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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá analýzou občanských sdružení jako sociálních podniků 

v Praze. Hlavním cílem této práce je zjistit, do jaké míry naplňují vybrané sociální podniky 

ekonomická a sociální hlediska metodiky EMES
1
, která představuje charakteristiky 

pro „ideální sociální podnik“.  

Práce se nejdříve věnuje myšlence sociální ekonomiky a sociálního podnikání u nás 

a v Evropě, blíže se zaměřuje na výzkumnou síť EMES profesora Jacquese Defournyho 

a na právní formu a ekonomickou aktivitu občanských sdruženích. Výzkumná část 

analyzuje příklady vybraných sociálních podniků prostřednictvím metodiky EMES. 

U každého vybraného podniku jsou tak rozebrány jednotlivá ekonomická a sociální 

hlediska metodiky EMES na základě analýzy dokumentů a polostrukturovaných 

rozhovorů. Zhodnocující závěry a otázky do diskuze analýzu sociálních podniků uzavírají. 

 

 

Klíčová slova 
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 Občanské sdružení 

 Znevýhodněné osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 EMES je zkratka pro francouzský název rozsáhlého výzkumu na téma Vznikání sociálních podniků 

v Evropě  

(the Emergence of social enterprises in Europe, 1996 – 1999). 



Abstract 

 

This diploma thesis is analyzing civic associations that conduct a social enterprise 

in Prague. The aim of the paper is to discover, in which measure do the specific 

associations fulfill economical and social conditions according to the methodology EMES, 

which represents characteristics for an "optimal social enterprise“. 

Firstly, the thesis examines the idea of  the social economics and social 

entrepreneurship in the Czech Republic as well as in Europe. It focuses on the research 

network EMES of professor Jacques Defourny, and on the legal and economical activity 

of the civic associations.  

The methodological part of the paper analysis examples of the specific civic 

associations  through the methodology EMES. For each association, economic and social 

conditions, based on methodic EMES, are examined through the document analysis 

method and semi-structured interviews.  

The output of this thesis are recommendations, that could  improve the success rate 

of the Czech civic associations in an important manner.  
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1. ÚVOD 

 V současné době je sociální podnikání velmi diskutovaným tématem v západním 

světě a stále více prostoru je mu věnováno i v českém prostředí. Řada subjektů, ať už 

z neziskové, ziskové či veřejné sféry, se mu věnuje a vznikají zajímavé projekty na jeho 

rozvoj a podporu. Doposud však u nás chybí jednotné právní ukotvení a ustálená definice. 

 

 Samotní zástupci Evropské unie se snaží sociální podnikání prosadit ve všech 

členských státech, a to především z toho důvodu, že se jedná o účinný nástroj řešení 

nezaměstnanosti a začleňování znevýhodněných skupin obyvatel. Mimo to se sociální 

podnikání snaží o místní rozvoj a nese s sebou hodnoty jako je solidarita, demokracie 

a rovnoprávnost. 

Kombinace ziskového a neziskového sektoru se zdá být velmi výhodným 

propojením pro obě strany. Teorie vzájemné závislosti upozorňuje na skutečnost, že vztahy 

mezi organizovanou občanskou společností, trhem a státem nejsou pouze konkurenční. 

Mezi těmito subjekty může také existovat vztah partnerství a vzájemné závislosti. Společně 

se doplňují a vyrovnávají tak své nedostatky (Muhič, Selma citována in Skovajsa et al., 

2010: 46). V případě sociálního podniku je tato propojenost značná. Navzájem se zde 

doplňují neziskové principy (sledování sociálního cíle) a ekonomické (vytváření zisku). 

Ve své podstatě je tak sociální podnik zaměřen na dosahování sociálních cílů s využitím 

tržních mechanismů.  

 Diplomová práce se zaměřuje na občanská sdružení, která mohou sociálně 

podnikat formou doplňkové činnosti. Při provozování sociálního podniku se neziskové 

organizace nezaměřují výhradně na vytváření zisku, ale snaží se, abych jejich ekonomická 

aktivita byla prospěšná specifické skupině lidí či společnosti. Často se tak prostřednictvím 

sociálního podnikání organizace zaměřují na potřeby svých klientů, které tímto způsobem 

začleňují do pracovního procesu a společenského života.  

