROP Severozápad, 

ROP Moravskoslezsko, ROP Jihovýchod, ROP Severovýchod, ROP Střední Morava, ROP Jihozápad a ROP Střední 
Čechy. Osm tematických operačních programů zaměřených na OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Podnikání 
a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělání a konkurenceschopnost, 
Integrovaný operační program a OP Technická pomoc. Dva operační programy zaměřené přímo na Prahu: 
OP Konkurenceschopnost a OP Adaptabilitu. Zbytek programů je zaměřen na příhraniční, meziregionální a nadnárodní 
spolupráci regionů (příhraniční spolupráce ČR-Bavorsko, ČR-Polsko, ČR-Rakousko, ČR-Sasko, ČR-Slovensko, 
OP na mezinárodní spolupráci, nadnárodní spolupráci a síťové OP ESPON 2013 a INTERACT II) 

58 Abychom mohli čerpat prostředky z fondů, zavázala se ČR, že na spolufinancování projektů vyhradí přibližně 
4 miliardy eur. EU financuje výdaje z aktivit uskutečněných v rámci regionální politiky ve výši maximálně 85 %. 
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Pojem „ekonomická aktivita“ v této práci vychází z výkladu Lenky Deverové. Pojem 

„ekonomická aktivita“ nelze omezit pouze na podnikání. Živnostenský zákon podnikání 

definuje jako „soustavnou činnost prováděnou samostatně, vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost za účelem dosažení zisku“. (Zákon 513/1991, § 2) Ekonomická aktivita 

je pojem širší. Obsahuje i další činnosti, které jsou vykonávány za úplatu. (Skovajsa a kol., 

2011: 214-215) Skrze ekonomické aktivity jsou získávány prostředky „…na zajištění 

účelu, k němuž je organizace založena, na zajištění provozu a na udržení a popřípadě 

i zhodnocení majetku. Nemusí se jednat o činnost soustavnou, ani o činnost, která 

by vytvářela zisk jako přebytek výnosů jeho činnosti nad náklady“. (Deverová, 2011: 1) 

Struktura financování OOS 

Charakteristickým znakem OOS je jejich vícezdrojové financování. Rozvoj 

a dlouhodobá udržitelnost těchto organizací se odvíjí od způsobu jejich fundraisingu 

a samofinancování.  

Základní formou financování OOS zůstávají stále veřejné zdroje. Ačkoli jedním 

z charakteristických znaků OOS je jejich oddělenost od státu, vykazují OOS v českém 

prostředí velkou závislost na veřejných prostředcích. Radim Bačuvčík v roce 2006 

upozorňoval, že mnoho neziskových organizací v České republice považuje tento zdroj 

za nejvýznamnější. Mnohdy tvoří až 80% podíl financování neziskové organizace, 

což způsobuje její existenční závislost na tomto typu zdroje. (Bačuvčík, 2006: 120). Jiří 

Novotný ve svém článku pro Acta Oeconomica Pragensia potvrzuje, že zdroje OOS jsou 

ze dvou třetin tvořeny veřejnými zdroji a navíc zdůrazňuje, že závislost OOS na dotacích 

z veřejných zdrojů stoupá v návaznosti na velikost organizace (odvíjí se od počtu 

zaměstnanců a výši rozpočtu). (Novotný, 2008: 59) 

Zdroje příjmů OOS lze dělit podle mnoha kritérií. Pro potřeby této práce jsem se 

inspirovala rozdělením finančních příjmů podle Dohnalové (Skovajsa a kol., 2011: 158) 

a Novotného (Novotný, 2008: 60). Finančními zdroji OOS mohou být: 

• Veřejné zdroje – dotace ze státní správy a samosprávy, veřejné zakázky, 

smlouvy o poskytování služeb, ze zákona (nárokové financování církví), 

ostatní (Nadační investiční fond), daňové a poplatkové zvýhodnění 

• Zdroje z komerčního (ziskového) sektoru – firemní dárcovství 

a sponzoring, příjmy z loterií a her, příjmy z reklamy 
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• Soukromé zdroje (zdroje z domácností) – individuální dárcovství, příjmy 

z kampaní, veřejných sbírek 

• Zdroje z nadačního sektoru – granty od nadací a nadačních fondů se sídlem 

v ČR 

• Samofinancování (příjmy z vlastní činnosti)  

Trvalé příjmy: členské příspěvky, poplatky za služby, prodej výrobků, příjmy 

z hmotného i nehmotného majetku (pronájem nemovitostí, zařízení), 

dividendy z investic (př. podíly, akcie), úroky z bankovních účtů 

Jednorázové příjmy: charitativní a benefiční akce 

• Zahraniční zdroje – z EU, dary nebo finanční podpora od právnických 

a fyzických osob se sídlem mimo ČR, zahraniční zastupitelstva 

Ekonomické aktivity občanských sdružení 

Občanská sdružení jsou v porovnání s ostatními formami neziskových organizací 

nejméně omezované v oblasti ekonomických aktivit. Zákon o sdružování občanů přímo 

neupravuje hospodaření občanských sdružení.  

Jak již bylo popsáno v kapitole 1.3, je pro občanské sdružení charakteristické, 

že je tvořeno členy a jejich zájmem je sdružovat se, aby tak mohli realizovat své společné 

cíle. Jejich primárním účelem je tedy spolková činnost. ZSO stanovuje podmínku, 

že občanské sdružení nemůže být založeno za účelem podnikání. (Zákon 83/1990, § 1) 

To nelze chápat jako zákaz podnikatelskou aktivitu vykonávat. Neexistují zákonná 

omezení pro výkon podnikatelských aktivit, a tak se občanská sdružení mohou realizovat 

v celém spektru živností upravených živnostenským zákonem. Podnikatelskou aktivitu 

vykonávají nejčastěji jako vedlejší hospodářskou činnost.59 

Majetek jednotlivých členů a spolku jsou od sebe odděleny. Vzájemně neručí 

za svoje závazky. Zákon občanským sdružením ani neupravuje způsob, jakým mohou 

nakládat se ziskem (na rozdíl od OPS). Proto, aby sdružení zachovala charakteristický rys 

OOS, měl by zisk být užit na činnost sdružení.  

Stanovy občanského sdružení vymezují jednotlivé druhy příjmů a výdajů a může 

v nich být stanoven zákaz podnikání. (Deverová, 2011: 4). Nejčastějšími příjmy 

 
59 V návrhu nového občanského zákoníku se již objevuje, že podnikání nebo jiná výdělečná činnost občanských sdružení 

by měly být pouze vedlejší hospodářskou činností. 
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občanských sdružení jsou členské příspěvky, dary, dědictví, sponzorské příspěvky, výnosy 

vlastního majetku (úroky z vkladů, výnosy z cenných papírů, výnosy z nájemného), 

výnosy z vlastní činnosti (pořádání akcí). Občanská sdružení mají možnost žádat o státní 

dotace. 

Občanská sdružení se mohou neomezeně účastnit na podnikání jiných osob, dokonce 

mohou ručit svým majetkem za závazky takovýchto společností. Mohou být akcionáři, 

tichými společníky, zakladateli či společníky společností s ručením omezeným, společníky 

veřejně obchodních společností nebo komplementáři komanditních společností. (Skovajsa, 

2010: 220) 

Ekonomické aktivity obecně prospěšných společností 

Při tvorbě zákona o obecně prospěných společnostech bylo počítáno s předpokladem, 

že tento typ právnické osoby bude ze své činnosti vytvářet zisk. Aby byl zachován princip 

„neziskovosti“ této organizace, stanovuje zákon zároveň podmínku, že zisk nesmí 

být použit k obohacení zakladatelů, členů jejích orgánů nebo zaměstnanců, ale musí být 

použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla společnost založena. 

(Zákon 248/1995, § 2) 

Zisk OPS může být vytvářen ze dvou zdrojů: z příjmů za poskytnuté obecně 

prospěšné služby a dále z příjmů z doplňkové činnosti (z vedlejší hospodářské činnosti). 

Obecně prospěšné služby bývají nejčastěji poskytovány za nákladové ceny, aby byly 

pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb. Pokud OPS poskytováním obecně 

prospěných služeb záměrně a soustavně vytvářejí zisk, spadá takováto činnost 

již do režimu živnostenské činnosti a OPS by je měla poskytovat na základě 

živnostenského oprávnění. 

OPS mohou poskytovat i tzv. doplňkové činnosti, ale pouze za podmínky, že „bude 

dosaženo účinnějšího využití prostředků OPS a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, 

rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb“. (Zákon 248/1995, § 17) Předmět 

doplňkové činnosti je zapsán do rejstříku OPS60. Tyto činnosti musí být poskytovány 

na základě živnostenského oprávnění a mohou se shodovat s hlavní činností organizace. 

 
60 Pokud se OPS rozhodne v průběhu její existence poskytovat doplňkové činnosti či budou chtít jejich okruh rozšířit, 

toto rozhodnutí schvaluje správní rada. 
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Zisk z těchto aktivit může být využit jednak na poskytování obecně prospěšných služeb, 

tak i na vlastní provoz organizace. 

Pokud vlastní OPS nemovitost, která není používaná pro její hlavní činnost, může 

být dalším zdrojem příjmů i pronájem těchto prostor. OPS mohou získávat další finanční 

zdroje skrze sponzorské příspěvky a dary. (Deverová, 2008: 5) 

Pro větší přehlednost z hlediska účetnictví, je OPS povinna vést odděleně náklady 

a výnosy plynoucí: 

� z poskytování obecně prospěných služeb 

� z doplňkové činnosti 

� ze správy OPS 

Paragraf 7 ZOPS zakazuje OPS účast na podnikání dalších osob. Nemůže mít podíl 

v obchodní společnosti, ani být jejím tichým společníkem. (Skovajsa a kol., 2010: 222) 

Ekonomické aktivity účelových zařízení církve 

V zákoně o církvích a náboženských společnostech je přímo stanoveno, z čeho 

se mohou skládat příjmy církve: příspěvky fyzických a právnických osob, příjmy z prodeje 

a z pronájmu movitého, nemovitého a nehmotného majetku církví a náboženských 

společností, úroky z vkladů, dary a dědictví, sbírky a příspěvky z části výtěžků, půjčky 

a úvěry, příjmy z podnikání nebo z jiné výdělečné činnosti, dotace. (Zákon 3/2002, § 27) 

Z tohoto výčtu je zřejmé, že i církev může podnikat nebo dělat jinou výdělečnou činnost. 

Platí obdobné pravidlo jako pro občanská sdružení či OPS. Tato výdělečná činnost může 

být pouze doplňková a musí být specifikována v základním dokumentu registrované 

církve. Dále zákon neukládá žádné omezení pro účast církve na podnikání jiných osob. 

Může být tedy společníkem společnosti s ručením omezeným, akcionářem akciových 

společností apod. Zapojení do podnikatelských aktivit a rizik, které toto zapojení obnáší, 

může svým rozhodnutím omezit sama církev, jejíž součástí evidovaná právnická osoba je. 

(Deverová, 2008: 7-8)  
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3. VÝZKUM 

Výzkumná část mé práce kombinuje přístup kvantitativního a kvalitativního 

výzkumu. Následující kapitola je dělena do čtyř částí. První podkapitola je úvodem 

k výzkumu. Vymezuje téma, cíle, výzkumné otázky a hypotézy. Druhá podkapitola 

popisuje metodologii výzkumu. Třetí podkapitola přibližuje výstupy z dotazníkového 

šetření a rozhovorů vybraných OOS. Poslední kapitola se věnuje shrnutí dat. 

3.1. Vymezení tématu, cílů výzkumu a stanovení hypotéz 

Tématem této práce jsou ekonomické aktivity a vícezdrojové financování organizací 

občanské společnosti a jejich identifikace se sociálním podnikáním. 

Cíle v tomto výzkumu jsem si stanovila na třech úrovních. Primárním cílem 

výzkumu je doložit, že ekonomická aktivita přinášející vlastní příjmy je podstatná 

pro identifikaci organizací občanské společnosti (které poskytují sociální služby) 

s konceptem sociálního podnikání. Výzkum primárně vychází z jednoho z teoretických 

konceptů sociální ekonomiky, jehož americké kořeny sahají do 90. let 20. století (viz 

kapitola 2.1). Tento koncept pod sociálními podniky spatřuje ty organizace, jejichž 

primárním důvodem vzniku je poskytovat služby či prodávat výrobky, které generují zisk a 

zajistit si tak alespoň z 50% vlastní příjmy na svoji činnost. Stanovila jsem si tedy první 

hypotézu, kterou budu v rámci první fáze výzkumu sledovat. 

Hypotéza 1: Ty organizace, které mají ve vícezdrojovém financování 

alespoň 50 % podíl vlastních příjmů, se považují za sociální podnik. 

Pro sociální služby je významným mezníkem rok 2007, kdy nabyl účinnosti nový 

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (viz kapitola 1.4) V rámci výzkumu sleduji 

vliv tohoto zákona na financování OOS. Z důvodu, že zákon stanovuje, které sociální 

služby jsou poplatné a které jsou poskytovány bez úhrady. Stanovila jsem si následující 

hypotézu. 

Hypotéza 2: Zákon o sociálních službách podpořil změnu ve financování 

u organizací občanské společnosti směrem k sociálnímu podnikání. 

Dílčím cílem je ověřit u vybraných organizací různých právních forem, jak naplňují 

znaky sociálního podnikání dle vymezení tzv. „jemnější“ definice sociálního podniku 

podle organizace EMES (viz kapitola 2.1). U organizací, které se ke konceptu nehlásí 
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a zároveň splňují znaky sociálního podniku, se budu snažit zjistit, jaké důvody je vedly 

k tomu, že se s konceptem neidentifikovaly. Sledovaná sociální a ekonomická kritéria 

podle zmíněné „jemnější“ definice sociálního podniku jsou následující: provozování aktivit 

prospívající společnosti či specifické skupině lidí; demokratický styl řízení, zapojení 

zainteresovaných partnerů do rozhodovacího procesu a participativní management; způsob 

nakládání se ziskem; trvalé aktivity zaměřené na výrobu zboží a/nebo prodej služeb; 

vysoký stupeň autonomie, trend směrem k placené práci. (Dohnalová a kol., 2011: 57-58) 

Pro sledování tohoto cíle jsem si stanovila následující hypotézu. 

Hypotéza 3: Všechny organizace naplňují do značné míry znaky sociálního 

podniku podle tzv. „jemnější“ definice organizace EMES. 

Výzkum má i cíl praktický. Informace a praktické zkušenosti získané z tohoto 

výzkumu, mohou být inspirací pro organizace občanské společnosti, které chtějí více 

diverzifikovat zdroje svých příjmů, zaměřit se na posílení svého samofinancování či 

se budou chtít dozvědět bližší informace o sociálním podnikání. 

Tento výzkum má pro mě i cíl osobní. Sama jsem se v rámci pracovního úvazku 

oblasti sociálního podnikání věnovala a do budoucna bych v tom ráda pokračovala. Četba 

literatury a jiných zdrojů na toto téma a zejména praktických zkušeností organizací 

je pro mě velmi obohacující a inspirující. 

3.2. Metodologie 

Následující podkapitola přibližuje, jakým způsobem byl zvolen výzkumný vzorek 

a jakými metodami jsem data sbírala. Blížeji se kapitola zabývá i etickou stránkou 

výzkumu. 

Výběr vzorku 

Při výběru zkoumaného vzorku jsem použila prostý záměrný (účelový) výběr. Jeho 

použití spočívá ve výběru potenciálních účastníků výzkumu na základě splnění určitých 

kritérií nebo souboru kritérií. Tito účastníci jsou pro výzkum vhodní a současně s ním také 

souhlasí. (Miovský, 2006: 136) 

K splnění účelu mé práce jsem si stanovila následující dvě kritéria výběru 

výzkumného vzorku a to dle registrované sociální služby a sídla organizace, které popisuji 

níže. 
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Kritérium registrované sociální služby 

Pro vyhledávání organizací, které sídlí a poskytují sociální služby na území 

Pardubického kraje, jsem mohla využít informace z následujících pěti veřejně dostupných 

zdrojů: 

� Registr poskytovatelů sociálních služeb61 

� Online katalog sociálních služeb Pardubického kraje62 

� Adresář NNO63 

� Katalogy sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji64 

� Adresář neziskových organizací65 

Při jejich bližším zkoumání jsem zjistila, že jejich rozdílnost nespočívá pouze, 

jak je na první pohled zřejmé, v jejich zaměřenosti na subjekty (všechny NNO 

či poskytovatele sociálních služeb), způsobu jejich členění, ale liší se i statisticky 

podle množství dat a jejich aktualizací. Rozhodla jsem se proto pracovat pouze s oficiálním 

registrem poskytovatelů sociálních služeb vedený MPSV, protože vycházím z předpokladu 

povinnosti registrovat poskytované sociální služby (Zákon 108/2006, § 78). 

Při vyhledávání informací z registru poskytovatelů sociálních služeb jsem narazila 

na to, že vyhledávací filtry jsou nastaveny na čtyři oblasti podle kategorií: 

� sociální služby (dle druhu, formy, cílové skupiny či věkové kategorie) 

� působnost v kraji 

 
61 Registr poskytovatelů sociálních služeb je oficiálním registrem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Jedná se o průběžně aktualizovaný registr. Poskytovatelé sociálních služeb mají ze zákona povinnost do 15 dnů 
písemně oznámit registrujícímu orgánu všechny změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci (Zákon 
108/2006, § 82). Poskytovateli sociálních služeb nemusí být pouze OOS, ale také FO a další PO. Písemná verze 
registru je v kompetenci jednotlivých krajských úřadů, elektronická verze je v kompetenci MPSV. 

62 Online katalog sociálních služeb Pardubického kraje. Je dělen podle cílových skupin a potřeb, které služba naplňuje. 
(www.socialnisluzbypk.cz, [cit. 2013-02-23]) 

63 Adresář NNO je k dispozici na oficiálních stránkách Pardubického kraje. Obsahuje přehled registrovaných NNO se 
sídlem v Pardubickém kraji k 31. 12. 2012. Je členěn dle jednotlivých právních forem OOS. (www.pardubickykraj.cz, 
[cit. 2013-02-23]) 

64 Existuje 15 katalogů sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji, které jsou zpracovány samostatně pro území 
jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Katalogy vydává Pardubický kraj a pravidelně je jednou ročně aktualizuje. 
Katalogy obsahují informace o přehledu dávek sociálního zabezpečení, seznam úřadů, na které se mohou občané 
v nepříznivé životní situaci obrátit, a přehled dostupných sociálních služeb spolu s kontakty na jednotlivé organizace.  

65 Databázi NNO zpracovala na svých webových stránkách organizace KONEP. KONEP je zkratka pro „KOalici 
NEvládek Pardubicka“. Jedná se o otevřené sdružení neziskových organizací, které působí v Pardubickém kraji. Jejím 
dlouhodobým cílem je podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a pomáhat v rozvoji občanskému 
sektoru. Koalice vznikla v roce 1998, jako samostatná organizace funguje od roku 2004. Koalici finančně podporuje 
Pardubický kraj a Evropská unie. (www.nevladky.cz, [cit. 2013-02-23]) 
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� zařízení, místo poskytování sociální služby (dle názvu, či adresy zařízení) 

� poskytovatel sociální služby 

Nastavení filtru dle poskytovatele bylo omezeno na to, že bylo nutné zadat buď 

přesný název poskytovatele či jeho IČO. To mi neumožnilo jednoduše vyhledat všechny 

poskytovatele sociálních služeb na území Pardubického kraje. Proto jsem musela využít 

filtr ů působnosti a adresy zařízení v Pardubickém kraji. Všechny takto nalezené informace 

o jednotlivých sociálních službách jsem ručně zadávala do tabulkového procesoru, 

kde jsem již za pomoci mnou nastavených filtrů mohla vygenerovat konkrétní organizace. 