  Neziskové organizace mohou prostřednictvím sociálního podnikání zvýšit vlastní 

příjmy a tím tak přispět ke své větší finanční stabilitě a nezávislosti. Cesta je to však 

dlouhá a náročná. K dlouhodobé udržitelnosti sociálního podniku může napomoci 

uvědomění si vlastních předností a nedostatků.  Jednou z možností, jak ověřit tyto 
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vlastnosti, je metodika mezinárodní sítě EMES, která předkládá ekonomická a sociální 

hlediska pro „ideální sociální podnik“.  

Hlavním cílem práce je zjistit, jak občanská sdružení, která se samy identifikují 

jako sociální podnik, naplňují v praxi definiční znaky sociálního podniku 

dle metodiky EMES.  

První část práce je zaměřena na definování termínu sociálního podnikání v českém 

i evropském kontextu a více prostoru je věnováno výzkumné síti EMES, jejíž definice 

sociálního podniku je na evropské úrovni nejvíce přijímána. Blíže jsou rozebrána 

jednotlivá sociální a ekonomická hlediska metodiky EMES, která jsou poté využita 

v empirické části práce. Analýza se zaměřuje na občanská sdružení, která provozují 

sociální podnik, proto je v úvodní části věnován také prostor právnímu rámci a možnostem 

podnikání občanských sdružení. Ve výzkumné části práce je prováděna analýza osmi 

vybraných sociálních podniků z Prahy na základě tří ekonomických a tří sociálních 

hledisek metodiky EMES. Výzkumná otázka je následující: 

 

Do jaké míry naplňují vybraná občanská sdružení z Prahy, která provozují 

sociální podnik, sociální a ekonomická hlediska metodiky EMES?  

 

Jedná se o kvalitativní analýzu dostupných dokumentů (výročních zpráv) a 

rozhovorů se zástupci sociálních podniků. Zhodnocující závěry a otázky do diskuze 

analýzu sociálních podniků uzavírají. 

Věřím, že tato diplomová práce ověří charakteristiky ideálního sociálního podniku 

metodiky EMES v praxi a že bude přínosem pro bližší pochopení sociálního podnikání 

občanských sdružení v českém prostředí.  
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2. SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – vymezení pojmu 

 Cílem následujícího textu práce je charakterizovat koncept sociálního podnikaní 

a to jak v evropském, tak v českém kontextu a více se zaměřit na mezinárodní síť EMES 

(European Research Network). Tato část práce je východiskem pro analýzu, která je 

předkládána v empirické části.   

 

2.1. Sociální podnikání v evropském kontextu 

Definovat pojem sociální podnikání není zcela jednoduché, jelikož zatím neexistuje 

žádná ustálená definice. Na výběr máme z několika přístupů a zejména evropský a 

americký přístup se od sebe značně liší. Ve své práci se budu řídit evropským konceptem, 

který je na evropské úrovni i nejvíce přijímán, přesto bych ráda ve zkratce nejdříve 

představila koncept americký. 

 Podle Deese a Andersona je sociální podnikání v USA charakterizováno dvěma 

myšlenkovými proudy. První proud je zaměřen na zajištění finančních zdrojů organizací 

vlastním příjmem (earned incoma school of thought), který je spojen s podnikáním 

a komercializací aktivit organizací, z jejichž výnosu je možné financovat aktivity spojené 

s jejím posláním. Druhý proud je zaměřen na prosazování sociálních inovací (social 

inovation scholl of thought) ve prospěch společnosti či komunity. Tvůrci sociálního 

podnikání zde přicházejí s novými kombinacemi v některých sociálních oblastech (nová 

kvalita výrobků, nové služby,…). Tyto sociální inovace poté slouží ve prospěch celé 

společnosti (Dees, Anderson citován in Dohnalová et al., 2012: 48 - 54). 

V západní Evropě je koncept sociálního podniku úzce spojen se sociální 

ekonomikou a její funkcí ve společnosti. „Termín sociální ekonomika je nejčastěji 

definován na základě subjektů, které do jeho rámce spadají. V tomto směru existují dva 

přístupy, jak tyto subjekty vymezovat: institucionální a normativní přístup“ Právně-

institucionální přístup vymezuje sociální ekonomiku na základě právních či 

institucionálních forem, pod nimiž působí subjekty sociální ekonomiky – družstva, 

vzájemně prospěšné společnosti, asociace, nadace a sociální podniky. Normativní přístup 

vymezuje subjekty sociální ekonomiky na základě společných principů, v rámci kterých 
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tyto subjekty fungují bez ohledu na právní či institucionální formy (Defourny, Develtere, 

Founteneau citován in Dohnalová, Průša et al., 2011: 27). 

Základní rozdíl mezi evropským a americkým konceptem spočívá již v tom, že 

v Evropě má snaha o sociální změny kolektivní charakter, který vychází z tradic sociální 

ekonomiky. V USA jsou však snahy o sociální inovace a změny spojovány s jednotlivci – 

sociálními podnikateli. Další klíčový rozdíl mezi oběma modely se nachází v povaze 

využívaných zdrojů. „Americká cesta chápání sociálního podnikání a sociálních podniků 

zdůrazňuje a staví zejména na zdrojích získaných prostřednictvím tržních transakcí. 

Evropský model zdůrazňuje kromě tržních zdrojů také zdroje netržní jako důležitý aspekt 

pro naplňování širších obecných cílů sociálních podniků“(Dohnalová et al, 2012: 60). 

V chápání pojmů sociálního podnikání v Evropě a USA nalezneme ještě další rozdíly, ale 

celkově lze toto porovnání shrnout tak, že „evropský přístup je výrazně ovlivněn sociální 

ekonomikou, školy v USA staví na neziskové tradici“ (tamtéž, 2012: 61).  

Sociální podnikání se týká jak oblasti sociální ekonomiky, tak neziskového sektoru. 

Pro lepší představu je zde předkládán obrázek (viz Obrázek 1), kde je znázorněno, kam je 

možné podle Defournyho umístit sociální podniky v porovnání s jinými subjekty. 

  

Obrázek 1 – Sociální podniky mezi družstvy a organizacemi občanského sektoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Defourny citován in Dohnalová, Průša et al., 2011: 35, překlad Dohnalová  
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Jednotící role konceptu sociálního podniku spočívá v tom, že přitahuje blíže k sobě 

subjekty z oblasti sociální ekonomiky a organizací občanského sektoru. Sociální podniky 

na sebe mohou vzít řadu právních forem. Mezi nejčastěji užívaná patří forma družstva a 

spolku. V některých zemích byla dokonce pro sociální podniky vytvořena zvláštní právní 

norma. Obrázek nám tak vysvětluje, proč hranice skupiny sociálních podniků přesahuje 

za hranice sféry družstev a organizací (Defourny, Nyssens citován in Dohnalová, Průša 

et al. 2011: 35).  

Na evropské úrovni má již řadu let sociální ekonomika své významné místo 

a orgány Evropské unie si plně uvědomují její možnosti. Sociální podnikání je jedním 

ze strategických nástrojů aktivních politik zaměstnanosti Evropské unie. Zásadním 

orgánem EU, který se problematikou sociální ekonomiky a s tím spojených témat zabývá, 

je Evropská komise. V roce 2000 založila Evropská unie instituci pro sociální ekonomiku 

CEP-CMAF
2
, která poté v roce 2008 změnila svůj název na Social Economy Europe. 

V roce 2002 publikovala tato organizace Chartu sociální ekonomiky (Social Economy 

Charter), která si je plně vědoma, že každý sociální podnik nese specifika plynoucí 

z národních tradic každého členského státu a různorodost právních forem, přesto však 

upozorňuje na některé charakteristiky, které jsou společné všem těmto podnikům 

(Dohnalová et al. 2012: 36). 