Uvědomuji si riziko, že při přenosu informací mohlo dojít k administrativním chybám. 

Dle údajů z „Registru poskytovatelů sociálních služeb“ tak bylo v  Pardubickém kraji 

k 30. listopadu 2012 registrováno 474 sociálních služeb. Z tohoto počtu má 290 sociálních 

služeb sídlo zařízení v Pardubickém kraji. Z důvodu, že jeden poskytovatel může mít 

zaregistrovaných více sociálních služeb zároveň, jsem zjistila, že se jedná 

o 127 poskytovatelů sociálních služeb. Z těchto 127 poskytovatelů se jedná 

o 34 občanských sdružení, 1 organizační jednotka sdružení, 14 obecně prospěšných 

společností, 11 církevních organizací, 4 zájmová sdružení, 24 obcí, 1 svazek obcí, 

29 příspěvkových organizací, 3 organizační složky státu, 3 společnosti s ručením 

omezeným a 3 fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona. (Registr, 2012). 

OOS tak v současné době tvoří 51 % podíl z počtu poskytovatelů sociálních služeb 

se zařízením na území Pardubického kraje (viz graf č. 1), 45% podíl poskytovatelů tvoří 

subjekty veřejné správy a 4 % poskytovatelů jsou z komerčního sektoru (osoby samostatně 

výdělečně činné a společnosti s ručením omezeným) 

Graf č. 1: Právní formy poskytovatelů sociálních služeb v Pardubickém kraji k 30.11.2012 

 

Zdroj: Registr, 2012, upraveno autorkou 
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Kritérium sídla 

S ohledem na mé finanční a časové možnosti jsem vybrala organizace, které mají 

sídlo přímo v Pardubickém kraji.  

V první fáze výzkumu jsem v rámci dotazníkového šetření oslovila 47 organizací 

OOS, a to: 22 sdružení, 14 obecně prospěšných společností, 10 církevních organizací 

a 1 organizační složka sdružení (jejich seznam je přílohou č. 1). Zástupkyně jedné obecně 

prospěšné organizace mi emailem sdělila, že v současné době jejich organizace nevyvíjí 

žádnou činnost. Z tohoto důvodu byla tedy z výzkumného vzorku odebrána. Výzkumný 

vzorek je tvořen 46 organizacemi OOS. 

V rámci druhé fáze výzkumu, jsem se za pomoci polostrukturovaných rozhovorů 

a studia dokumentů zkoumala konkrétní organizace občanské společnosti, které 

s poskytnutím rozhovoru a zveřejněním souhlasily. Do rozhovorů se zapojilo 

9 následujících organizací, které jsem rozdělila do dvou skupin, podle toho, zda se jako 

organizace sami hlásí (identifikují) k sociálnímu podnikání, nebo zda nikoli. 

Organizace hlásící se k sociálnímu podnikání: 

Česká abilympijská asociace (o.s.), Darjav (o.s.), Rytmus Chrudim, o. p. s. 

Organizace, které se nehlásí k sociálnímu podnikání: 

Občanské sdružení Amalthea, Občanské sdružení Berenika – Vysoké Mýto, Farní 

charita Chrudim, Farní charita Litomyšl, Péče o duševní zdraví - Středisko Výměník, 

Tyflocentrum Pardubice, o. p. s. 

Metoda sběru dat 

V první etapě výzkumu jsem použila sběr dat pomocí dotazníků. Dotazník sloužil 

pro ověření prvních dvou stanovených hypotéz a jako podklad pro zkoumání hypotézy 

třetí. Pro formu dotazníku jsem se rozhodla z důvodu, že při pročítání výročních zpráv 

jednotlivých organizací jsem narazila na to, že každá organizace jiným způsobem 

zpracovává finanční přehledy zdrojů příjmů. Některé uvádějí konkrétní zdroje 

s procentuálním vyjádřením či přesnou částkou; některé uvádějí seznam zdrojů 

bez uvedení výše příjmů. Někde přehled zcela chyběl a bylo možné vyčíst pouze hrubý 

nástin z přehledu výnosů. Některé organizace ani nezveřejňovaly výroční zprávy v průběhu 

let, protože jim to žádný zákon neukládal (občanská sdružení, účelová zařízení církví). 
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Tato metoda sběru dat je pro výzkumníka méně časově a finančně náročná. Obnáší 

ovšem i mnohé nevýhody, na které jsem narazila a které budou popsány níže. 

Vytvořila jsem online dotazník na webových stránkách www.survio.com, který byl 

kombinací polootevřených66, uzavřených a otevřených otázek. Zvolila jsem online 

dotazník, abych minimalizovala práci respondentů s ukládáním a opětovným odesíláním 

dotazníků. Dotazník byl navržen jako anonymní a umožňoval i přeskoky otázek. Proto 

se respondenti mohli setkat s 20 – 31 otázkami. Vyplnění dotazníku zabralo od 10 do 30 

minut. Dotazník byl pracovně rozdělen do následujících pěti oblastí (jeho plné znění 

je přílohou č. 3): 

1. Obecné informace o organizaci  

Pro získání bližších informací o výzkumném vzorku a jeho zasazení 

do souvislostí, jsem zjišťovala právní formu organizací, rok vzniku, působnost 

organizace, informace o poskytovaných sociálních službách. (otázky 1 – 7 

dotazníku) 

2. Personální informace o organizaci 

Pro účely hypotézy 3 a dokreslení představy o velikosti jednotlivých organizací, 

jsem zjišťovala počet stálých zaměstnanců a pracovníků na DPP, DPČ, 

spolupráci s dobrovolníky a zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. 

(otázky 8 – 12 dotazníku) 

 

3. Využívání podpory veřejného sektoru 

Pro bližší studium struktury financování z veřejných zdrojů jsem u organizací 

zjišťovala, zda pobírají příspěvky na zaměstnávání osob se zdravotním 

znevýhodněním a zda využívají nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. V rámci 

detailnějšího rozboru pojící se s hypotézou 1. (otázky 13 – 15 dotazníku) 

4. Finanční údaje o organizaci 

V rámci této oblasti, která byla klíčovou pro hypotézu 1 i 2 jsem sledovala 

strukturu příjmů organizace s bližším zaměřením na vlastní 

zdroje/samofinancování. Dále jsem zjišťovala faktory, které měly vliv na změnu 

struktury financování jednotlivých organizací v průběhu jejich fungovaní 

a po přijetí zákona o sociálních službách. Sledovala jsem také jejich účast 

 
66 Polootevřená otázka kombinuje vlastnosti otázky otevřené a uzavřené. Na otázku je k dispozici varianty odpovědí 

s možnosti zvolit variantu „jiná odpověď“ a její konkretizací. 
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na dalších ekonomických aktivitách (zejména účast na podnikání jiných osob), 

a zjišťovala bližší informace k vedlejším hospodářským činnostem organizací 

a jejich nakládání se ziskem. Některé ze zjišťovaných informací byly podkladem 

pro ověření hypotézy třetí. (otázky 16 – 26 dotazníku) 

5. Sociální podnikání, sociální ekonomika 

Poslední oblast sloužila pro potvrzení hypotézy první. U organizací jsem 

zjišťovala, zda se setkaly s pojmy sociální ekonomika, sociální podnikání, 

a hlásí-li se (identifikují-li se) k sociálnímu podnikání/sociální ekonomice. 

Pro potvrzení jejich přístupu k hlášení k těmto konceptům, jsem zjišťovala 

jakými formami tak činní. (otázka 26 – 29 dotazníku) 

Poslední dvě otázky dotazníku zjišťovaly, zda jsou zástupci organizací ochotni 

poskytnout mi bližší rozhovor. Poslední otázka odkrývala název organizace (v rámci 

výstupů z dotazníkového šetření byla zachována anonymita). 

Pro minimalizaci nepochopení otázek, což je rizikem této metody sběru dat, jsem 

první navrženou verzi dotazníku konzultovala se třemi zástupci OOS, abych zjistila, 

zda jsou otázky srozumitelně podané. Na základě jejich zpětné vazby jsem některé otázky 

přeformulovala a některé otázky zredukovala. 

Hypertextový odkaz na stránky, které obsahovaly dotazník, byl spolu s průvodním 

textem zaslán prostřednictvím emailu do jednotlivých organizací (ten je přílohou č. 2). 

Distribuce a sběr dotazníků probíhaly od únoru do dubna 2013.  

Během sběru dotazníků, jsem narazila na jednu z jeho předpokládaných nevýhod, 

a to je malá návratnost dotazníku. Po první týdnu zodpověděly dotazník pouze 

čtyři organizace. Proto byly organizace opětovně osloveny telefonicky s žádostí o vyplnění 

dotazníku. Mnoho organizací mi sdělilo, že jsou přesyceni dotazníky z řad studentů. 

Což dokládají následující zaznamenaná vyjádření67: 

Některé telefonické odpovědi: 

„My to pro studenty neděláme, protože jich je 20 denně (pozn. autorky: dotazníků) 

a to bychom nedělali nic jiného.“ 

 
67 S ohledem na zachování anonymity, neuvádím zdroje. 
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„My jsme všichni tak vytížení. Nám těch dotazníků chodí deset denně. Přijde 

mi to neuctivý vzhledem k penězům daňových poplatníků vyplňovat dotazníky 

do diplomových prací v pracovní době.“ 

„Nebudu na to reagovat.“ 

„Nezlobte se na mě, já na vyplňování dotazníků nemám teď vůbec čas.“ 

„Škoda, že neděláte jiné téma. Tohle pro nás není aktuální.“ 

Některé emailové odpovědi: 

 „Dobrý den, dotazníky nevyplňuji. Chodí jich příliš velké množství. Všechny 

potřebné informace můžete vyčíst z naší Výroční zprávy, která je na našich webových 

stránkách. Pěkný den.“ 

Dotazník vyplnilo 21z 46 organizací. Jedná se tedy o 45,65 % návratnost dotazníků. 

Studium výročních zpráv, webových stránek, propagačních materiálů, informací 
z veřejných rejstříků 

U organizací, jejichž zástupci souhlasily s bližším rozhovorem, jsem před osobním 

rozhovorem jako doplňkovou metodu sběru dat pročítala jejich webové stránky a dostupné 

materiály na nich (výroční zprávy, propagační materiály, statuty apod.). V rámci bližšího 

studia organizací, jsem sbírala i informace z veřejných rejstříků dle jednotlivých právních 

forem organizací (rejstříky uveřejněné na Ministerstvu vnitra, Ministerstvu kultury 

a v rámci webového portálu justice.cz) a pročítala jejich výpisy a uveřejněné sbírky listin. 

Polostrukturovaný rozhovor 

V druhé fázi výzkumu jsem jako hlavní metodu sběru dat použila metodu 

polostrukturovaného rozhovoru. Zvolila jsem tzv. „interview s návodem“, kterou popisuje 

ve své knize Hendl. (Hendl, 2005: 174) 

Obecně výhodou částečně strukturovaného rozhovoru je, že se data získaná 

v jednotlivých rozhovorech nebudou výrazně strukturně lišit a bude snazší jejich analýza. 

Strukturovaný rozhovor se používá zejména, pokud nemáme možnost rozhovor opakovat 

a máme málo času se respondentovi věnovat. (Hendl, 2005: 173) V mém případě jsem 

si uvědomovala časovou vytíženost, o které mě jednotlivý respondenti dopředu 
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informovali. Rozhovor jako metoda sběru dat je velmi náročná na čas, ať se týká 

samotného absolvování rozhovorů, tak jejich analýzy. 

Pro to, abych zajistila respondentům volnost v jejich odpovědích, připravila jsem 

si již zmíněný návod k rozhovoru, který představoval seznam témat, které bylo potřeba 

v rámci rozhovoru probrat. Tento způsob rozhovoru dává volnost i tazateli, 

aby se operativně rozhodl„…jakým způsobem a v jakém pořadí získá informace, které 

osvětlí daný problém.“ (Hendl, 2005: 174) Návod k rozhovoru je zaznamenán v tabulce 

č. 5. 

Tabulka č. 5: Návod k rozhovoru 

Vícezdrojové financování a podpora 

 struktura financování 

Samofinancování samofinancování podrobněji (změny, vliv ZSS) 

vedlejší hospodářská činnost 

jaké produkty či služby 

 spolupráce s dalšími subjekty, formy podpory 

Vybrané znaky sociálního podniku 

Demokratické styl řízení  a 

participativní management 

zapojování zaměstnanců, dobrovolníků a dalších 

zainteresovaných aktérů 

profesní rozvoj, další vzdělávání 

princip rovných příležitostí 

Vysoký stupeň autonomie původ vzniku organizace, vazby na veřejný a jiné sektory 

Sociální podnikání (dále SP) 

 
zkušenost se SP 

identifikace se SP 

Jak již bylo řečeno, do rozhovoru se zapojilo 9 organizací. Rozhovory probíhaly 

v šesti případech v sídle organizace, jednou na pobočce organizace, v jednom případě 
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proběhl rozhovor za využití počítačového programu Skype a jeden rozhovor proběhl 

v kavárně, do které jsem byla pozvána a kterou organizace provozovala. Rozhovory byly 

vedeny s lidmi na manažerských pozicích (s řediteli či finančními manažery). Průměrná 

délka rozhovoru trvala 30 - 40 minut. Rozhovory byly realizovány v průběhu dubna 2013 a 

byly po souhlasu zaznamenány na diktafon. Jedna organizace s nahráváním na diktafon 

nesouhlasila. 

Etická stránka výzkumu 

V rámci dotazníkového šetření jsem v průvodním dopise (viz příloha č. 2) 

informovala respondenty o tom, čím se má práce zabývá. Účastníci byli ubezpečeni, že 

výstupy z dotazníkového šetření, budou zpracovány anonymně. Každý respondent se mohl 

rozhodnout, zda mi chce poskytnout bližší rozhovor. Poslední otázka dotazníku, v které 

jsem zjišťovala název organizace, byla nepovinná a sloužila pouze pro účely dalšího 

oslovení respondenta. 

Před poskytnutím rozhovoru byli účastníci znovu informováni o tématu mé práce 

a požádáni, zda mohu rozhovor nahrávat na diktafon. Každý účastník rozhovoru podepsal 

„ Informovaný souhlas s rozhovorem a jeho zpracováním“ (viz příloha č. 4), v kterém 

se mohl rozhodnout, zda chce, abych v rámci diplomové práce uvedla jeho jméno 

a organizaci, z které pochází. Mohli se také rozhodnout, zda souhlasí s nahráváním 

na diktafon. Souhlas mi dalo 8 organizací. Dále byli účastníci informováni, že zmíněné 

vyplněné souhlasy, v kterých zaznívá jejich jméno, nebudou součástí diplomové práce, 

ale budou sloužit pouze pro účely obhajoby diplomové práce. Taktéž byli účastníci 

ubezpečeni, že datový záznam rozhovoru z diktafonu nebude dále distribuován a bude 

sloužit pouze jako podklad pro účely této práce a datový záznam nebude její součástí. 

Pokud se v průběhu rozhovoru účastníci rozhodli, abych některé informace, 

které v rozhovoru zazněly, nepoužila, toto přání jsem respektovala. 

Všem účastníkům rozhovorů i dotazníkového šetření bylo sděleno, kde bude práce 

po obhájení k dispozici (knihovna fakulty) a byla jim nabídnuta možnost, že v případě 

jejich zájmu, jim mohu práci po obhájení zaslat přímo. Tuto nabídku využily tři 

organizace. 
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3.3. Zobrazení a analýza dat 

Výzkum byl dělán ve dvou etapách. První probíhala formou dotazníkové šetření a 

snažila se zmapovat organizace občanského sektoru na území Pardubického kraje. Druhá 

etapa byla detailněji zaměřena na konkrétní organizace občanské společnosti. 

První etapa výzkumu – dotazníkové šetření 

Obecné informace o organizacích 

Do dotazníkového šetření se zapojilo 14 občanských sdružení, 1 organizační 

jednotka sdružení, 2 obecně prospěšné společnosti a 4 církevní organizace. Tedy celkem 

21 organizací. 

Pokud bychom stáří organizací rozlišovali podle přijetí zákona o sociálních službách, 

18 organizací vzniklo před nabytím účinnosti tohoto zákona, 3 vznikly až po roce 2006. 

Graf č. 2: Vznik organizací v jednotlivých letech 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Přijetí zákona o sociálních službách tedy neměl zásadní vliv na rozvoj nových OOS 

v oblasti poskytování sociálních služeb v Pardubickém kraji. Jedna organizace uvedla, 

že zavedením zákona o sociálních službách byl pro ni impulsem k transformaci jejich 

organizace z pobočky občanského sdružení na samostatnou obecně prospěšnou společnost. 

Co se týče působnosti organizací, 5 organizací působí v celém Pardubickém kraji, 

2 ve třech okresech současně, 1 ve dvou okresech současně a 13 v rámci jednoho okresu. 

Procentuální zastoupení organizací dle jejich působnosti v  rámci jednotlivých okresů 

dokládá následující graf č. 3. 
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Graf č. 3: Působnost organizací v rámci jednotlivých okresů Pardubického kraje 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Ve výzkumném vzorku jsou zastoupeny organizace, které poskytují zejména sociální 

služby sociální rehabilitace, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a lidi se zdravotním 

znevýhodněním, odborné sociální poradenství a pečovatelské služby (viz graf č. 4). 

Graf č. 4: Přehled poskytovaných sociálních služeb (s úhradou, bez úhrady, s částečnou 
výjimkou) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Sociální služby jsou nejčastěji zaměřeny na cílovou skupinu lidí se zdravotním 

znevýhodněním (57 %). Detailnější strukturu cílových skupin přibližuje graf č. 5: 
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Graf č. 5: Přehled cílových skupin, na které jsou zaměřeny sociální služby 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Ve výzkumném vzorku je nejvíce zastoupena forma služby (viz graf č. 6), do které 

se dochází (tedy ambulantní služby v 48%) a služby poskytované v přirozeném prostředí 

uživatelů (tedy terénní služby v 43%). 

Graf č. 6: Formy poskytovaných sociálních služeb 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Nejvíce sociálních služeb je zaměřených na věkovou skupinu dorost (14%), mladí 

dospělí (20%) a dospělí (20%), tedy ve věkovém rozmezí od 16 – 64 let (viz graf č. 7). 
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Graf č. 7: Zaměření sociálních služeb dle věkové struktury jejich uživatelů 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Dílčí shrnutí: 

Výzkumný vzorek tvoří 21 organizací. Jsou zastoupeny všechny právní formy OOS, 

které mohou poskytovat sociální služby (o.s, o. p. s., organizační jednotky občanského 

sdružení, církevní organizace). Zákon o sociálních službách neměl vliv na vznik nových 

poskytovatelů sociálních služeb z řad OOS v Pardubickém kraji. Nejvíce OOS 

výzkumného vzorku poskytují své služby v pardubickém a chrudimském okrese. Vzorek, 

co se týče působnosti, koresponduje se Střednědobým plánem sociálních služeb 

Pardubického kraje na rok 2012-2015, v kterém je shrnuto, že nejhustší síť sociálních 

služeb je právě v těchto dvou okresech. Sociální služby jsou nejvíce zaměřeny na osoby 

se zdravotním znevýhodněním. Ve vzorku jsou nejvíce zastoupeny sociální služby 

sociální rehabilitace, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a lidi se zdravotním 

znevýhodněním, odborné sociální poradenství a pečovatelské služby. Nejvíce sociálních 

služeb je poskytováno ambulantní formou. 