 

Společné charakteristiky sociálních podniků podle Charty sociální ekonomiky: 

 „nadřazenost jedince a sociálního cíle nad kapitálem,  

 dobrovolné a otevřené členství,  

 demokratické řízení členy,  

 spojení zájmů členů/uživatelů a veřejné prospěšnosti,  

 přijetí principů solidarity a odpovědnosti,  

 nezávislost ve vztahu k veřejné správě a autonomie řízení,  

 podstatná část zisků z aktivit je určena na rozvoj podniku, ve prospěch rozvoje 

 služeb členům a ve prospěch veřejného zájmu“ 

(tamtéž, 2012: 36). 

                                                 
2
 Evropská stálá konference družstev, vzájemných společností, sdružení a nadací – European Standing 

Conference of Co-operatives, Mutual Societies, Associations and Foundations 
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Další alternativou k charakteristice sociálního podniku je navrhovaná pracovní 

definice, kterou uvádí centrum CIRIEC
3
. Tato mezinárodní výzkumná síť byla založena 

již v roce 1947 a působí v ní okolo 100 expertů z veřejné, sociální a družstevní ekonomiky. 

Jednou ze tří klíčových oblastí zájmu je právě sociální ekonomika. V rámci zprávy 

Sociální ekonomika v EU (The Social Economy in the European Union) pro Hospodářský 

a sociální výbor EU definuje CIRIEC charakteristické znaky sociálních podniků takto: 

 

 jsou soukromé (nejsou součástí veřejného sektoru nebo jím kontrolovány) 

 jsou formálně organizovány (obvykle mají právní subjektivitu) 

 mají rozhodovací samostatnost (samy vybírají a odvolávají vlastní řídící orgány  

a samy kontrolují a řídí všechny své činnosti) 

 mají svobodu členství (není povinnost stát se členem) 

 jakékoli rozdělení zisku či přebytků mezi členy není vázáno na vložený kapitál  

 nebo na poplatky členů, ale na jejich aktivity a působení v organizaci 

 vyvíjejí vlastní ekonomickou činnost, tak aby uspokojily potřeby osob,  

 domácností nebo rodin (CIRIEC, 2005). 

 

 Ve spleti různorodých přístupů a definic přináší evropská výzkumná společnost 

EMES návrh obecného konceptu sociálního podniku, který je přijímán na evropské úrovni. 

V tomto pojetí sociální podniky: „reprezentují novou dynamiku vývoje v rámci třetího 

sektoru, která je směřována k poskytování služeb či výrobě zboží s jasným sociálním cílem, 

ve prospěch komunity či celé společnosti. Důležitou otázkou u těchto organizací jsou 

demokratické principy při řízení a spravování podniku“ (Dohnalová, Průša et al., 2011: 

30-31).  

 

2.2. Výzkumná síť EMES 

EMES existuje od roku 1996, kdy mezinárodní skupina vědců vytvořila 

výzkumnou síť, která byla finančně podporována Evropskou Unií. Název výzkumného 

programu – The emergence of social enterprises in Europe – EMES – se později stal 

názvem mezinárodní sítě. Formálně byla EMES založena v roce 2002 v Bruselu. Zajímá se 

nejen o problematiku sociálních podniků, ale také o širší otázky třetího sektoru. Cílem této 

                                                 
3
 International Centre of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy. 
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společnosti je propojit vědomosti existujících univerzitních výzkumných center působících 

na poli sociální ekonomiky a postupně vybudovat evropskou databázi teoretických a 

empirických znalostí o sociální ekonomice a sociálním podnikání. Logo sítě EMES je 

zobrazeno na následujícím obrázku (viz. Obrázek č. 1). 

 

Obrázek č. 1 – Logo mezinárodní sítě EMES 

 

 

 

Zdroj: www.emes.net, [cit. 18. března 2013] 

 

 

EMES člení svůj rámec aktivit následovně:  

 

• výzkum – EMES realizuje multidisciplinární studie směřující k pochopení odlišných 

zkušeností na národních úrovních a způsobů, jak jsou podniky a organizace sociální 

ekonomiky začleněny do příslušných společností.  

 

• vzdělávací programy – EMES přímo i nepřímo podporuje snahy o vzdělávání v této 

oblasti na evropských univerzitách rozvojem univerzitních programů a umožňování stáží 

nebo účasti v Evropských iniciativách.  