Velikost OOS dle personálního obsazení 

Všechny organizace mají trvale zaměstnané pracovníky. Obdobně zastoupeny byly 

organizace velikosti68 mikropodniku, které zaměstnávají méně než 10 osob (v 9 

případech), a malého podniku, které zaměstnávají od 10 osob do méně než 50 (v 12 

 
68 Podrobnější rozdíl mezi mikropodnikem, malým podnikem a středním podnikem je popsán ve slovníku nejdůležitějších 
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případech). Kategorie středních podniků, které zaměstnávají od 50 do méně než 250 

zaměstnanců, nebyla zastoupena. (Evropská komise, 2006) 

Spolupráce s dobrovolníky 

Okolo 67% organizací (tj. 14 z nich) využívá práci dobrovolníků. Zbylých 33% 

(tj. 7) organizací uvedlo, že dobrovolníky do činnosti nezapojují. 

Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 

76,2% organizací (tj. 16 z nich) zaměstnávají osoby, které jsou dle jejich názoru 

znevýhodněné na trhu práce. Zbylých 5 organizací uvedlo, že nezaměstnávají osoby 

znevýhodněné na trhu práce (23,8%). 

Organizace dávají nejčastěji pracovní příležitost lidem se zdravotním 

znevýhodněním (24%), osobám pečujícím o osobu blízkou (17%), ženám po mateřské 

dovolené, těhotným a kojícím ženám (15%) a lidem starším 50 let (15%). Bližší rozdělení 

přináší graf č. 8. 

Graf č. 8: Zaměstnávání osob považovaných za znevýhodněné na trhu práce dle cílových 
skupin 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

5 z 16 organizací, které zaměstnávají některou ze znevýhodněných skupin na trhu 

práce, zaměstnávají v rámci svých vedlejších hospodářských činností své současné 

nebo bývalé uživatele sociálních služeb. Polovina organizací (tj. 8 z nich), 
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které zaměstnávají osoby znevýhodněné na trhu práce, zaměstnávají více jak 50 % těchto 

osob (viz graf č. 9). 

Graf č. 9: Zastoupení osob znevýhodněných na trhu práce v rámci personální struktury 
(vyjádřeno v procentech) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Dílčí shrnutí: 

Všechny organizace mají trvale zaměstnané pracovníky. Tento vztah je ošetřen 

pracovními smlouvami. Mimo to má většina organizací pracovníky i na dohody mimo 

pracovní poměr, ať už v rámci jejich hlavních či vedlejších hospodářských činností. Co se 

týče velikosti organizace dle počtu zaměstnanců, vzorek byl zastoupen pouze tzv. 

mikropodniky (9) a malými podniky (12). Většina organizací (14) zapojuje do svých 

činností dobrovolníky. Většina organizací (16) zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu 

práce (nejčastěji osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby pečující o osobu blízkou, 

ženy po mateřské dovolené, těhotné a kojící ženy a lidi starší 50 let). Pět z nich 

zaměstnává v rámci své vedlejší hospodářské činnosti současné nebo bývalé uživatele 

sociálních služeb. 

Využívání podpory od ÚP 

Pět organizací z výzkumného vzorku uvedlo, že se jedná o zaměstnavatele 

zaměstnávající více jak 50% lidí se zdravotním znevýhodněním a jsou podporovány 

příspěvkem na zaměstnávání těchto osob z ÚP. 
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Organizace, které jsou podporovány příspěvkem na zaměstnávání osob 

se zdravotním znevýhodněním (tj. 5), zároveň využívají příspěvku na chráněná pracovní 

místa.  

Využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 

Co se týče podpory od ÚP nástroji aktivní politiky zaměstnanosti. 10 z 21 organizací 

(tedy 47,62 %) využívá nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Sedm z nich využívá jeden 

typ nástroje, 3 využívají dva typy nástrojů zároveň. 

Nejvíce využívaný je příspěvek na společensky účelná pracovní místa (5 organizací), 

příspěvek na veřejně prospěšná práce (4 organizace), příspěvek na rekvalifikaci 

zaměstnanců (3 organizace) a 1 organizace využívá příspěvku na zapracování. 

Žádná z organizací nevyužívá nástroje investiční pobídky, překlenovacího příspěvku 

a příspěvku při přechodu na nový podnikatelský program. 

 

Dílčí shrnutí: 

Zhruba čtvrtina organizací výzkumného vzorku (5) je zaměstnavatelem 

zaměstnávající nad 50 % lidí se zdravotním znevýhodněním a pobírající příspěvek 

na chráněná pracovní místa od ÚP. Zhruba polovina organizací (10) využívá nástroje 

aktivní politiky zaměstnanosti. Nejvíce je využíván příspěvek na společensky účelná 

pracovní místa, příspěvek na veřejně prospěšné práce, příspěvek na rekvalifikaci 

zaměstnanců a příspěvek na zapracování. 

Financování OOS 

Většina OOS je z více jak 50% financována z veřejných zdrojů (tj. 20 organizací). 

Do tohoto stavu se promítá to, že většina organizací byla v období 2010 – 2013 podpořena 
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v rámci veřejné zakázky „Individuálním projektem Pardubického kraje na sociální 

služby“69. Některým organizacím dobíhají projekty v rámci fondů EU. 

Dvě organizace (9,52%) jsou plně závislé na jednom zdroji (a to z veřejných zdrojů), 

2 organizace (9,52%) kombinují příjmy ze dvou zdrojů (veřejného a samofinancování), 

5 organizací (23,82%) kombinují tři typy různorodých zdrojů, 4 organizace (19,05%) 

kombinují čtyři typy zdrojů, 6 (tj. 28,57%) organizací kombinují pět typů zdrojů 

a 2 organizace (tj. 9,52%) se zaměřují na šest typů zdrojů. 

U 16 organizací (tj. 76%) se v jejich struktuře příjmů promítá samofinancování 

vlastními zdroji. U 5 organizací samofinancování přináší pouze do maximálně 

2 % z celkových příjmů organizace, u 5 organizací se samofinancování pohybuje mezi 

10 – 15 %. U 4 organizací je více jak čtvrtina zdrojů ze samofinancování (25 – 37%), 

u dvou organizací dosahují vlastní příjmy kolem 50 % a víc. Detailní přehled struktury 

financování přináší graf č. 10. 

 
69 Jedná se o projekt zaměřený na zajištění poskytování vybraných sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence) 

na území Pardubického kraje. Díky projektu bylo možné pomoci cílovým skupinám osob se plně zapojit 
do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich návrat na trh práce, udržení 
se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují. Projekt byl financován 85 % z ESF 
a 15 % ze státního rozpočtu ČR. Od roku 2012do 2015 na něj navazuje „Individuální projekt Pardubického kraje II“, 
který se hlouběji zaměřuje na sociální služby sociální prevence, a to především v oblasti pobytových služeb (azylové 
domy a domy na půl cesty), v oblasti sociální rehabilitace pro duševně nemocné a v rámci intervenčního centra. 
(www.sluzby-pardubickykraj.cz, [cit. 2013-04-25]) 
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Graf č. 10: Struktura financování jednotlivých OOS dle právních forem za rok 2012 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Jak dokládá graf č. 11 organizace, které mají vlastní příjmy, získávají tyto prostředky 

nejčastěji z poplatků za služby, z prodeje výrobků a z jiných vlastních příjmů. 

Graf č. 11: Přehled vlastních příjmů organizací za rok 2012 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Na otázku, zda se změnila výrazněji od počátku existence organizace struktura jejího 

financování, jsem dostala následující odpovědi. Šest respondentů uvedlo, že se struktura 

jejich financování nezměnila. V jednom případě dodali, že se struktura změnila částečně 

v období, kdy zkoušeli sociálně podnikat. Pět organizací se k otázce nevyjádřilo. Deset 

organizací sdělilo, že zaznamenaly změnu ve struktuře financování, z toho čtyři organizace 

odpověď nerozvedly. Zbylých šest organizací rozvedly odpovědi následovně: 

"Změnila se v roce 2010, kdy jsme získali veřejnou zakázku na zajištění sociální 

rehabilitace v Chrudimi a měli tak zajištěné finance na 3 roky. Nyní jsme se vrátili 

k modelu žádostí o dotace. Struktura se také změnila pořádáním benefičních koncertů." 

„Ano, původně to byla dobrovolnická organizace s postupným vznikem 3 základních 

služeb plus dobrovolnictví a doplňkové služby“ 

„Soc. službu poskytujeme od l. 4. 2010. Kromě dotace od obce na r. 2013 došlo 

k mírnému nárůstu dotací v souvislosti s rozvojem služby. Výrazný podíl na financování 

mají tržby od klientů, které tvoří téměř 50 % celkových příjmů. To je však již hraniční 

situace, která klade na organizaci obrovské nároky v kvalitě služby a v efektivitě 

a produktivitě služby.“ 

„Ano, platby státu na sociální služby dlouhodobě klesají, proto se snažíme mít stále 

větší část příjmů z vlastních činností - sociální podnikání.“ 

„Změna bude plánována na rok 2013 vzhledem k nízkým dotacím ze státního 

rozpočtu (samofinancování, výdělečná činnost).“ 

„Zpočátku pouze místní samospráva, postupně ministerstva, dárci - snaha 

organizace o vícezdrojové financování. Změny přicházely postupně s rozvojem činností 

organizace - v průběhu celé doby existence organizace.“ 

Na otázku, zda konkrétně přijetí zákona o sociálních službách ovlivnilo financování 

jednotlivých organizací, mi organizace odpovídaly následovně: 

• 8 organizací odpovědělo jednoslovným „Ne“ 

• 6 organizací odpovědělo „Ano“, ale odpovědi nerozvedly 

• zbylých 7 organizací odpovědělo následovně: 

„Ano, z pobočky občanského sdružení jsme se stali samostatnou obecně prospěšnou 

společností a veškeré finance jsme si museli zajišťovat sami.“ 
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„Ano. Zavedení standardů kvality služeb znamená více papírování = vyšší 

nákladovost služby.“ 

„Ano, máme větší tržby od klientů.“ 

„Ano, registrací sociálních služeb jsme dosáhli na dotace.“ 

„Zkomplikoval - více povinností, peníze za nimi nejdou.“ 

„Poskytované služby jsou bezúplatné.“ 

„Více účetnictví v souvislosti s vybíráním za poskytování služeb.“ 

Vedlejší hospodářská (doplňková/výdělečná) činnost 

Deset z 21 (47,62%), organizací uvedlo, že se věnuje vedlejší hospodářské, 

(doplňkové) činnosti (graf č. 12). Dvě z organizací se jí věnují od počátku jejich vzniku70, 

jedna organizace o rok později. Sedm organizací začalo v posledních čtyřech letech 

vykonávat vedlejší hospodářskou činnost. 

Z této vývojové tendence je patrné, že třetina organizací se snaží poslední čtyři roky 

posilovat své financování skrze vedlejší hospodářskou činnost. 

Graf č. 12: Organizace z pohledu délky jejich fungování a věnování se vedlejší hospodářské 
činnosti 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

  

 
70 Co se týče organizační jednotky sdružení, v roce 2005 se transformovala do samostatné právnické osoby. Historii 

vedlejší hospodářské činnosti má delší v rámci sdružení, jehož byla pobočkou. 
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Nabídka výrobků a služeb 

Protože jsem tuto otázku nechala otevřenou, bylo na organizacích, jakým způsobem 

mi otázku zodpoví. Budu citovat jejich odpovědi. Organizace nabízejí následující výrobky 

a služby: 

• „úklidové služby, konzultace“ 

• „kulturní a vzdělávací služby, pronájem nebytových prostor, pronájem 

kompenzačních zdravotních pomůcek“ 

• „výrobky lidí se zrakovým postižením, sbírku básní uživatele se zrakovým 

postižením, reklamní trička organizace“ 

• „prodej výrobků z terapie klientů“ 

• „služby osobního charakteru a služby pro domácnost“ 

• „ustájení koní“ 

• „máme 11 živnostenských oprávnění, od úklidů až po vzdělávání a webové 

portály“ 

• „služby Centra podpory volnočasových a zájmových aktivit, expertní služby“ 

• „ restaurace, šicí dílna, úklidové služby, praní prádla, obchod s výrobky“ 

• „vytváření metodik a vzdělávání“ 

Z citací lze vyčíst, že se organizace nejčastěji v rámci svých vedlejších 

hospodářských činností věnují úklidovým pracím (tj. 4), vzdělávání (tj. 3 organizace) a 

prodeji výrobků nejčastěji od vlastních uživatelů (tj. 3 organizace). 

Účast na podnikání jiných osob 

Účastnit se na podnikání jiných osob mají ze zákona zakázány pouze obecně 

prospěšné společnosti. Žádná ze zbylých organizací se neúčastní na podnikání jiných osob. 

Nejsou společníky veřejně obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti 

s ručením omezeným, akciové společnosti, členy družstva aj. 

Nakládání se ziskem 

Většina organizací (tj. 19) uvedly, že případně generovaný zisk vracejí do činnosti 

organizace. Dvě organizace uvedly, že zisk vracejí na rozvoj organizace. 
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Dílčí shrnutí: 

U většiny organizací je zaznamenána velká závislost na zdrojích z veřejných 

rozpočtů. Dvacet z 21 organizací je z více jak 50 % financována právě z tohoto sektoru. 

Většina organizací kombinuje zdroje příjmů z různých sektorů. Pouze dvě organizace 

jsou plně závislé na zdrojích z veřejného sektoru.  

Šestnáct organizací má vlastní příjmy, které jsou nejčastěji tvořeny poplatky 

za služby, prodejem výrobků a jinými příjmy. Žádná organizace nepronajímá zařízení 

a nemají dividendy z investic. 

Deset organizací zaznamenalo v průběhu jejich fungování změny ve struktuře jejich 

financování, které byly nejčastěji spojeny s rozvojem jejich organizace (sociálních služeb 

a dalších činností – vedlejší hospodářská činnost). Třináct organizací uvedlo, že přijetí 

zákona o sociálních službách ovlivnilo jejich financování zejména z hlediska nákladovosti 

služby (zvýšené administrativní náklady, větší nároky na vzdělání zaměstnanců a s tím 

spojené mzdové podmínky), v jedné organizaci se zvýšily příjmy od klientů a pro jednu 

organizaci se naopak staly služby bezplatnými.  

Deset organizací se věnuje vedlejší hospodářské činnosti. Poslední čtyři roky 

je zaznamenán u organizací rozvoj těchto doplňkových činností. Nejvíce se organizace 

v rámci svých vedlejších hospodářských činností věnují úklidovým pracím, vzdělávání 

a prodeji výrobků jejich klientů. Žádná z organizací se neúčastní na podnikání jiných osob 

a všechny organizace případně generovaný zisk vracejí na činnost či rozvoj organizace. 

Sociální podnikání/sociální ekonomika 

Všechny organizace (100%) potvrdily, že se setkaly s pojmy „sociální ekonomika“, 

„sociální podnikání“. 9 z 21 (tj. 42,86%) organizací se hlásí veřejně k sociální ekonomice, 

sociálnímu podnikání, z toho čtyři organizace sdělily, že uvažují konkrétně o zahájení 

sociálního podnikání v tomto roce či letech následujících. 

Propojenost mezi organizacemi hlásícími se ke konceptu sociálního podnikání 

a realizací jejich vedlejšího hospodářských činností (doplňkových činností) je taková, 

že 4 z 9 organizací, mají vedlejší hospodářskou činnost. Jedna organizace připravuje 

zahájení vedlejší hospodářské činnosti v tomto roce. 

Propojenost mezi organizacemi hlásícími se ke konceptu sociální podnikání 

a financování jejich organizace z vlastních zdrojů je taková, že 2 z těchto 9 organizací 
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za rok 2012 neměly zdroje z vlastních příjmů. Jedna organizace uvedla, že zkoušela 

v minulosti sociálně podnikat, druhá připravuje na rok 2013 rozjetí vedlejší hospodářské 

činnosti (uvedla přímo sociálního podnikání). Dvě organizace jsou financovány z vlastních 

zdrojů do 1%. Tři organizace z 9 hlásících se k sociálnímu podnikání mají financování 

z vlastních zdrojů v rozmezí 10 -15 %. Jedna organizace je samofinancována okolo jedné 

třetiny (27%). Jedna organizace je samofinancována okolo dvou pětin z vlastních zdrojů 

(37%) 

Formy hlášení se k sociální ekonomice a sociálnímu podnikání 

3 organizace uvedly, že se k sociálnímu podnikání veřejně hlásí na svých webových 

stránkách a v letácích. 2 z těchto organizací používají na svých webových stránkách 

termíny „sociální firma“, „sociální podnikání“. Den otevřených dveří jako prostor 

pro hlášení se k SP/SE využívají 4 organizace. Formu neformálního setkávání využívá 

5 organizací. Jedna organizace je členem platformy TESSEA. Jedna organizace měla 

příspěvek na konferenci zabývající se SE/SP. Tři organizace zmiňují sociální podnikání 

ve svých výročních zprávách. Jedna organizace využila nástroj tiskové zprávy pro hlášení 

se k SE/SP. Šest organizací vytváří příklad dobré praxe (jsou zaměřeny zejména 

na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce). Tři organizace se hlásí k sociální 

SE/SP prostřednictvím propagace jejich výrobků či služeb. Dvě organizace se zúčastnily 

soutěže zaměřené na SE/SP. Jedna organizace uvedla, že se k SP/SE hlásí, na příští rok 

připravují rozjezd sociálního podnikání, ale zatím nevyužívá žádného z nástrojů 

zviditelnění svého postoje k SE/SP. 

Tabulka č. 6: Formy hlášení se k sociálnímu podnikání 
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Dílčí shrnutí: 

Všechny organizace se setkaly s pojmy „sociálního podnikání“, „sociální 

ekonomiky“. Všech 9 organizací, které se k sociálnímu podnikání hlásí, provozují vedlejší 

hospodářskou činnost (4), nebo se k ní v nejbližší době/letech chystají (5). Realizace 

sociálního podnikání se jeví jako propojená s provozováním vedlejší hospodářské 

činnosti. Žádná z organizací, které se hlásí k sociálnímu podnikání, nedosáhla 50% podílu 

vlastních příjmů na financování jejich činnosti. Nejvyšší podíl příjmů dosáhly 

dvě organizace ve výši 37% a 27%. Zbylé organizace mají podíl samofinancování 15% 

a nižší. Nejužívanější forma hlášení se k sociální ekonomice/sociálnímu podnikání 

je skrze příklady dobré praxe (zejména zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu 

práce), v rámci neformálních setkání  či dnu otevřených dveří. 

Druhá etapa výzkumu – polostrukturované rozhovory 

V rámci této fáze výzkumu jsem se zabývala naplňováním jednotlivých kritérií 

jemnější definice sociálního podniku podle organizace EMES u vybraných OOS. 

SOCIÁLNÍ CHARAKTERISTIKY 

1. Provozování aktivit prospívající společnosti či specifické skupině lidí 

U tohoto znaku se již dopředu předpokládá jeho naplnění, protože všechny 

organizace jsou zaměřeny na poskytování sociálních služeb specifickým skupinám lidí. 

Proto v následujícím textu popíši, jaké je poslání organizace, jakým aktivitám a jakým 

specifickým skupinám lidí se jednotlivé organizace věnují. Případně jaké další aktivity 

(mimo sociálních služeb) organizace provozují. 

Občanské sdružení Amalthea 

Posláním sdružení je „podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování 

potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných 

a společenských aktivit.“ (www.amalthea.pardubice.cz, [cit. 2013-04-29]) Amalthea 

poskytuje sociální, vzdělávací, terapeutické a dobrovolnické služby v systému péče 

o rodinu a dítě, podporuje zdravé fungování rodiny a pomáhá řešit problémy, tak aby 

se předcházelo umísťování dětí mimo jejich vlastní rodinu, podporuje a doprovází náhradní 

rodinu. (Amalthea o.s., 2012) Organizace má registrovanou službu sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi. Jejich cílovou skupinou jsou pěstouni, děti v náhradní rodinné 
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péči a biologické děti v pěstounských rodinách, opatrovníci a osvojitelské rodiny, zájemci 

a žadatelé o náhradní rodinnou péči, biologičtí rodiče a širší rodina, dítě. (Registr, 2012) 

Organizace má Centrum náhradní rodinné péče, program Podpory pro rodinu a dítě 

a rozvojové programy. Snaží se o osvětovou činnost v rámci jejich vzdělávacích kurzů 

a přednášek. (Rozhovor 4, 2013) 

Občanské sdružení Berenika – Vysoké Mýto 

„Posláním organizace je poskytovat podporu lidem s mentálním a tělesným 

postižením v osobním, sociálním a pracovním životě.“ (www.berenika-vm.cz, [cit. 2013-

04-28]) Organizace má zaregistrované tři sociální služby: chráněné bydlení, odlehčovací 

služby a denní stacionář. (Registr, 2012) Svoji pozornost zaměřují i na rodiče lidí 

s mentálním a zdravotním postižením: Poskytují jim podporu při jejich péči o jejich děti 

a pomáhají jim řešit jejich budoucí život pro případ, že se již nebudou moci se o ně starat. 

Organizace zaměstnává osoby z řad jejich klientů, kterým dává pracovní příležitost v rámci 

jejich Coffee clubu. (Rozhovor 6, 2013) 

Česká abilympijská asociace (o.s.) 

„Posláním sdružení je podporovat lidi z cílové skupiny v překonání sociální izolace, 

v setrvání v přirozeném prostředí a zachování vlastního životního stylu. Dále zajistit 

zvyšování úrovně informovanosti a profesního rozvoje uživatelů služeb.“ (www.caaos.cz, 

[cit. 2013-04-28]).  

Organizace má zaregistrované sociální služby osobní asistence a sociální 

rehabilitace. Její cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním (mentálním, tělesným, 

kombinovaným) a sociálním znevýhodněním včetně seniorů. (Registr, 2012)  

V rámci organizace probíhá příprava k práci (na základě pracovní rehabilitace 

ve spolupráci s ÚP) a zaměstnávání cílových skupin v  jejich chráněných dílnách 

(truhlářská, šicí, tréninkové kavárně a restauraci) a na recepci. Organizace v rámci svého 

nového Integračního centra sociálních aktivit Kosatci vytvořila i tréninkové byty. 

Organizace každoročně pořádá unikátní celorepublikovou soutěž Abilympiádu, zaměřenou 

na pracovní schopnosti a dovednosti osob se zdravotním znevýhodněním, v které si lidi 

se zdravotním znevýhodněním mohou změřit své síly a získat ocenění. Tento rok se bude 

konat její 21. ročník. Organizace dává k dispozici své prostory pro setkávání svépomocné 

skupiny lidí s různým typem postižením v tzv. „Klubu lvíček“, který je prostorem 

pro jejich setkávání a aktivní organizování volného času. Český abilympijská asociace 
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pořádá zážitkové semináře pro studenty a pedagogy na všech úrovních školského systému 

a pro pracovníky veřejné správy a jiných organizací. Seminář se snaží na základě vlastní 

zkušenosti přiblížit život lidí s tělesným handicapem. Další osvětová činnost organizace 

je realizována skrze Abilympijský zpravodaj, který přibližuje problematiku lidí 

se zdravotním znevýhodněním, a který je distribuován po celé ČR. Organizace zajišťuje 

konzultace bezbariérovosti. Zabývají se i systemickou terapií, která je určena lidem, kteří 

procházejí náročnými životními situacemi a potřebují odbornou pomoc. Terapie je vedena 

skrze psychoterapeutický „léčivý“ rozhovor. Organizace zajišťuje i bezbariérovou dopravu 

lidem se zdravotním znevýhodněním (Rozhovor 3, 2013; www.caaos.cz, [cit. 2013-04-28]; 

www.caakosatec.cz , [cit. 2013-04-28]) 

Darjav (o.s.) 

„Poslání občanského sdružení je pomoc romské komunitě při řešení nelehkých 

životních situacích a spolupráce s majoritní společností při řešení konfliktů 

a nedorozumění pramenící z neznalostí komunikačních metod romského etnika.“ 

(www.darjav.webgarden.cz/, [cit. 2013-04-28]) 

Organizace má registrované dvě sociální služby: terénní programy a nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež. (Registr, 2012) Působí v romské lokalitě v Husově ulici 

v Pardubicích. Jedná se o oblast, do které byly městem sestěhovány tzv. problémové 

rodiny s dětmi či jednotlivci. Během několika málo let se lokalita stala sociálně 

vyloučenou s nepřizpůsobivými občany, o které nikdo nejevil zájem. 

Darjav svými službami reaguje na potřeby romské komunity. Zajišťuje terénní 

a komunitní sociální práci. Jejich cílem je aktivní vyhledávání rizikových osob 

a minimalizování rizik jejich způsobu života. Darjav provozuje celoročně nízkoprahové 

centrum pro děti (každý den včetně víkendů), v kterém se lektoři věnují dětem formou 

zábavných kroužků, volnočasových aktivit a vzdělávacích programů (doučování dětí 

apod.). V rámci klubovny zřídili posilovnu pro místní obyvatele a dětské hřiště 

ve vnitrobloku lokality. Organizace podporuje vzdělávání a zvyšování kvalifikace cílové 

skupiny. V rámci organizace zaměstnávala lidi z komunity na stavebních pracích. 

(Rozhovor 9, 2013; www.darjav.webgarden.cz/, [cit. 2013-04-28]) 

Farní charita Chrudim 

„Poslání organizace je univerzální. Charita pomáhá všem, kdo pomoc potřebují 

bez ohledu na barvu pleti, národnost nebo náboženství. Pomáhá chudým, opuštěným, 
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nemocným, starým, tělesně, mentálně, psychicky či zdravotně postiženým, bezdomovcům, 

migrantům a uprchlíkům, matkám v tísni, opuštěným a týraným dětem, narkomanům, 

alkoholikům, prostitutkám, vězňům, utlačovaným menšinám, lidem postiženým 

katastrofami, válkou a vůbec všem, kteří se ocitnou v jakékoliv nouzi. Přitom základním 

principem, metodou práce, je vyhledávání jakékoliv nouze a snaha nalézat řešení jejího 

odstranění, a to doprovázet úctou k člověku a s Boží láskou.“ (www.chrudim.charita.cz, 

[cit. 2013-04-28]) 

Charita má registrované tři sociální služby: osobní asistenci, pečovatelskou službu 

a odborné sociální poradenství. V rámci charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby 

zajišťuje podporu a pomoc lidem se zdravotním znevýhodněním a seniorům, s cílem 

zachovat jejich soběstačnost a umožnit jim setrvat v jejich přirozeném prostředí. Snahou 

je aktivovat uživatele a zprostředkovat jim kontakt se sociálním a kulturním prostředí. 

Charita zajišťuje tzv. sebeurčující osobní asistenci, kdy uživatel sám si proškolí asistenta 

a průběžně ho instruuje, v jakých činnostech potřebuje pomoci. Organizace provozuje 

občanskou poradnu, v které poskytuje zdarma rady a informace zejména v oblastech 

sociální problematiky, pracovně-právních vztahů, bydlení, rodinné problematiky, 

mezilidských vztahů, aj. Zaměřuje se na osoby, které svoji situaci vnímají 

jako nepříznivou. Dále charita zajišťuje sbírku šatstva a půjčovnu podpůrných léčebných 

pomůcek. (Rozhovor 1, 2013; www.chrudim.charita.cz, [cit. 2013-04-28]) 

Farní charita Litomyšl 

Posláním organizace je „…charita (latinsky "caritas") neboli milosrdná láska.“ 

(www.litomysl.charita.cz , [cit. 2013-04-28]) 

Charita má registrované tři sociální služby: odlehčovací služby, sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi a pečovatelskou službu (Registr, 2012). Charita zajišťuje 

Respitní službu Jinda, jedná se o pobytovou službu, která je zaměřena na osoby pečující 

s cílem dopřát jim čas odpočinku od náročné péče o osobu blízkou. Dále zajišťuje terénní 

pečovatelskou a ošetřovatelskou službu pro lidi, kteří v důsledku věku či zdravotního stavu 

si nemohou zajistit každodenní činnosti či potřebují ošetření a chtějí setrvat v jejich 

přirozeném prostředí. Mezi další činnosti charity patří sanace rodiny, která je zaměřena 

na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, u kterých existují rizika ohrožení vývoje 

dětí v důsledku nepříznivé životní situace rodiny, kterou nejsou rodiče sami bez pomoci 

schopni zvládnout. Díky Lidovému domu, který charita vlastní, vytváří prostor 
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„pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací, 

spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic, upevňují lokální 

identitu a mezilidské vztahy.“ (www.litomysl.charita.cz , [cit. 2013-04-28]) 

Charita zajišťuje charitní šatník, v kterém oděvy buď prodává, nebo zprostředkovává 

pro diakonii Broumov či dává zdarma lidem bez domova či lidem se sociálním 

znevýhodněným. Dále provozuje půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. 

(Rozhovor 8, 2013; www.litomysl.charita.cz , [cit. 2013-04-28]) 

Péče o duševní zdraví - Středisko Výměník 

Poslání střediska Výměník se odvíjí od poslání její mateřské organizace 

a to „pomáhat dlouhodobě duševně nemocným lidem, aby mohli žít v prostředí 

podle své volby, spokojeně a co nejsamostatněji.“ (www.pdz.cz, [cit. 2013-04-29]) 

Středisko má registrované dvě sociální služby: sociální rehabilitaci a sociálně 

terapeutickou dílnu. Jejich cílovou skupinou jsou lidé s duševním onemocněním. V rámci 

sociální rehabilitace připravují svoje uživatele na výkon zaměstnání buď v chráněné dílně 

či na otevřeném trhu práce. Sociálně terapeutická dílna umožňuje uživatelům trávit 

plnohodnotně jejich volný čas a rozvíjet jejich sociální a pracovní schopnosti. (Rozhovor 2, 

2013; www.pdz.cz, [cit. 2013-04-29]) 

Rytmus Chrudim, o. p. s. 

Posláním společnosti je „umožnit lidem se znevýhodněním aktivní zapojení 

a seberealizaci, zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí.“ 

(www.rytmuschrudim.cz , [cit. 2013-04-29]) 

Organizace má registrovanou službu sociální rehabilitace. V rámci spolupráce 

s úřadem práce zajišťuje pracovní rehabilitaci. Její cílovou skupinou jsou lidé 

se zdravotním znevýhodněním zejména lidé s mentálním postižením a lidé s duševním 

onemocněním. Organizace pracuje s uživateli formou podporovaného zaměstnávání. 

Jejich snahou je pomoci jim najít a udržet si práci na otevřeném trhu práce. Organizace 

nabízí i tzv. tranzitní program pro absolventy škol opět z cílové skupiny, který 

má napomoci jejich přechodu ze školního do pracovního prostředí. Cílem je zachovat 

nabyté znalosti, schopnosti a dovednosti ze školy a využít jejich potenciálu v práci. 

Organizace nabízí své prostory pro setkávání svépomocných skupin „sebeobhájců“ 

a „setkání pracujících“. Dále Rytmus nabízí pro svou cílovou skupinu kurzy společenského 
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vystupování, finanční gramotnosti, motivační kurzy, kurzy samostatného cestování, kurzy 

hospodaření s penězi a kurzy práce na PC. (Rozhovor 7, 2013; www.rytmuschrudim.cz, 

[cit. 2013-04-29]) 

Tyflocentrum Pardubice, o. p. s. 

„Posláním společnosti je poskytovat sociální služby pro osoby s těžkým zrakovým 

postižením - nevidomé a slabozraké, a osoby s jiným zdravotním, zejména kombinovaným 

(zrakovým a jiným) postižením, které vedou k jejich integraci do společnosti, 

k jejich osobnímu rozvoji a větší míře seberealizace.“ (www.tcpce.cz, [cit. 2013-04-29]) 

Organizace má registrované čtyři sociální služby: odborné sociální poradenství, 

průvodcovské a předčitatelské služby, sociálně aktivizační služby pro lidi se zdravotním 

znevýhodněním a sociální rehabilitaci. Jejich cílovou skupinou jsou lidé s těžkým 

zrakovým postižením nebo kombinovaným (zrakovým a jiným) zdravotním postižením 

(případně jejich rodinným příslušníkům jako doprovod). 

Organizace se stará o osvětovou činnost, snaží se informovat širokou i odbornou 

veřejnost o problematice lidí se zrakovým postižením prostřednictvím přednášek 

či zážitkových seminářů. Vydává bezplatně interní časopis Kukátko, který přibližuje život 

lidí se zrakovým postižením a aktivity tyflocentra. V rámci centra bezbariérovosti se snaží 

o zajišťování samostatného a bezpečného pohybu lidí nevidomých a slabozrakých v rámci 

staveb a dopravy. Provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek. (Rozhovor 5, 2013; 

www.tcpce.cz, [cit. 2013-04-29]) 

Dílčí shrnutí: 

Jak již bylo dopředu předpokládáno, všechny organizace naplňují kritérium 

„provozování aktivit prospívající společnosti či specifické skupině lidí“ ať už skrze 

samotné sociální služby či skrze další vzdělávací, volnočasové, osvětové a jiné činnosti. 

2. Demokratický styl řízení, participativní management 

V rámci naplňování tohoto kritéria bylo sledováno, jak organizace spolupracují 

s klienty či zákazníky, jak zapojují zainteresované partnery do rozhodovacího procesu 

a zda vykazuje prvky participativního managementu alespoň dle názorů vedoucích 

pracovníků. U organizací bylo zjišťováno, jaké mají zaměstnanci možnosti vzdělávání a 

profesního růstu. 
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Občanské sdružení Amalthea 

Organizace má systém „malých“ a „velkých“ porad, na kterých mohou zaměstnanci 

přinášet svoje nápady, návrhy a vyjadřovat se ke stávajícím činnostem, apod. Dále 

organizace pro své zaměstnance zajišťuje kasuistické a metodické porady, zaměřené 

na práci s uživateli, které slouží k zajištění kvality poskytovaných sociálních služeb. 

Zaměstnanci mají možnost dalšího vzdělávání. Sdružení upřednostňuje i jiné formy 

vzdělávání než je nabídka akreditovaných kurzů, které splňují vzdělávání dle zákona 

o sociálních službách. 

Amalthea spolupracuje s mnoha donátory z firemního i soukromého sektoru. 

Toto síťování donátorů probíhá zejména na základě neformálních přátelských vazeb. 

Donátoři jsou informováni o činnosti organizace. Organizace využívá svých webových 

stránek, facebooku, výroční zprávy, letáků apod., na kterých podrobně informuje širokou 

veřejnost o vyvíjených aktivitách. 

Organizace má propracovanou koncepci spolupráce s dobrovolníky. Přistupují k nim 

jako k rovnocenným partnerům pracovního týmu. 

Sdružení je zapojeno do komunitního plánování města. Úzce spolupracuje 

s některými regionálními i zahraničními OOS (sdílení zkušeností apod.). Organizace 

je zapojena do systému vzájemné spolupráce mezi chrudimskými poskytovateli sociálních 

služeb a oddělením péče o rodinu a dítě a oddělení prevence Městského úřadu Chrudim, 

které pracující s ohroženou rodinou formou case managementu. Organizace zapojuje 

zástupce státní správy a jiných OOS do jejich strategického plánování. (Rozhovor 4, 2013)  

Občanské sdružení Berenika – Vysoké Mýto 

Organizace zavádí systém QMSS, jedná se o systém kvality poskytovaných 

sociálních služeb. Jeho účelem je mít nástroj pro kvalitní řízení organizace a zvyšování 

kvality poskytovaných sociálních služeb, stálým zkvalitňováním řízení organizace 

a naplňování záměrů a cílů organizace. Berenika se tak stává flexibilnější na změny, které 

přichází, buď ze strany zainteresovaných stran, nebo v rámci zákonných změn. 

Z vyhodnocení, které bylo zpracováno pro účely QMSS vyplynulo, že jsou v rámci 

organizace všichni zaměstnanci přiměřeně zapojování do plnění záměrů a cílů organizace. 

Mezi organizací a jejími partnery jsou vybudovány a udržovány vzájemně výhodné vztahy. 

(Berenika, o. s., 2012: 16-19) 
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Pracovníci organizace vypracovávají strategický plán organizace. Jedním z podkladů 

pro jeho vypracování jsou individuální plány jejich uživatelů sociálních služeb, kteří 

mohou jejich prostřednictvím sdělit svá přání, návrhy, nápady směřující k změně spektra 

činností organizace či jejím chodu. Organizace je otevřená k návrhům i mimo strategické 

plánování. Lidé, či organizace zevnitř i zvenčí mohou sdělovat kdykoli své podněty. 

V rámci organizace probíhají pravidelné pracovní porady v rámci jednotlivých sekcí. 

V rámci vedení organizace se rozhoduje, zda jsou návrhy v současné době realizovatelné. 

(Rozhovor 6, 2013) 

Organizace spolupracuje s Úřadem práce Ústí nad Orlicí, Krajským úřadem 

Pardubického kraje, městem Vysoké Mýto, MPSV, se sponzory, dárci a dalšími 

poskytovateli sociálních služeb. Sdružení je zapojeno do komunitního plánování sociálních 

služeb.  

Česká abilympijská asociace (o.s.) 

Organizace si zakládá na sebeprezentaci. Připravuje akce, které jsou lákavé 

jak pro politické představitele, tak pro firmy v rámci nových prostor Kosatce. V rámci 

těchto setkání se snaží informovat své podporovatele a donátory o své cílové skupině 

a poukázat na důležitost jejich sociálních služeb. Organizace spolupracuje s mnoha 

sponzory, pro které mají vypracovanou nabídku reklamních protislužeb (inzerce v rámci 

Abilympijského zpravodaje, reklamní prostory na plotech apod.) 

Každý uživatel, zaměstnanec, dobrovolník má možnost přicházet s novými podněty, 

návrhy, nápady, které mohou ovlivňovat nabídku organizace či její další směřování. 

Příkladem může sloužit návrh jednoho z klientů na využití prostor zahrady pro vybudování 

odpočinkového místa s dětským koutkem, kde bude i ohniště. Tento rok se bude záměr 

realizovat.  

V rámci organizace probíhají pravidelné porady na několika úrovních – manažerské 

či v rámci jednotlivých sekcí. Jednou ročně vyzývá ředitelka všechny zaměstnance 

s nabídkou, zda se chtějí stát členy valné hromady sdružení. Zaměstnanci mají možnost 

dalšího vzdělávání a profesního růstu. 

Organizace nabízí své prostory dalším organizacím, které pracují s lidmi 

se zdravotním či sociálním znevýhodněním. V rámci Kosatce tak probíhají různé 

přednáškové akce, kulaté stoly, velikonoční či adventní tržení, aj. (Rozhovor 3, 2013; 

www.caaos.cz, [cit. 2013-04-28]; www.caakosatec.cz , [cit. 2013-04-28]) 
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Darjav (o.s.) 

V rámci organizace je zaměstnán pouze jeden člověk na plný úvazek. Organizace 

je otevřená v příjímání návrhů, nápadů od ostatních subjektů (uživatelů, místní 

samosprávy, jiných OOS apod.) „Snažíme se, aby místní obyvatelé projekty našeho 

sdružení vnímali za své, a to tak, aby se mohl každý bez rozdílu do projektu kdykoli 

zapojit, přispět svými nápady, zapojit se při jejich realizaci např. formou dobrovolné práce, 

brigád apod.“ (www.darjav.webgarden.cz/, [cit. 2013-04-28]) Zaměstnanci a lidé pracující 

na dohody mají možnost se dále vzdělávat. (Rozhovor 9, 2013) 

Farní charita Chrudim 

Charita pořádá pravidelné porady pro jejich zaměstnance. Porada je otevřená 

ke sdílení nápadů, návrhů k novým činnostem apod. Zaměstnanci mají možnost 

a povinnost dalšího vzdělávání (minimálně v rozsahu plynoucí ze zákona o sociálních 

službách). 

Organizace se účastní komunitního plánování v rámci skupiny lidé se zdravotním 

postižením a senioři. V rámci komunitního plánování spolupracují s dalšími organizacemi. 

(Rozhovor 1, 2013) 

Farní charita Litomyšl 

V rámci organizace probíhají pracovní porady v rámci různých sekcí. Zaměstnanci 

mají povinnost i možnost účastnit se dalšího vzdělávání. Charita je velkou organizací, 

v které je mnoho pracovních pozic, je možný určitý profesní růst. 

Organizace spolupracuje s mnoha obcemi a městy v jejich regionu. Dále 

spolupracuje s Pardubickým krajem, Úřadem práce v Pardubicích, sponzory a dárci. 

(Rozhovor 8, 2013) 

Péče o duševní zdraví - Středisko Výměník 

V rámci organizace se snaží oddělovat poskytování sociálních služeb a zaměstnávání 

svých uživatelů v rámci organizace. Zaměstnanci mohou do jisté míry rozhodovat o chodu 

a činnosti Výměníku. Jedná se spíše o nastavení partnerského přístupu, než že by uživatelé 

vlastnili či spolurozhodovali jako v rámci družstva. Všichni zaměstnanci mohou zasahovat 

do běžného provozu organizace dle jejich pracovních pozic (kuchaři ovlivňují složení 

menu, barmani zase nápojové lístky apod.). Zaměstnanci mají možnost dalšího vzdělávání. 

Prostor pro profesní růst je omezený, protože v organizaci zase není velká škála pracovních 
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pozic. Organizace se snaží o motivování uživatelů, aby práce ve Výměníku byla 

odrazovým můstkem pro práci na otevřeném trhu práce. (Rozhovor 2, 2013) Zaměstnanci 

mají prostor přinášet vlastní nápady na zatraktivnění činnosti Výměníku. Na popud 

jednoho z klientů byl například uspořádán turnaj v české dámě. (Péče o duševní zdraví, 

2012: 10) 

Organizace pořádá jednou ročně setkání všech zaměstnanců organizace Péče 

o duševní zdraví a Výměníku, při jehož příležitosti proškoluje své zaměstnance. Toto 

setkání je prostorem pro sdílení zkušeností. (Péče o duševní zdraví, 2012: 24) 

Organizace spolupracuje se například s Elektrárnou Opatovice, a.s., statutárním 

městem Pardubice, úřadem městského obvodu Polabiny, s Úřadem práce Pardubice, 

s MIREA denním stacionářem, Divadlem 29 a individuálními dárci. 

Rytmus Chrudim, o. p. s. 

Organizace je otevřena k příjímání podnětů, návrhů či nápadů od všech možných 

aktérů (uživatelů sociálních služeb, ostatních OOS, od zástupců veřejné správy, sponzorů 

a donátorů aj.). 

V rámci organizace probíhají pravidelné porady, kterých se účastní pouze pracovníci 

sociálních služeb. Porady jsou velmi otevřené a všichni zúčastnění pracovníci mají 

možnost vyjádřit se k činnosti, směřování či zásadním změnám organizace. Pro zajištění 

kvality poskytovaných služeb slouží metodické porady, supervizní setkání s externí 

supervizorkou a Balintovské setkání71 s dalšími OOS, které poskytují své služby stejné 

cílové skupině. Řízení organizace vykazuje prvky demokratického přístupu. Zbylí 

zaměstnanci – provozní pracovníci (kromě účetní) a pracovníci úklidu Chrudim mají, 

malou možnost zasahovat do chodu organizace. (Rozhovor 7, 2013) 

Zaměstnanci sociálních služeb mají možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu. 

Jednou za rok se pracovníci sociálních služeb zúčastňují v rámci týmové práce výjezdu, 

v rámci něhož zpracovávají plán organizace na nadcházející rok. Prostor je věnován 

i úpravě stávajících pravidel poskytování sociálních služeb a vnitřních pravidel organizace. 

Organizace spolupracuje s dalšími poskytovateli sociálních služeb (Péče o duševní 

zdraví, Momo Chrudim, o. p. s., Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, 

 
71 Jedná se o strukturovanou formu skupinové supervize. Umožňuje svým členům vzájemně se podporovat, sdílet 

své zkušenosti a přispívat si praktickými náměty k řešení náročných situací vznikající při spolupráci s klientem. 
(www.rytmuschrudim.cz, [cit. 2013-04-29]) 
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Domov sociálních služeb Slatiňany, aj.), Úřadem práce v Chrudimi, se zástupci města 

Chrudim, krajskou hospodářskou komorou, odbornými lékaři apod. Rytmus 

má vytvořenou síť donátorů, kteří ho již třetím rokem pravidelně podporují v rámci 

pořádání benefičního koncertu. 

Tyflocentrum Pardubice, o. p. s. 

Organizace dělá pro uživatele jejich služeb tzv. „Besedy s Danou Stoklasovou“ 

(pozn. autorky ředitelkou organizace), v rámci těchto besed jsou uživatelé informováni 

o chodu organizace, jejím financování. Mají možnost ovlivňovat její další směřování 

a aktivity a činnosti, které zajišťuje. (Rozhovor 5, 2013) 

Organizace v rámci svého provozu dělá pracovní porady pro své zaměstnance. 

V rámci nich mohou zaměstnanci otevřeně diskutovat. Organizace přistupuje spravedlivě 

k odměnám jejich zaměstnanců. Bere se v potaz vzdělání, praxe a zásluhy za odvedenou 

práci. Nezáleží na tom, v rámci jakého projektu (financovaného ze státní správy 

či z evropských peněz apod.) zaměstnanec pracuje. Organizace dodržuje přístup rovných 

příležitostí jak pro běžné zaměstnance, tak pro zaměstnance se zdravotním 

znevýhodněním. (Rozhovor 5, 2013) 

Organizace má vytvořenou spolupráci s mnoha partnery. S některými organizacemi 

občanského sektoru spolupracují v rámci poskytování sociálních služeb a vzájemně 

se v činnostech doplňují (Tyfloservis, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, 

Lions club Pardubice) či získávají finanční, materiální či nefinanční podporu od různých 

subjektů (příkladem ČSOB pojišťovna – každoročně financuje dvoudenní výlet jejich 

uživatelů, Mona Harmonie a kavárna Chillies zajišťuje bezplatně komisní prodej výrobků 

Tyflocentra v rámci jejich provozoven, spolupráce s Domem techniky, Agrobankou 

a Hronovickou scénou, které za symbolickou cenu pronajímají své prostory na aktivity 

Tyflocentra apod.) (Rozhovor 5, 2013) 

Dílčí shrnutí: 

Vzhledem ke způsobu získávání informací od vedoucích pracovníků a z materiálů 

organizací si uvědomuji, že lze těžce objektivně zhodnotit, zda organizace skutečně 

naplňují principy demokratického rozhodování a participativního managementu. Bylo 

by potřeba hlubší studie, do které by byli zapojeni zaměstnanci napříč personálním 

spektrem konkrétních organizací.  
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Všechny organizace se prezentují jako otevřené k podnětům, zpětným vazbám, 

návrhům od různých subjektů. Ať už pracovníků, dobrovolníků, klientů sociálních služeb, 

tak jejich partnerů z řad veřejného, soukromého, komerčního a občanského sektoru. 

Mnoho organizací vykazuje poměrně rozsáhlý stupeň zasítění na již zmíněné 

zainteresované partnery. Pouze z rozhovoru se zástupcem občanského sdružení Amalthea 

jsem zaznamenala, že se externí partneři mohou zapojovat přímo do jejich strategického 

plánování. 

Ve všech organizacích probíhají pracovní porady, na kterých mají možnost 

pracovníci získat informace o organizaci, jejím chodu a dalším směřování a rozdělovat 

si úkoly v rámci jednotlivých kompetencí. Zhodnotit, jak mohou participativně zasahovat 

do zásadních rozhodnutí, je v tuto chvíli nemožné. Zaznamenala jsem pouze z rozhovoru 

se zástupcem organizace Rytmus Chrudim, že připustil, že do porad nejsou přizváni 

všichni pracovníci organizace (provozní pracovníci a pracovníci úklidové služby). 

Ve všech organizacích umožňují a podporují pracovníky v dalším vzdělávání. 

Tato podpora vzdělávání je u mnoha pracovníků dána i povinností dalšího vzdělávání 

plynoucí ze zákona o sociálních službách. Pokud to organizační struktura dovolí, 

v některých organizacích je možný profesní růst směřující k získání vyšší pracovní pozice. 

Všechny organizace se aktivně účastní komunitního plánování sociálních služeb. 

3. Nakládání se ziskem 

V rámci doložení, jak organizace nakládají s případným ziskem, jsem využila citace 

z částí rozhovorů. 

Občanské sdružení Amalthea 

„Zisk vracíme do rozvoje sociálních služeb“. (Rozhovor 4, 2013) 

Občanské sdružení Berenika – Vysoké Mýto 

„Používáme ho na dofinancování služeb.“ (Rozhovor 6, 2013) 

Česká abilympijská asociace (o.s.) 

„Pokud nějaký je, dává se zpět do rozvoje organizace.“ (Rozhovor 3, 2013) 

Darjav (o.s.) 

„Vkládáme ho znovu do činnosti organizace.“ (Rozhovor 9, 2013) 
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Farní charita Chrudim 

„Zisk většinou nemáme, pokud ho vytvoříme, uložíme jej na spořící účet. Slouží 

jako rezerva na případné krytí ztrát.“ (Rozhovor 1, 2013) 

Farní charita Litomyšl 

„Financujeme dobrovolnické aktivity, dofinancováváme ztrátu ze sociálních služeb, 

zlepšujeme podmínky zaměstnanců, udržujeme vlastní nemovitosti, obnovujeme vozový 

park, podporujeme nemajetné rodiny - potravinová pomoc lidem v nouzi“ (Rozhovor 8, 

2013) 

V rámci stanov farní charity Litomyšl může podnikatelské aktivity provozovat pouze 

jako doplňkové činnosti, které slouží k podpoře neziskové charitativní činnosti. (Biskupství 

královéhradecké, 2010: 3) 

Péče o duševní zdraví - Středisko Výměník 

„Zisk vracíme do činnosti organizace“. (Rozhovor 2, 2013) 

Rytmus Chrudim, o. p. s. 

„Zisk použijeme na financování hlavní činnosti“ (Rozhovor 7, 2013) 

Tyflocentrum Pardubice, o. p. s. 

„Zisk používáme k dofinancování služeb na, které nám byly poskytnuty nižší dotace.“ 

(Rozhovor 5, 2013) 

Dílčí shrnutí: 

Všechny organizace počítají s tím, že případně vytvořený zisk vracejí do hlavní 

činnosti organizace nebo na její rozvoj. Lze tedy považovat u všech organizací za splněné 

sledované kritérium. 

EKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY 

1. Trvalé aktivity zaměřené na výrobu zboží a/nebo prodej služeb 

Při sledování následujícího kritéria jsem se u organizací zaměřovala na to, kterým 

ekonomickým aktivitám se organizace věnují v rámci jejich hlavní činnosti a v rámci jejich 

vedlejší hospodářské činnosti. Z živnostenského rejstříku jsem dokládala, na které činnosti 

mají organizace živnostenská oprávnění. 
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Občanské sdružení Amalthea 

Sociální služby, které organizace poskytuje, jsou dle zákona o sociálních službách 

bezplatné. Organizace se v rámci své hlavní činnosti poslední rok soustavněji věnuje 

pořádáním placeným vzdělávacích seminářů a workshopů (většina seminářů 

je akreditované MPSV) a vytvářením metodik. (Rozhovor 4, 2013). Organizace nemá 

vedlejší hospodářskou činnost, tedy ani živnostenské oprávnění na nějakou z činností. 

(Rejstřík podnikatelských subjektů, 2013) 

Občanské sdružení Berenika – Vysoké Mýto 

Organizace poskytuje placené sociální služby chráněného bydlení a odlehčovací 

(respitní) služby. Jako vedlejší hospodářskou činnosti organizace provozuje Chráněnou 

dílnu – Coffee club. Kavárna je zároveň i místem pro pořádání kulturních, vzdělávacích 

a společenských akcí (školení, country večery apod.). Dále se věnuje prodeji výrobků 

uživatelů z jejich denního stacionáře, které lze nejčastěji zakoupit na jarmarcích a v rámci 

jejich Coffee clubu. (Rozhovor 6, 2013) Organizace má aktuálně dvě živnostenská 

oprávnění na výrobu, obchod a služby (maloobchod a velkoobchod) a na hostinskou 

činnost. (Rejstřík podnikatelských subjektů, 2013) 

Česká abilympijská asociace (o.s.) 

Od roku 2011 organizace vyvíjí svou činnost v nových prostorách Integračního 

centra sociálních aktivit Kosatec, v rámci něhož rozšířili spektrum svých sociálních služeb 

a vedlejších hospodářských činností. Organizace poskytuje placené služby osobní 

asistence. V rámci nových prostor vytvořila tzv. tréninkové byty pro uživatele, tréninkovou 

restauraci s kuchyní (Kavárna u tiskaře Brixe), truhlářskou, keramickou a výtvarnou dílnu. 

V rámci jejich služeb nabízejí i klasické masáže. V jejich prostorách je k dispozici 

přednáškový sál. Protože byl projekt „Kosatce“ financován v rámci Regionálního 

operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, naráží jejich současná činnost 

na veřejnou podporu. Z tohoto důvodu jsou jejich podnikatelské aktivity omezeny. 

Výrobky z jejich dílen mohou prodávat pouze v rámci jejich akcí (Abilympiády) 

nebo na recepci. Taktéž v horizontu pěti let nemohou pronajímat prostory přednáškového 

sálu. Organizace velmi spolupracuje s obchodními firmami, kterým zajišťuje v rámci 

sponzoringu reklamní služby. Dále poskytují placené poradenské a konzultační služby 

ve střediscích bezbariérovosti. (Rozhovor 3, 2013) 
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Organizace má od roku 2011 dvě živnostenská oprávnění na výrobu, obchod a služby 

(na 18 oborů činností) a na hostinskou činnost. (Rejstřík podnikatelských subjektů, 2013) 

Darjav (o.s.) 

Darjav poskytuje sociální služby ze zákona bezúplatně. Organizace v roce 2008 

zahájila svoji vedlejší hospodářskou činnost zaměřenou na stavební práce. 

Má živnostenské oprávnění na zednictví. (Rejstřík podnikatelských subjektů, 2013) 

V současné době je tato činnost pozastavena z důvodu nedostatku zakázek, které 

se projevily v důsledku hospodářské krize, která postihla celý tento obor. V budoucnu 

chtějí s touto činností pokračovat.(Rozhovor 9, 2013) 

Farní charita Chrudim 

Tato organizace poskytuje placené sociální služby charitní pečovatelskou 

a ošetřovatelskou službu a osobní asistenci. (Rozhovor 1, 2013) Charita nemá vedlejší 

hospodářskou činnost, ani žádné živnostenské oprávnění. (Rejstřík podnikatelských 

subjektů, 2013) 

Farní charita Litomyšl 

Organizace zajišťuje placené sociální služby: Respitní péči Jindra, Charitní 

ošetřovatelskou službu a Charitní pečovatelskou službu. Charita je majitelem historické 

budovy Lidový dům. V rámci své vedlejší hospodářské činnosti pořádá kulturní 

a společenské akce a pronajímá tuto budovu dalším subjektům. Dále má půjčovnu 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a charitní šatník, které také generují zisk 

do organizace. (Rozhovor 8, 2013) 

Organizace má dvě živnostenská oprávnění na hostinskou činnost od roku 

2004 a na výrobu, obchod a služby (pořádání kulturních akcí od roku 1996, pořádání 

odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti a pronájem 

a půjčování věcí movitých od roku 2006). (Rejstřík podnikatelských subjektů, 2013) 

Péče o duševní zdraví - Středisko Výměník 

Středisko Výměník poskytuje ze zákona sociální služby bezúplatně. Vedlejší 

hospodářskou činnost realizují v rámci Chráněné dílny72 s obchodem U soba, kde probíhá 

prodej výrobků z jejich sociálně terapeutické dílny a komisní prodej. Dále organizace 

provozuje chráněnou kavárnu Výměník, která je restaurací a zároveň prostorem 

 
72 Chráněné dílny je interní název provozu. 
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pro pořádání kulturních a společenských akcí. Ekonomicky hlavní činností je oprava oděvů 

a šití drobných věcí. Dále se organizace věnuje praní prádla a úklidovým pracím. 

(Rozhovor 2, 2013) 

Organizace má tři živnostenská oprávnění. Dvě živnosti jsou řemeslné: hostinská 

činnost (od roku 2005) a zednictví (od roku 2011) a jedna je živnost volná na výrobu, 

obchod a služby a zahrnuje 6 oborů činností. (Rejstřík podnikatelských subjektů, 2013) 

Rytmus Chrudim, o. p. s. 

Organizace poskytuje sociální služby bezúplatně. V rámci jejich vedlejší 

hospodářské činnosti zajišťuje úklidové služby v kancelářích a společných bytových 

prostorech. Organizace získává příjmy z poskytování metodického vedení a poradenství 

dalším OOS. Dále se věnuje poskytování kulturních akcí, které nelze považovat za trvalou 

aktivitu, protože se jedná o zorganizování jednoho benefičního koncertu jednou za rok. 

(Rozhovor 7, 2013) Tato organizace má od roku 2009 živnostenské oprávnění na živnost 

volnou na výrobu, obchod a služby (z původních 4 oborů činností, rozšířila organizace 

v roce 2011 na 79 oborů činností). (Rejstřík podnikatelských subjektů, 2013) 

Tyflocentrum Pardubice, o. p. s. 

Organizace v rámci své hlavní činnosti dělá osvětové aktivity, v rámci nichž dělají 

zážitkové semináře, které jsou pro některé subjekty zpoplatněny. Dále se věnují 

problematice bezbariérovosti, v rámci nichž zpracovávají podklady pro stavební 

projektanty. V rámci jejich sociálních služeb poskytují placené průvodcovské 

a předčitatelské služby a osobní asistenci. 

Organizace se věnuje i vedlejší hospodářské činnosti, kterou mají primárně 

založenou na prodeji výrobků (reklamní trička s logem jejich organizace, výrobky 

od uživatelů – např. sbírka básní aj.) (Rozhovor 5, 2013)  

Organizace má od roku 2010 živnostenské oprávnění na živnost volnou, a to výroba, 

obchod a služby (v rámci jí se věnuje 15 oborům činností). (Rejstřík podnikatelských 

subjektů, 2013) 

Dílčí shrnutí: 

Během rozhovorů jsem zjistila, že většina organizací se potýká s tím, že lavírují, 

které činnosti stále považovat za hlavní činnost organizace a které mají řadit již 
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do vedlejší hospodářské činnosti. Některé organizace se tzv. „jistí“ a zřizují 

si živnostenské oprávnění i na činnosti, které nevykazují trvalý charakter nebo kterým 

se v současné době aktivně nevěnují. Některé organizace si činnost ponechávají v rámci 

své hlavní činnosti, i když vykazuje prvky podnikání. U mnohých organizací jsem 

zaznamenala, že dostávají protichůdné rady od finančních úřadů či inspektorů kvality 

sociálních služeb. 

Většina organizací se zabývá vedlejší hospodářskou činností (7 z 9). Pokud budeme 

považovat sociální služby, které jsou dle zákona o sociálních službách poskytovány 

úplatně, jako trvalé aktivity spojené s prodejem služeb. U 8 organizací lze považovat 

splněné kritérium trvalých aktivit zaměřených na výrobu zboží a/nebo prodej služeb. 

Pouze organizace Darjav v současné době nevykonává žádnou vlastní výdělečnou činnost. 

2. Vysoký stupeň autonomie 

V rámci naplnění tohoto kritéria jsem sledovala, kdo byl zakladatelem organizací 

a jaké je provázanost organizací s veřejným, komerčním a soukromým sektorem. Zda tato 

provázanost nějak ovlivňuje autonomní rozhodování organizace. Pozornost byla věnována 

i zdrojům financování organizace. 

Občanské sdružení Amalthea 

Organizace byla založena z iniciativy několika odborníků z oboru, kteří zareagovali 

na chybějící sociální službu a vytvořili tak sdružení, aby poptávku pokrylo. 

(Rozhovor 4, 2013) 

Vztah organizace k subjektům veřejné správy a jiným organizacím 

lze charakterizovat jako partnerský. Organizace se účastní komunitního plánování, 

otevřeně komunikuje se zástupci státní správy i jinými organizacemi. K sestavování 

strategického plánu organizace byli přizváni zástupci státní správy a dalších organizací, 

aby přispěli názory zvenčí. (Rozhovor 4, 2013, www.amalthea.pardubice.cz, [cit. 2013-04-

29]) 

Organizace je v průběhu let nejvíce finančně podporovaná z veřejných zdrojů a 

z nadačního sektoru. Další zdroje příjmů představují firemní sponzoring, individuální 

dárcovství (DMS, sbírky, aj.) a poplatky za služby od uživatelů. (Rozhovor 4, 2013) 

Dle statutu organizace se jedná o dobrovolnou, nezávislou organizaci, která sdružuje 

členy na základě společného zájmu dle zákona č. 83/1990 Sb. Nejvyšším orgánem je valná 
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hromada tvořená všemi členy sdružení. Výkonným orgánem je představenstvo a ředitel. 

Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Valná hromada má nejdůležitější rozhodovací 

pravomoci (přijímání nových členů či zánik členství, změna statutu, zánik organizace, 

úkoly a náplně programů sdružení apod.) (Amalthea o. s., 2003) 

Občanské sdružení Berenika – Vysoké Mýto 

Sdružení vzniklo z potřeby rodičů dětí a mladých osob s těžkým zdravotním 

postižením z Vysokého Mýta a okolí. (Berenika, o. s., 2012: 4)  

Nejvyšším orgánem občanského sdružení je valná hromada, statutárním orgánem 

je rada sdružení, předsedkyně je statutárním zástupcem a ředitelkou Denního centra. 

(Berenika o. s., 2012: 3) 

Organizace je nejvíce financována z veřejných zdrojů a v rámci vlastních příjmů 

z poplatků za služby od uživatelů. Organizace je částečně navázána na firemní 

a individuální dárce. Firmy organizaci podporují i nefinančním způsobem – v rámci firmy 

jednorázově vyhraní prostor pro prodej výrobků ze stacionáře. 

Organizace si v průběhu let musela tvrdě vybojovat své postavení poskytovatele 

sociálních služeb v rámci města. Citlivěji se jich dotkla povolební změna představitelů 

na městském úřadě, kteří z počátku nechtěli podporovat rozvoj nové sociální služby 

a znemožňovali tak přístup organizace k financím z krajského rozpočtu.73 Organizace 

spolupracuje s dalšími subjekty na bázi partnerství. Je zapojena do komunitního plánování 

a jejich služby se promítají v krajském střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb. 

Rozhodovací pravomoci sdružení jsou plně v jejich kompetenci, ač z hlediska financí 

jsou ovlivňováni externími faktory (Rozhovor 6, 2013) 

Česká abilympijská asociace (o.s.) 

Sdružení vzniklo v roce 1997. V prvopočátku s cílem pořádat každoroční 

celorepublikovou soutěž pracovních schopností a dovedností osob se zdravotním 

postižením (Abilympiádu). Postupem času se činnost organizace rozrostla. 

(Rozhovor 3, 2013) 

Tato organizace je z větší části financována z veřejného sektoru (MPSV, MMR, 

Pardubický kraj, Statutární město Pardubic, ÚP Pardubice) a z projektu EU. Třetina zdrojů 

 
73 V rámci dotačních podmínek kraje byla stanoveno, že při vzniku nové sociální služby musí konkrétně město 

spolufinancovat ve výši 20 % z rozpočtu projektu. 
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je tvořena příjmy z reklamy a peněžními dary. Organizace získává příjmy i z vlastní 

činnosti (z poskytovaných služeb, prodeje výrobků, členských příspěvků aj.) (Česká 

abilympijská asociace, 2013) 

Organizace spolupracuje s dalšími OOS (Tyflocentrem Pardubice, o. p. s., organizací 

KONEP, Základní a praktická škola Svítání, o. p. s., aj.), veřejnými subjekty (ÚP, 

jednotlivými obory městského úřadu a úřadu pardubického kraje apod.) a mnoha firemními 

sponzory a dárci. (Rozhovor 3, 2013) 

Ač organizace vykazuje finanční závislost na veřejných a komerčních zdrojích, 

o svých vnitřních záležitostech rozhoduje autonomně. 

Darjav (o.s.) 

Organizace byla založena v roce 2002 mladými romskými aktivisty za významné 

podpory mezinárodního – britského programu RrAJE. (www.darjav.webgarden.cz, 

[cit. 2013-04-29]) 

Sdružení je nejvíce financováno z veřejných zdrojů, částečně z nadačního sektoru. 

Částečně spolupracují s firemními i individuálními dárci, kteří je finančně či materiálně 

podporují. 

Organizace se účastní komunitního plánování. Spolupráce s dalšími neziskovými 

organizacemi je spíše v rámci zprostředkování návazných sociálních služeb. Nemají 

společné projekty. 

Ačkoli je organizace finančně vázaná na dotace ze státního sektoru, rozhodování 

o její činnosti a dalším směřování je v její kompetenci. (Rozhovor 9, 2013) 

Farní charita Chrudim 

Charita Chrudim byla zřízena Diecézní katolickou charitou Hradec Králové v roce 

1992. (www.chrudim.charita.cz, [cit. 2013-04-29]) Farní charita v Chrudimi je členem sítě 

nestátních neziskových organizací, sdružených v Charitě Česká republika. 

Největší podíl financování charity tvoří poplatky za sociální služby od uživatelů. 

Dále je organizace financována ze státní správy a místní samosprávy. Část příjmů tvoří 

i příjmy ze sbírky a od individuálních dárců. (Rozhovor 1, 2013) 

Statutárním zástupcem charity je ředitelka. Ředitelku jmenuje a odvolává ředitel 

Diecézní charity Hradec Králové. (Rozhovor 1, 2013) 
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Farní charita Litomyšl 

Zřizovatelem charity je Biskupství královéhradecké. Také Farní charita Litomyšl 

je členem Charity ČR. 

Majoritní část příjmů organizace tvoří vlastní příjmy za poplatky od uživatelů 

sociálních služeb, prodej výrobků, pronájem nemovitosti a prodej majetku. Organizace 

je z velké části financována také z veřejného sektoru. Na příjmech se podílí i firemní dárci 

a sponzoři a individuální dárci (sbírky). 

S ostatními subjekty ze soukromého, veřejného, komerčního sektoru spolupracuje 

na bázi otevřené komunikace. S ostatními subjekty občanské sektoru spolupracuje na 

základě partnerství. Autonomní rozhodování charity je nezávislé na veřejných 

a soukromých subjektech. (Rozhovor 8 ,2013) 

Statutárním zástupcem charity je ředitelka. Ta může činit všechny právní úkony 

jménem farní charity ve všech věcech kromě uzavírání smluv o nakládání s nemovitým 

majetkem na dobu delší než jeden rok nebo opakovaně, nebo uzavírá-li smlouvu o úvěru, 

která převyšuje částku 500 000 Kč. Ředitelku jmenuje a odvolává ředitel Diecézní charity 

Hradec Králové. (Biskupství královéhradecké, 2010) 

Péče o duševní zdraví - Středisko Výměník 

Zakladatelem Střediska Výměník je její mateřská organizace občanské sdružení Péče 

o duševní zdraví. Tato organizační jednotka vznikla v roce 2005. V průběhu let se měnila 

její nezávislost na mateřské organizaci. V současné době je provázaná s Péči o duševní 

zdraví takovým způsobem, že mají stejného ředitele. Výkon řízení Střediska Výměník 

zajišťuje její vedoucí, který podléhá řediteli organizace Péče o duševní zdraví. Ten 

je ze své funkce odpovědný představenstvu a dozorčí radě, potažmo valné hromadě 

sdružení. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, ta rozhoduje o dalším směřování 

a činnostech sdružení. Dle statutu organizace se jedná o nezávislou, nepolitickou 

a neziskovou organizaci. Její členové se sdružují na základě dobrovolnosti. (Péče o duševní 

zdraví, 2004: 1; www.pdz.cz [cit. 2013-04-29]) 

Středisko Výměník je v průběhu let nejvíce financováno z veřejného sektoru. 

V současné době v rámci státní správy, místní samosprávy a veřejné zakázky 

na poskytování sociálních služeb a příspěvků na zaměstnávání osob se zdravotním 

znevýhodněním a na chráněná pracovní místa. Čtvrtina jejich příjmů je tvořena z vlastních 

zdrojů, a to zejména z prodeje výrobků a poplatků za služby. 
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Organizace otevřeně spolupracuje s dalšími subjekty občanského sektoru, veřejné 

správy, odběrateli a dalšími subjekty. (Rozhovor 2, 2013) 

Rytmus Chrudim, o. p. s. 

Zřizovatelem organizace je občanské sdružení Rytmus. Organizace je nezávislá 

na své mateřské organizaci. Provázanost mezi těmito organizacemi je tvořena tím, 

že někteří současní zaměstnanci Rytmus o. s. jsou zároveň členy správní či dozorčí rady. 

Toto propojení neovlivňuje samostatné směřování organizace na mateřské organizaci. 

Z finančního hlediska je organizace závislá na zdrojích zejména z veřejného sektoru. 

V předchozích letech využívala i zdroje z projektů z EU. Organizace je zapojena 

do komunitního plánování, spolupracuje s ostatními OOS na partnerské bázi. 

Statutárním zástupcem organizace je její ředitel, který je ze své funkce odpovědný 

správní radě. Ta ve spolupráci s ředitelem rozhoduje o dalším směřování organizace 

či případně o jejím zániku. 

Ačkoli je organizace v současné době výrazně finančně ovlivněna příjmy z veřejného 

sektoru, je v rámci rozhodování nezávislá na tomto či jiném sektoru. (Rozhovor 7, 2013) 

Tyflocentrum Pardubice, o. p. s. 

Zakladatelem této obecně prospěšné společnosti je Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS ČR). Obdobně jako v předchozí 

organizaci, je organizace nezávislá na svém zakladateli, s kterým spolupracuje a respektuje 

ho. 

Statutárním zástupcem je ředitelka, která je ze své funkce odpovědná správní radě, 

která autonomně rozhoduje o dalším směřování organizace či jejím případném zániku. 

Organizace je financována z velké části z veřejných zdrojů, z vlastní činnosti 

(poplatky za sociální služby a prodej výrobků), z darů a sponzoringu. Organizace sídlí 

v pronajatých prostorách od města Pardubice. 

Organizace spolupracuje s ostatními subjekty občanského sektoru, komerčního 

subjektu, veřejné správy aj. (Rozhovor 5, 2013) 
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Dílčí shrnutí: 

Všechny organizace vykazují značnou závislost z hlediska financování na veřejných 

zdrojích. Žádná z organizací není zřízena či založena státem, krajem či obcí. Co se týče 

autonomie v rozhodování, odvíjí se to od stanov či zakládacích dokumentů a vnitřní 

struktury jednotlivých organizací. Organizace jsou nejcitlivěji ovlivňovány poptávkou 

po sociálních službách z řad uživatelů, nabídkou spolupráce a partnerství s veřejným 

a komerčním sektorem. Většina organizací (6 z 9) není přímo ani nepřímo řízena 

veřejnými institucemi nebo jinými organizacemi. Pouze v charitách Chrudim a Litomyšl, 

nejsou úplně všechny kompetence vloženy do rukou ředitelek, ale je tu provázanost 

s jejich zakládající organizací Diecézní charitou Hradec Králové. Obdobnou provázanost 

se zakladatelem vykazuje i organizační složka sdružení Středisko Výměník, jejíž řízení 

je navázáno na ředitele i orgány sdružení Péče o duševní zdraví (valnou hromadu, 

představenstvo, dozorčí radu). Oba dva zřizovatelé jsou organizacemi občanské 

společnosti. Ač jsou organizace ovlivněny externími vlivy, o svém fungování rozhodují 

autonomně. 

3. Trend směrem k placené práci 

V rámci naplnění tohoto znaku jsem u jednotlivých organizací sledovala, jaké je její 

personální složení, jak jsou pracovní vztahy ošetřeny (pracovní smlouvou či dohodami 

uzavřenými mimo pracovní poměr). Dále jsem se zaměřila na spolupráci organizací 

s dobrovolníky (počet dobrovolníků a činnosti, do kterých jsou zapojováni). Pozornost 

byla věnována i zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. 

Občanské sdružení Amalthea 

Sdružení zaměstnává okolo 20 zaměstnanců na následujících pozicích: ředitel, 

vedoucí programu Centra pro náhradní rodinnou péči, vedoucí programu Podpora 

pro rodinu a dítě, psycholožka (na částečný úvazek), koordinátorky dobrovolnictví 

a specifických programů, administrativní pracovník. Největší zastoupení mají sociální 

pracovníci. Spolupracují dále i s externisty, kteří zajišťují supervizi, rodinnou terapii, 

doučování, psychologické poradenství, speciálně-pedagogické poradenství, účetnictví 

apod. Sdružení má silnou dobrovolnickou základnu. Spolupracují s cca 50 dobrovolníky, 

kteří se zapojují do programů Centra náhradní rodinné péče a Podpory pro rodinu a dítě. 

(Amalthea o. s., 2012). Pětina pracovníků je v současné době tvořena lidmi 
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znevýhodněnými na trhu práce. V rámci organizace zaměstnávají osoby z etnických 

menšin, ženy po mateřských dovolených a lidi starší 50 let. (Rozhovor 4, 2013) 

Občanské sdružení Berenika – Vysoké Mýto 

Organizace měla v roce 2012 zaměstnaných 32 pracovníků na pracovní smlouvu 

na pozicích: ředitelka, sociální pracovníci, pracovníci sociální péče, speciální pedagogové, 

vedoucí kavárny, pracovníci kavárny z řad jejich uživatelů (lidí se zdravotním 

znevýhodněním). (www.berenika-vm.cz, [cit. 2013-04-20]) Organizace zaměstnává více 

jak 50 % lidí se zdravotním znevýhodněním a pobírá od ÚP příspěvek na chráněná 

pracovní místa. Dále dává pracovní příležitost osobám pečujícím o osobu blízkou 

a absolventům bez praxe. Organizace do činností nezapojuje dobrovolníky. 

(Rozhovor 6, 2013) 

Česká abilympijská asociace (o.s.) 

Organizace zaměstnala v roce 2012 54 osob na pracovní smlouvu a 4 pracovníky 

na dohodu o provedení práce. Obsazované jsou pozice: ředitelka, PR koordinátor, 

pracovníci reklamy a propagace, pracovnice sekretariátu, sociální pracovníci a pracovníci 

v sociálních službách, pracovníci konzultačního a poradenského střediska bezbariérovosti, 

pracovníci abilympijského zpravodaje. (www.caaos.cz, [cit. 2013-04-05]) Organizace 

zaměstnává osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním a osoby starší 50 let. 

Sdružení je zaměstnavatelem zaměstnávající více jak 50% lidí se zdravotním 

znevýhodněním a pobírají příspěvek od ÚP na zaměstnávání těchto osob. Organizace 

spolupracuje s cca 10 dobrovolníky, kteří opakovaně pomáhají zejména s organizací 

jednorázové akce Abilympiády. V současně době organizace nepociťuje potřebu 

spolupráce s novými dobrovolníky, protože má hodně vlastních zaměstnanců. (Rozhovor 

3, 2013) 

Darjav (o.s.) 

Organizace v roce 2012 zaměstnávala jednu osobu na pracovní smlouvu 

a spolupracuje s dalšími 8 lidmi, s kterými má uzavřené dohody o pracovní činnosti (4) 

a dohody o provedení práce (4). Ředitelka organizace zároveň dělá sociální pracovnici, 

dále jsou v organizaci zaměstnáni pracovníci v sociálních službách v rámci terénní 

a komunitní práce a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Organizace v minulém 

roce spolupracovala s 13 dobrovolníky, jedná se zejména dobrovolníky z řad místních 
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obyvatel vyloučené romské lokality. Zaměstnanci Darjavu tvoří z 99 % osoby z etnických 

a národnostních menšin a osoby z jiného sociokulturního prostředí, lidé se sociálním 

znevýhodněním, matky po mateřské dovolené, těhotné nebo kojící ženy, absolventi 

bez praxe či osoby pečující o osobu blízkou. (Rozhovor 9, 2013; 

http://darjav.webgarden.cz, [cit. 2013-04-26])) 

Farní charita Chrudim 

Charita v roce 2012 zaměstnávala 18 zaměstnanců na pracovní smlouvu a další 

4 osoby na dohodu o provedení práce. Jedná se o pracovní pozice: ředitelka, sociální 

pracovníci a pracovníci v sociálních službách (pečovatelky, osobní asistenti), zdravotnický 

personál (ošetřovatelky), provozní pracovníci. Dva z 18 stálých zaměstnanců jsou osobami 

se zdravotním znevýhodněním. Charita spolupracuje s dobrovolníky zejména v rámci 

Tříkrálové sbírky. Mají zkušenost spíše s jednorázovou výpomocí ze strany dobrovolníků 

než s jejich soustavnou spoluprací. (Rozhovor 1, 2013) 

Farní charita Litomyšl 

Charita v roce 2012 měla v rámci hlavní činnosti 40 zaměstnanců na pracovní 

smlouvu, 5 lidí na dohodu o provedení činnosti. V rámci vedlejší hospodářské činnosti 

jednoho pracovníka na pracovní smlouvu (provozní vedoucí Lidového domu) a jednoho 

pracovníka na dohodu o provedení činnosti. Pracovníci jsou na pozicích: ředitelka, 

vedoucích jednotlivých služeb, zařízení či provozoven, PR pracovník, účetní. Největší část 

zaměstnanců tvoří sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách (pečovatelky) 

a zdravotnický personál (zdravotní sestry). Organizace je otevřena k zaměstnávání matek 

po mateřských dovolených, kojících a těhotných žen, lidí se zdravotním či sociálním 

znevýhodněním. (Rozhovor 8, 2013). 

Charita má dobrovolnické centrum, v kterém zaměstnává dva koordinátory 

dobrovolníků. Spolupracuje s cca 40 dobrovolníky, kteří se zapojili buď jako dlouhodobí 

dobrovolníci do programů Gabriel (zpestření volného času seniorům), Michael (starší 

kamarád pro mladší dítě) či Daniel (hry s dětmi v klubu, nebo doučování) 

nebo jednorázových akcích v rámci Tříkrálové sbírky, úklidu zahrady u Respitní péče 

Jindra aj. Dobrovolníci se mohou průběžně zapojovat i do tzv. S.O.S. dobrovolnictví, 

kdy je dobrovolník veden v databázi osob ochotných pomoci při náhlých, 

např. ekologických, živelných aj. katastrofách. (www.litomysl.charita.cz, [cit. 2013-04-

25]) 
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Péče o duševní zdraví - Středisko Výměník 

Středisko Výměník zaměstnává primárně lidi s duševním onemocněním z řad jejich 

uživatelů. V současné době je v rámci Výměníku zaměstnáno 10,5 úvazku lidí 

se zdravotním znevýhodněním z 13,25 úvazku. Jsou obsazeny pozice: vedoucí střediska, 

vedoucí sociálně terapeutické dílny, vedoucí chráněné dílny a obchodu Výměník, provozní 

vedoucí, číšníci a servírky, barmani, pomocní barmani, kuchaři, švadleny, úklidový 

pracovníci, prodavači. Středisko Výměník zaměstnává více jak 50 procent lidí 

se zdravotním znevýhodněním a pobírá příspěvek od ÚP na chráněná pracovní místa. 

Nabízí svým odběratelům i tzv. náhradní plnění. (Rozhovor 2, 2013). Výměník je v rámci 

dobrovolnictví navázán na svoji zakladatelskou organizaci Péče o duševní zdraví, 

která zajišťuje systematický přístup ve spolupráci s dobrovolníky. Mají ošetřené vstupní 

pohovory s dobrovolníky včetně smluv, mají vytvořený i kodex dobrovolníka a výstupy 

z dobrovolnické praxe. Dobrovolníci se mohou realizovat v rámci volnočasových aktivit, 

pomáhat s pořadatelskou činností v rámci kulturních akcí apod. (www.pdz.cz, [cit. 2013-

04-05]) 

Rytmus Chrudim, o. p. s. 

V rámci své hlavní činnosti organizace v roce 2012 zaměstnala 5 pracovníků 

na pracovní smlouvu (ředitel a sociální pracovnice na pozicích pracovních konzultantek) 

a 4 lidi na dohodu o provedení práce. V rámci doplňkové činnosti v roce 2012 zaměstnala 

organizace 4 osoby z řad jejich uživatelů (lidé s mentálním postižením a duševním 

onemocněním) na úklidové práce. Jedná se o velmi malé úvazky ošetřené dohodou 

o provedení práce. Nejsou podpořeny příspěvky od ÚP. Organizace využívá dobrovolníky 

jednorázově na každoroční pořádání benefičního koncertu. Dobrovolníci jsou i z řad 

uživatelů. Organizace soustavně s dobrovolníky nespolupracuje. (Rozhovor 7, 2013) 

Tyflocentrum Pardubice, o. p. s. 

Organizace v roce 2012 zaměstnala 12 lidí na pracovní smlouvu a 5 lidí na dohodu 

o provedení práce. Třicet pět procent jejich zaměstnanců tvoří lidé se zdravotním 

znevýhodněním. Pracovníci jsou na pozicích: ředitelka, manažerka projektů, zástupkyně 

ředitelky, hospodářsko-správní pracovnice, odborný poradce v oblasti kompenzačních 

pomůcek, koordinátor dobrovolníků, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách 

(pracovní asistent), administrativní pracovnice. (Rozhovor 5, 2013) Tyflocentrum 

má akreditovanou dobrovolnickou službu. Spolupráce s dobrovolníky má dlouhodobý 
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charakter. V současné době jich mají okolo 20. Pomáhají převážně lidem se zrakovým 

postižením nebo kombinovaným (zrakovým a jiným) zdravotním postižením s doprovody, 

volnočasovými aktivitami, předčítáním, asistencí apod. (www.tcpce.cz, [cit. 2013-04-13]) 

Dílčí shrnutí: 

Všechny organizace zaměstnávají stálé zaměstnance na podkladě pracovních smluv. 

Kromě toho mají i pracovníky na dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení 

práce. Kromě občanského sdružení Berenika, všechny organizace uvedly, že spolupracují 

s dobrovolníky (ať v rámci jednorázových výpomocí či v rámci dlouhodobé spolupráce) 

Tři organizace využívají dobrovolníky pouze jednorázově, ostatní s nimi pracují 

systematicky. Všechny organizace v nějaké míře zaměstnávají osoby znevýhodněné 

na trhu práce. Většina organizací zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním 

(7 z 9). Všechny organizace splňují kritérium minimálního podílu placené práce. 
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3.4. Shrnutí výsledků výzkumu - potvrzení či vyvrácení hypotéz a 

doporučení 

V první etapě výzkumu, byly prostřednictvím dotazníku osloveny všechny OOS, 

které poskytují sociální služby a sídlí v Pardubickém kraji. Do dotazníkového šetření 

se zapojilo 21 organizací (různých právních forem) z 47 oslovených (respektive 46 

organizací, protože jedna z organizací nevykazuje v současné době činnost). Návratnost 

dotazníků byla 45,65 %.  

V rámci první fáze výzkumu jsem sledovala zejména naplnění prvních dvou hypotéz. 

Hypotéza 1: Ty organizace, které mají ve vícezdrojovém financování 

alespoň 50 % podíl vlastních příjmů, se považují za sociální podnik. 

Většina organizací (tedy 20 z 21), vykazuje velkou závislost na příjmech z veřejných 

zdrojů. Situace se ale začíná pozvolna zlepšovat oproti stavu74, který popisoval Bačuvčík 

v roce 2006 (tedy před přijetím zákona o sociálních službách), v kterém byly OOS závislé 

na veřejných zdrojích mnohdy až z 80 %. Průměrně jsou sledované organizace závislé na 

finanční podpoře z veřejných zdrojů zhruba okolo 69 %. Nejvíce organizací se pohybovalo 

v pásmu 50 – 80 %. Naopak v porovnání se stavem v roce 2008, který popisoval Novotný, 

se situace nemění. Za poslední čtyři roky se jedná tedy o stav setrvalý. Zajímavé je, že u 

zmíněných posledních čtyř let je u organizací zaznamenána snaha věnovat se vedlejším 

hospodářským činnostem. Většina organizací se snaží rozložit tíhu rizik plynoucí ze 

závislosti na jednom typu zdrojového sektoru. Co se týče další podpory z veřejných zdrojů, 

zhruba čtvrtina organizací pobírá příspěvek od ÚP na zaměstnávání osob se zdravotním 

znevýhodněním. Zhruba polovina organizací využívá nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti. Jedná se o státní podporu, která není směřována pouze do občanského 

sektoru, ale o kterou mohou žádat i běžné komerční firmy. 

Necelá polovina (tj. 9) organizací se hlásí k sociálnímu podnikání. Žádná z nich ale 

nedosáhla 50 % podílu vlastních příjmů z ekonomických aktivit. Nejvyšší podíl vlastních 

příjmů dosáhly dvě organizace ve výši 27 a 37 %. Zbylé organizace mají podíl 

samofinancování 15% a nižší. Dvě organizace dokonce neměly žádné vlastní příjmy. 

Hypotéza nebyla potvrzena. Podíl vlastních příjmů nemá vliv na identifikaci se sociálním 

podnikem. 

 
74 viz kapitola 2.4 
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Hypotéza 2: Zákon o sociálních službách podpořil změnu ve financování 

u organizací občanské společnosti směrem k sociálnímu podnikání. 

Přijetí zákona o sociálních službách nemělo zásadní vliv na rozvoj nových 

poskytovatelů sociálních služeb v Pardubickém kraji. Polovina organizací zaznamenala 

v průběhu jejich fungování změny ve struktuře jejich financování, které bylo způsobeno 

rozvojem jejich organizace (zejména rozšířením sociálních služeb a vedlejší hospodářskou 

činností). Noví poskytovatelé tedy nevznikali, za to stávající poskytovatelé si rozšiřovali 

své sociální služby a doplňkové činnosti. Průměrně za rok 2012 získaly organizace okolo 

13 % vlastních příjmů. Polovina organizací se věnuje doplňkovým činnostem - nejčastěji 

úklidovým pracím, vzdělávání a prodeji výrobků jejich uživatelů. Do většiny organizací 

(tj. 13) se podle jejich názoru negativně promítlo přijetí zákona o sociálních službách. Od 

organizací, které byly sdílnější, jsem se dozvěděla, že se zákon projevil zejména ve 

zvýšené nákladovosti služeb (zvýšená administrativa, požadavek vyššího vzdělání 

zaměstnanců je propojen s rostoucími mzdovými náklady aj.). Ač je to nad rámec této 

práce, zhruba u čtvrtiny organizací bylo zaznamenáno, že zaměstnávají v rámci svých 

vedlejších hospodářských činností své současné nebo bývalé uživatele sociálních služeb. Je 

pravděpodobné, že v těchto organizacích dochází k tříštění rolí „poskytovatele sociálních 

služeb“ a „zaměstnavatele“, „uživatele sociálních služeb“ a „zaměstnance“. Zákon o 

sociálních službách přinesl propracovanější způsob financování sociálních služeb. Za 

pomoci nástroje tzv. střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb, akčních plánů, 

které reagují na aktuální situaci na tomto poli, mohou kraje ve spolupráci s obcemi a 

v rámci komunitního plánování strategičtěji ovlivňovat síť sociálních služeb na jejich 

území. Stanovovat si priority a účinnější směřování finanční podpory. Protože je za 

poslední čtyři roky sledováno pozvolné snižování státních dotací na poskytování sociálních 

služeb. Domnívám se tedy, že zákon podporuje směřování organizací občanské společnosti 

směrem k sociálnímu podnikání. Hypotéza tedy byla potvrzena. 

Hypotéza 3: Všechny organizace naplňují do značné míry znaky sociálního 

podniku podle tzv. „jemnější“ definice organizace EMES. 

V rámci druhé etapy výzkumu, která probíhala prostřednictvím polostrukturovaných 

rozhovorů, se do šetření zapojilo 9 organizací. Tři organizace se identifikují se sociálním 

podnikem, zbylých šest ne. Kromě jedné organizace, která má v současné době 

pozastavenou vedlejší hospodářskou činnost, všechny organizace naplňují v určité míře 

všechny znaky sociálního podniku dle sociálních a ekonomických kritérií „jemnější“ 
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definice EMES. Tři organizace jsou v některých částech jejich rozhodování vázány na 

jejich zakladatelské organizace, které jsou subjekty občanského sektoru. Přehled o 

naplňování jednotlivých kritérií dokládá tabulka č. 7. Hypotéza byla z větší části 

potvrzena. Otázkou zůstává, zda subjekty, které se identifikují se sociálním podnikem, 

musí naplňovat všechny kritéria „jemnější“ definice dle organizace EMES, aby mohly být 

právoplatně uznány za sociální podniky. Je otázkou, zda je možné a potřebné stanovit, do 

jaké minimální míry tato kritéria musí být splněna. Co se týče například charakteristiky 

demokratického rozhodování, participativního managementu a zapojování 

zainteresovaných partnerů, jsem se setkala s tím, že každá z organizací má nastavené jiné 

způsoby spolupráce jak s vlastními zaměstnanci, tak s dalšími subjekty. Každá z organizací 

tuto charakteristiku v určité míře naplňuje, ale zaměřuje se více na jeden aspekt tohoto 

kritéria, než naplnění všech. 

Tabulka č. 7: Naplňování kritérií sociálního podniku u vybraných OOS 

Kritéria SOCIÁLNÍ EKONOMICKÉ 

Naplňování kritérií sociálního podniku 
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Organizace hlásící se ke konceptu sociálního podnikání 

Česká abilympijská asociace × × × × × × 

Darjav (o.s.) × × ×   × × 

Rytmus Chrudim, o. p. s. × × × × × × 

Organizace, které se ke konceptu sociálního podnikání nehlásí 

Občanské sdružení Amalthea × × × × × × 

Občanské sdružení Berenika – Vysoké Mýto × × × × × × 

Farní charita Chrudim × × × × × × 

Farní charita Litomyšl × × × × × × 

Péče o duševní zdraví - Středisko Výměník × × × × × × 

Tyflocentrum Pardubice, o. p. s. × × × × × × 

U organizací, které se nehlásí k sociálnímu podnikání, jsem zjišťovala, jaká kritéria 

je vedou k odmítnutí identifikaci se sociálním podnikáním/sociální ekonomikou. 

U organizací jsem se nejčastěji setkala s tím, že se neidentifikují s konceptem, neboť se 

setkávají s nejednotným přístupem k sociálnímu podnikání/sociální ekonomice. 

Poukazovaly na absenci jednotné definice tohoto konceptu na národní úrovni. Definice, 

která by byla legislativně uznána a v rámci níž by byly vytvořeny nástroje podpory tohoto 

specifického způsobu podnikání. Dalším kritériem odmítnutí tohoto konceptu byl 
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požadavek na oddělení tohoto typu podniku od organizací občanské společnosti. Některé 

organizace vnímají „ neziskovou organizaci“ za neslučitelnou se „subjektem sociální 

ekonomiky“. Akceptovaly propojenost sociálního podniku s OOS na bázi 

partnerství/spolupráce či vytvoření vlastního podnikatelského subjektu, ale požadovaly od 

sociálního podniku jinou právní formu, než je právní forma dosavadních organizací 

občanské společnosti a jejich vlastní právní subjektivitu (vlastní IČO). U některých 

organizací jsem zaznamenala, že se nehlásí ke konceptu z důvodu, že negenerují zisk 

a nepovažují se za subjekty, které vykonávají podnikatelské aktivity. Organizace, 

které měly větší zdroje vlastních příjmů získané prostřednictvím plateb za sociální služby 

od svých uživatelů, nepovažovaly poskytování sociálních služeb za sociální podnikání. 

Ačkoli všechny organizace, které se nehlásily k sociálnímu podnikání, zaměstnávají 

ve svých organizacích lidi znevýhodněné na trhu práce (převážně lidi se zdravotním 

znevýhodněním), nepovažují tuto skutečnost spojitelnou s veřejným uznáním toho, že jsou 

sociálními podniky. I když tento fakt, že zaměstnávají lidi se znevýhodněním, mnohé 

organizace používaly jako jeden z argumentů při získávání nových odběratelů, donátorů či 

jiných podporovatelů (i ze strany veřejné správy). Kritéria vedoucí k nehlášení 

k sociálnímu podnikání/sociální ekonomice shrnuje schéma č. 1. 

Schéma č. 1: Stanovení kritérií, které vedou k neidentifikování se s konceptem SP/SE 

 

  

Hlášení se/identifikace 

s konceptem SP/SE 

ANO 

NE 

Poskytování sociálních služeb 

nepovažují za sociální podnikání 

Požadavek na oddělení SP od OOS 

(jiná právní forma, vlastní právní 

subjektivita) 

Nejasnost/roztříštěnost definice 

SP/SE 

Zaměstnávání znevýhodněných 

v rámci OOS neznamená být 

sociálním podnikem 

Absence generování zisku 

z činností, ekonomických aktivit 
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Závěrečná doporučení 

První doporučení se odvíjí od nutnosti legislativního vymezení sociální ekonomiky a 

jejích subjektů. Je zřejmé, že stále panuje nejednotnost a roztříštěnost v definicích těchto 

pojmů. V praxi se setkávám s tím, že každá organizace má o sociálním podniku odlišnou 

představu. Jinou představu mají i různí státní úředníci a veřejnost. 

Druhé doporučení je návazné. Je potřeba vytvořit formy podpory ze strany státní 

správy, které by podpořily zejména rozjezd trvalých ekonomických aktivit organizací 

občanské společnosti s vidinou toho, že by se do budoucna mohly oprostit od závislosti na 

veřejných zdrojích. Mnohé organizace například nedosáhnou z důvodu nedůvěryhodnosti 

na půjčky z bankovního sektoru. Jistou podporou by pro ně byly státní bezúročné půjčky, 

díky nimž by mohly odstartovat svoje sociální podnikání. 

Třetí doporučení se váže k větší osvětě a informovanosti o sociálním podnikání, jako 

jednomu z důležitých způsobů, jak řešit stabilnější financování organizací občanské 

společnosti, které umožňuje i víceleté finanční plánování. 

Čtvrté doporučení je zaměřeno přímo na poskytovatele sociálních služeb. Mnoho 

těchto organizací je řízeno lidmi, kteří nemají ekonomické vzdělání, vlastní zkušenosti 

s podnikáním jako takovým, nebo u nich převažuje hluboké sociální cítění, které se jim 

promítá z práce s uživateli sociálních služeb. Určitě pozitivně by byl kvitován vzdělávací 

program šitý na míru pro tyto vedoucí pracovníky. Ujmout by se ho mohli buď zástupci 

veřejné správy, či firmy, které by tímto způsobem mohly navázat nový způsob spolupráce 

s organizacemi občanské společnosti. 

Páté doporučení vychází ze zmatku pramenícího z nejednotnosti, které ekonomické 

aktivity mají organizace občanské společnosti řadit do hlavní činnosti a které už do 

doplňkové. Je potřeba zajistit jednotný způsob výkladu ze strany státní správy, aby 

nedocházelo k nedorozuměním. 
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 ZÁVĚR 

Jak již zaznělo v úvodu práce, organizace občanské společnosti jsou v posledních 

letech stále více tlačeny hledat způsoby, jak zajistit financování jejich činností. Tento tlak 

je způsoben snižujícími se financemi z veřejných zdrojů a také důsledkem ekonomické 

krize, která se aktuálně podepsala na snižující se finanční podpoře přicházející ze strany 

komerčních subjektů.  

V rámci této práce jsem se zabývala organizacemi občanské společnosti, 

které poskytují sociální služby a sídlí na území Pardubického kraje. Záměrem práce bylo 

zjistit, jak se v praxi prolínají teoretické koncepty občanského sektoru a sociální 

ekonomiky. Výzkum kombinoval metody kvantitativního a kvalitativního přístupu. Byl 

rozdělen do dvou etap. První fáze probíhala formou dotazníkového šetření, kterého 

se zúčastnilo 21 z 46 oslovených organizací. Cílem bylo ověřit první hypotézu, zda 

organizace, které mají ve vícezdrojovém financování alespoň 50 % podíl vlastních příjmů, 

se považují za sociální podnik. Z 21 organizací, které se do dotazníkového šetření zapojilo, 

se k sociálnímu podnikání hlásilo 9 z nich. Hypotéza nebyla potvrzena, protože v současné 

době jsou všechny organizace více jak z 50 procent financovány z veřejných zdrojů 

(formou dotací, veřejných zakázek, nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a příspěvků od 

ÚP na zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním). Nejvyšší podíl samofinancování 

vykazovaly dvě organizace hlásící se k sociálnímu podnikání, které dosahovaly okolo 27 

% a 37% podílu vlastních zdrojů, který byl tvořen zejména poplatky za služby. Identifikace 

se sociálním podnikáním se tedy neodvíjí od výše vlastních příjmů organizace. 

Dotazníkové šetření se snažilo také nalézt potvrzení či vyvrácení druhé hypotézy, 

která zněla: zákon o sociálních službách podpořil změnu ve financování u organizací 

občanské společnosti směrem k sociálnímu podnikání. Vzhledem k tomu, že většina 

organizací se za poslední roky snaží rozvíjet své vedlejší hospodářské činnosti, které jsou 

relativně propojené s identifikací subjektů k sociálnímu podniku. Lze považovat hypotézu 

za potvrzenou. 

Druhá etapa výzkumu probíhala formou polostrukturovaných rozhovorů se zástupci 

organizací občanské společnosti různých právních forem. Doplňkovou metodou bylo 

i studium webových stránek, výročních zpráv, propagačních materiálů a veřejných 

rejstříků. Do druhé etapy se zapojilo devět organizací různých právních forem. Cílem 
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rozhovorů bylo ověřit, jak jednotlivé organizace naplňují znaky „jemnější definice“ 

sociálního podniku podle výzkumné organizace EMES. Dále jsem u organizací nehlásících 

se ke konceptu sociální ekonomiky zjišťovala, jaká si stanovují kritéria vedoucí 

k odmítnutí konceptu. Třetí hypotéza se snažila ověřit fakt, že všechny zapojené 

organizace naplňují znaky sociálního podniku dle jemnější definice EMES. Tato hypotéza 

byla částečně potvrzena. Všechny zúčastněné organizace naplňovaly v určité míře všech 

šest sledovaných kritérií. Pouze jedna organizace nevykazovala v současné době trvalou 

aktivitu zaměřenou na prodej zboží či služeb. Zajímavé bylo zjištění důvodů, které vedlo 

šest organizací k tomu, proč se nehlásily ke konceptu sociálního podnikání. Kritéria by 

se dala shrnout do následujících pěti bodů: 

� Roztříštěnost definicí, absence jednotné definice sociálního podniku 

na národní úrovni 

� Neslučitelnost OOS se subjektem sociální ekonomiky (požadavek vlastní 

právní subjektivity) 

� Poskytování sociálních služeb není považováno za sociální podnikání 

� Absence generování zisku 

� Zaměstnávání znevýhodněných v rámci OOS neznamená být sociálním 

podnikem 

Z výstupů je zřejmé, že mnoho organizací se nehlásí ke konceptu sociálního 

podnikání z důvodu, že není v prvé řadě definičně ukotveno v české legislativě, jako jedna 

z možných forem podnikání. Většina organizací by uvítalo nástroje ze strany státu, 

který by tento nový subjekt podporovalo v jeho rozjezdu a udržitelnosti, aby byl 

konkurenceschopný vůči ostatním tržním subjektům. Otevřenou otázkou zůstává, jaké 

by měly být nastaveny nástroje, které by tyto nové subjekty podporovaly, aby nedocházelo 

k jejich zneužívání, nevytvářela se případná umělá zaměstnanost a nebylo nepřirozeným 

způsobem zasahováno do konkurenčního prostředí, které vytváří dynamika trhu. Zda 

by tyto nástroje měly směřovat přímo těmto podnikům, či jejich nabídka byla platná 

pro všechny subjekty pohybující se v tržním sektoru, ale zaměstnávající osoby, které jsou 

znevýhodněné na trhu práce. 
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  SEZNAM ZKRATEK 

a.s.  – akciová společnost 

CEP-CMAF – European Standing Conference of Co-operatives, Mutual Societies, 

Associations and Foundations = Evropská stálá konference družstev, 

vzájemných společností, sdružení a nadací 

CIRIEC – International Centre of Research and Information on the Public, 

Social and Cooperative Economy = Mezinárodní centrum výzkumu 

a informací o veřejné, sociální a kooperativní ekonomii 

CNS  – církve a náboženské společnosti 

COPNI – Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving 

Households = Systém klasifikace netržních činností 

CVNS  – Centrum pro výzkum neziskového sektoru 

ČR  – Česká republika 

ČSÚ  – Český statistický úřad 

EU  – Evropská unie 

EMES – the Emergence of social enterprises in Europe = Vznikání 

sociálních podniků v Evropě. 

FHS  – Fakulta humanitních studií 

FO  – fyzická osoba 

ICNPO – International Classification of Nonprofit Organizations = 

Mezinárodní klasifikace neziskových organizací 

IČ/IČO  – identifikační číslo 

KONEP  - KOalice NEvládek Pardubicka 

LZPS  – zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

MPSV  – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

N  – nadace 

NF  – nadační fond 
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NIF  – Nadační investiční fond 

NNO  – nestátní neziskové organizace 

OKEČ  – Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OS  – občanský sektor 

OOS  – organizace občanského společnosti 

OP  – operační program 

OPS  – obecně prospěšné společnosti 

OSN  – Organizace spojených národů 

OSSZ  – Okresní zpráva sociálního zabezpečení 

PO  – právnická osoba 

RČ  – rodné číslo 

ROP  – rozvojový operační program 

RVNNO – Rada vlády pro nestátní neziskové organizace 

SE  – sociální ekonomika 

SP  – sociální podnikání 

UK  – Univerzita Karlova v Praze 

ÚP  – úřad práce 

ZCNS  – zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech 

ZNNF  – zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech 

ZOPS  – zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 

ZSO  – zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 
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Příloha č. 1: Seznam oslovených OOS v rámci dotazníkového šetření 

• Amalthea o. s. 

• BERENIKA - Vysoké Mýto - sdružení pro pomoc těžce zdravotně postiženým osobám 

• CEDR Pardubice o.p.s. 

• Centrum J.J.Pestalozziho,o.p.s. 

• CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 

• Česká abilympijská asociace 

• DaR - Centrum pro dítě a rodinu,o.p.s. – v tuto chvíli nevyvíjí žádnou činnost 

• Darjav 

• Domov Bystré 

• Farní charita Dolní Újezd 

• Farní charita Chrudim 

• Farní charita Litomyšl 

• Charita Přelouč 

• Charita Svitavy 

• KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. 

• Ledax Vysoké Mýto o.p.s. 

• Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. 

• MIREA denní stacionář, o.p.s. 

• Momo Chrudim, o.p.s. 

• Most do života 

• Most pro lidská práva 

• Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, 

Krajská organizace Pardubického kraje, o.s. 

• Občanská poradna Pardubice, o.s. 

• Občanské sdružení - Náš domov Koclířov 

• Občanské sdružení Bonanza 

• Občanské sdružení CEMA Žamberk 

• Občanské sdružení Kontakt 

• Občanské sdružení Květná zahrada 

• Občanské sdružení POMOCNÍK v akci 

• Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU 

• Oblastní charita Moravská Třebová 

• Oblastní charita Nové Hrady u Skutče 

• Oblastní charita Pardubice 

• Oblastní charita Polička 

• Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

• Péče o duševní zdraví - středisko Výměník 

• Přátelství, občanské sdružení 
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• Rodinné Integrační Centrum 

• Rytmus Chrudim, o.p.s. 

• Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým APOLENKA - hiporehabilitace 

• Sdružení pro ranou péči v Pardubicích - Středisko rané péče v Pardubicích 

• SKP - CENTRUM, o.p.s. 

• SOPRE CR o.p.s. 

• Šance pro Tebe 

• TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 

• VOLANT, o.p.s. 

• Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s. 
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Příloha č. 2: Úvodní dopis pro respondenty dotazníkového šetření 

Vážení zástupci neziskových organizací, 

jmenuji se Tereza Marková a prosím Vás o spolupráci na studentském výzkumu, 

který bude součástí mé diplomové práce na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, 

obor Studia občanské společnosti. Tato práce bude po jejím obhájení k dispozici v 

knihovně diplomových prací FHS UK. 

Sociální podnikání se v současné době stává velmi aktuálním tématem i na poli 

neziskového sektoru. Toto téma jsem si vybrala, protože sama pracuji v neziskové 

organizaci a zajímá mě, jak mohou neziskové organizace dosáhnout větší ekonomické 

nezávislosti a finanční stability skrze samofinancování, a jak některé organizace vědomě či 

nevědomě naplňují principy sociálního podnikání. 

Výzkum je zaměřen na neziskové organizace, které sídlí v Pardubickém kraji a 

poskytují sociální služby. Osloveno je celkem 47 poskytovatelů. 

Vyplnění tohoto online dotazníku by Vám mělo zabrat okolo 15-30 minut. Prosím o 

jeho vyplnění nejpozději do středy 17. dubna. Poslední z otázek dotazníku slouží ke 

zjištění, zda jste ochotni mi poskytnout bližší rozhovor. Výstupy z tohoto dotazníku budou 

zachovávat anonymitu Vaší organizace. 

Dotazník naleznete zde: http://www.survio.com/survey/d/nno 

Pokud máte zájem o zprostředkování výstupů z výzkumu, či máte jiný dotaz, prosím 

kontaktujte mě buď emailem na ter.markova@gmail.com nebo na telefonu: 733 653 949.  

 

Děkuji Vám za spolupráci! 

 

Tereza Marková 
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Příloha č. 3: Dotazník75 

 
75 Dotazník byl překopírován z aplikace survia. Nepodařilo se zachovat čísla otázek. 
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Příloha č. 4: Informovaný souhlas s rozhovorem a jeho zpracováním 

Informovaný souhlas s rozhovorem a jeho zpracováním 

 

Dne …………….. 2013 v ……………………jsem poskytl/a rozhovor studentce 

Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (FHS UK) Tereze Markové. 

Rozhovor byl realizován v rámci její diplomové práce „Organizace občanského sektoru 

poskytující sociální služby a vykazující ekonomické aktivity v Pardubickém kraji“. 

Souhlasím s tím, že rozhovor bude zaznamenán na diktafon. Přepis rozhovoru bude v 

rámci uvedené diplomové práce zpracováván: 

(prosím, vyškrtněte nevyhovující) 

s uvedením mého jména a kontaktu 

 

(prosím, vyškrtněte nevyhovující) 

s uvedením názvu organizace, v které pracuji 

 

Tento informovaný souhlas slouží pouze pro účely obhajoby diplomové práce. 

Vyplněný informovaný souhlas není součástí diplomové práce. 

 

Jméno respondenta: ………………… Jméno tazatele: ………………… 

Podpis respondenta: ………………… Podpis tazatele: ………………… 

 

Datum: 

 

ANO   NE

ANO   NE
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 PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE
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 MEDAILON AUTORKY 

Tereza Marková (narozená 14. března 1984 v Šumperku) po studiu 

na všeobecném Gymnáziu v Zábřehu na Moravě, vystudovala 

v letech 2003 – 2006 Vyšší odbornou školu sociální Caritas v 

Olomouci, obor charitativní a sociální práce. O rok později dosáhla 

ve stejném oboru bakalářského titulu na Cyrilometodějské 

teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu 

studií absolvovala mnoho odborných stáží a praxí v organizacích občanské společnosti a 

státním sektoru. V roce 2005 se zúčastnila semestrálního studijního pobytu v rámci 

programu SOCRATES/ERASMUS na Polytechnice v Turku. O rok později byla na 

měsíční stáži ve Foxwood schol v Hythe ve Velké Británii v rámci projektu Leonardo da 

Vinci, kde se zajímala o rozvoj a vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra. Od 

roku 2008 studuje kombinovanou formu oboru Studia občanského sektoru na fakultě 

humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.  

Svoji profesní dráhu zahájila v roce 2007 v organizaci Rytmus Chrudim, o. p. s., pro 

kterou pracuje na pozici pracovní konzultantky. V rámci svého úvazku zajišťuje 

podporované zaměstnávání lidem znevýhodněným na trhu práce, zabývá se fundraisingem, 

PR a sociálním podnikáním. V současné době je na mateřské dovolené. 
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 SLOVNÍK NEJD ŮLEŽIT ĚJŠÍCH JMEN A POJMŮ 

Ekonomická aktivita/y  

Ekonomická aktivita je pojem širší než definice podnikání stanovené v rámci 

Živnostenského zákona. Obsahuje i další činnosti, které jsou vykonávány za úplatu. 

Prostředky získané skrze ekonomické aktivity slouží na zajištění hlavní činnosti 

organizace, jejího provozu, či zhodnocování jejího majetku. „Nemusí se jednat o činnost 

soustavnou, ani o činnost, která by vytvářela zisk jako přebytek výnosů jeho činnosti nad 

náklady“. (Deverová, 2011: 1) 

EMES 

Výzkumná společnost EMES je sítí vědeckých institucí, které se zaměřují na studium 

sociální ekonomiky v Evropě. Vznikla v roce 1996. Jejím nejvýznamnějším představitelem 

je Jacques Defourny. Její zkratka vzešla z francouzského názvu projektu zabývajícího se 

vznikem sociálních podniků v Evropě (the Emergence of social enterprises in Europe, 

1996-1999). Cílem této společnosti je vybudovat evropskou databázi teoretických a 

empirických znalostí o sociální ekonomice. (Dohnalová a kol., 2009: 19-20) 

Fundraising 

Fundraising je systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných 

prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců. 

(http://cs.wikipedia.org, [cit. 2013-05-14]) 

Komunitní plánování 

„Komunitního plánování je metoda, prostřednictvím níž plánujeme rozvoj služeb na 

daném území pro určité skupiny znevýhodněných osob v určitém čase. Komunitního 

plánování se účastní uživatelé, poskytovatelé služeb a zadavatelé. Řízení procesů je tudíž 

závislé na jejich spolupráci a umění shody. Metoda je inovativní tím, že v sobě integruje 

manažerský přístup, z komerční sféry s psychologickými, sociologickými a 

psychoterapeutickými přístupy, které se využívají v sociálních službách a je funkční pouze 

při propojení obou přístupů. Na komunitní plánování je nazíráno jako na přístup a zároveň 

proces.“ (www.komunitni-planovani.cz, [cit. 2013-03-21]) 
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Mikropodniky, malé a střední podniky 

Mikropodniky, malé a střední podniky hrají v evropském hospodářství ústřední roli. 

Evropská komise přišla v roce 2006 s novou definicí těchto jednotlivých subjektů. Určuje 

tři prahy, podle kterých jsou organizace a firmy děleny a to: podle počtu zaměstnanců, 

ročního obratu a bilanční sumy roční rozvahy. 

Za mikropodnik je považován ten subjekt, který má méně jak 10 zaměstnanců, obrat 

a bilanční sumu menší nebo rovnu 2 milionům eur. 

Za malý podnik je považován ten subjekt, který má méně jak 50 zaměstnanců, obrat 

a bilanční sumu menší nebo rovnu 10 milionům eur. 

Za střední podnik je považován ten subjekt, který má méně jak 250 zaměstnanců, 

obrat menší nebo roven 50 milionů eur a bilanční sumu menší nebo rovnu 43 milionům 

eur. (Evropská komise, 2006) 

Organizace občanské společnosti 

Organizace občanské společnosti (zkratka OOS) jsou synonymem pro v ČR 

používanější název nestátní neziskové organizace. Podle strukturálně-operacionální 

definice autorské dvojice Anheier a Salamon, musí OOS splňovat pět kritérií a to, že jsou 

institucionalizované, soukromé, neziskové, samosprávné a nezávislé, dobrovolné. 

(Škarabelová, 2005: 24) Podmínka neziskovosti neznamená, že nemohou generovat zisk, 

ale případný zisk musí reinvestovat do organizace (na hlavní činnost, provoz, rozvoj atd.). 

OOS nejsou zřizovány státem, krajem či obcemi, ale mohou žádat o finance ze státního 

rozpočtu či z rozpočtů územních samosprávných celků. OOS mohou být založeny pouze 

na dobrovolnické bázi, nebo mohou mít vlastní pracovníky. V ČR jsou dle Rady vlády pro 

nestátní neziskové organizace zastoupeny následujícími právními formami: občanská 

sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy a účelová zařízení církve. 

Participativní management 

Participativní management je styl řízení organizace, firmy. Jde o vytvoření nové 

formy organizace práce, která umožňuje větší autonomii jednotlivých pracovníků. 

Participativní management nelze omezit pouze na to, že je vedoucí otevřený k nápadům a 

názorům svých podřízených, které pak využívá při rozhodování. Participativní řízení musí 

jít dál. „Pracovníci jsou zapojováni do řízení formou metod k tomu určených a 
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spolupodílejí se na řízení a rozvoji organizace, kdy otevřenost, důvěra, vytváření konsensu 

a vzájemný respekt je standardem. Při participativním stylu řízení vedoucí pracovník ve 

svých lidech vytváří rámec z hlediska obsahu – strategický rámec, cíle, standardy aj. 

Připravuje nutné podmínky pro kvalitní výsledky svých lidí a stará se o dobré vztahy, 

efektivní spolupráci a adekvátní způsoby rozhodování.“ (Jindra, 2008) Při participativním 

stylu vedoucí využívá principy týmové práce a spolupráce, systém porad a projektové 

řízení. 

Sociální podnikání 

„Sociální podnikání je podnikatelskou činností s novým rozměrem. Oproti 

klasickému podnikání je více v souladu se společností a přírodou. Je prospěšné pro rozvoj 

obcí a regionů a velmi často přináší pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu 

práce. Nejedná se o sociální službu ani o charitu a může mít různé právní formy. Zisk je z 

větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku nebo na obecně prospěšné účely. 

Sociální podniky by se měly slušně chovat ke svým zaměstnancům i okolí“ (www.nova-

ekonomika.cz, [cit. 2013-05-01]) 

Sociální podnik 

Sociální podnik je subjektem sociální ekonomiky, který se zabývá sociálním 

podnikáním (viz vysvětlení výše). Dle jemnější definice výzkumné organizace EMES musí 

sociální podniky naplňovat šest základních sociálních a ekonomických kritérií a to: 

provozování aktivit prospívající společnosti či specifické skupině lidí; demokratický styl 

řízení, zapojení zainteresovaných partnerů do rozhodovacího procesu a participativní 

management; způsob nakládání se ziskem; trvalé aktivity zaměřené na výrobu zboží a/nebo 

prodej služeb; vysoký stupeň autonomie, trend směrem k placené práci. (Dohnalová a kol., 

2011: 57-58) 

Sociální služby 

Sociální služby jsou služby určené osobám v nepříznivé sociální situaci. Zaměřují se 

na různé cílové skupiny – lidé se zdravotním znevýhodněním, senioři, lidé bez přístřeší, 

rodiny s dětmi aj.  „Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o 

vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se 
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společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů.“ 

(www.mpsv.cz, [cit. 2013-03-21]) 

Vedlejší hospodářská činnost 

Vedlejší hospodářskou činností je činnost jiná než hlavní, z které má organizace 

příjem. Bývá nazývána taky doplňková nebo výdělečná činnost. Organizace na ni zpravidla 

musí mít živnostenské oprávnění. Vedlejší hospodářská činnost nesmí být realizována na 

úkor činnosti hlavní a nesmí snižovat kvalitu jejích veřejně prospěných služeb, kvůli 

kterým organizace vznikla.  

Veřejná prospěšnost 

Nový občanský zákoník připravuje zásadní změny. Jednou z nich je definování 

„veřejné prospěšnosti“ právnických osob. „Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž 

posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k 

dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv 

jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně 

využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.“ (Občanský zákoník, 2012: 31) 

Znevýhodněné osoby na trhu práce 

Znevýhodněnými osobami na trhu práce jsou ti lidé, kteří z různých příčin čelí 

překážkám vstupu na trh práce a udržení si zaměstnání. Znevýhodněním může být 

zdravotní stav, věk, sociální či kulturní podmínky, z kterých lidé přicházejí. Zákon o 

zaměstnanosti zohledňuje především lidi se zdravotním znevýhodněním. Zaměstnavatelům 

nabízí motivační příspěvky na podporu jejich zaměstnávání. 
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