 

• šíření informací – jako organizátor a účastník národních i internacionálních konferencí, 

seminářů a setkání se EMES zaměřuje na šíření výsledků výzkumných projektů 

v akademickém světě a různých ekonomických, sociálních a politických oblastech 

zkoumání.
4
 

                                                 
4
 Dostupné z: <http://www. emes.net> [cit. 11. 4. 2013], překlad autorka 

http://www.emes.net/
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2.2.1. EMES na internetu 

 

 Na internetových stránkách výzkumné sítě EMES – www.emes.net -  nalezneme 

mnoho užitečných informací o sociálním podnikání. Nový, přehledný vzhled stránek byl 

spuštěn v březnu 2013. Stránky jsou děleny do pěti sekcí.  

První z nich – všechna sdělení – obsahují nejnovější zprávy a informace. Druhá 

sekce se zabývá publikacemi a je rozdělena na knihy, pracovní podklady, dokumenty 

z konferencí, publikace členů a na ostatní texty. Nutno podotknout, že publikací k tématu 

sociálního podnikání, zde nalezneme opravdu mnoho. Mezi nejnovější publikace patří 

například kniha – Fair trade organizace a sociální podnikání. Sociální inovace 

prostřednictvím smíšených organizačních modelů
5
 od Benjamina Huybrechtsa. Třetí sekci 

– trénink a vzdělávání -  věnuje síť EMES velkou pozornost a snaží se zde uplatňovat své 

zkušenosti a závěry z výzkumů. Nalezneme zde například informace o Letní škole sociální 

ekonomie či jiných vzdělávacích kurzech. Čtvrtá sekce je věnovaná událostem, jako jsou 

různé konference a workshopy. Největší blížící se akcí je již čtvrtá Mezinárodní 

konference na téma sociálního podnikání, která se uskuteční v Liege v Belgii dne 1. – 4. 

července 2013. V poslední sekci nalezneme všechny výzkumné projekty společnosti 

EMES, které jsou rozděleny na sociální podnikání, pracovní integrace a sociální inovace. 

Nejaktuálnější výzkum, který se věnuje sociálnímu podnikání, se nazývá IAP – SOCENT
6
 

a běží až do roku 2018. 

 Stránky jsou neustále aktualizovány a samozřejmě zde nechybí ani důležité 

kontakty či možnosti jak se do sítě EMES zapojit. Pro další potřebné informace 

o sociálním podnikání, doporučuji tyto stránky navštívit. 
7
  

 

 

2.2.2. Jacques Defourny 

 

Klíčovou postavou sítě EMES je profesor Jacques Defourny, který je nejen 

prezidentem EMES, ale také autorem mnoha výzkumných prací a publikací. Jako 

spoluautor se podílel například na těchto knihách -  Tackling Social Exclusion in Europe. 

                                                 
5
 Fair Trade Organizations and Social Enterprise. Social Innovation through Hybrid Organization Models. 

2013 
6
 Interuniversity Attraction Poles - If Not for Profit, for What? And How? 

7
 Dostupné z: <http://www. emes.net> [cit. 15. 4. 2013], překlad autorka 

http://www.emes.net/
http://www.emes.net/what-we-do/publications/books/tackling-social-exclusion-in-europe-the-contribution-of-the-social-economy/
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The Contribution of the Social Economy (2001), The Emergence of Social Enterprise 

(2004) nebo nejnovější studie - The EMES Approach of Social Enterprise 

in a Comparative Perspective (2012). 

V současné době Defourny působí jako profesor na Katedře ekonomie a 

managementu a je ředitelem Centra sociální ekonomie na belgické univerzitě Liége. 

V rámci své profese často navštěvuje i jiné zahraniční univerzity. 2. dubna 2013 se 

uskutečnila také jeho přednáška na Katedře studií občanské společnosti FHS UK. Zde 

mimo jiné pohovořil o klíčových krocích v propagaci sociálního podnikání, přičemž hraje 

důležitou roli politika a nový legislativní systém. Profesor Defourny také často zmiňoval 

nový termín – sociální sektor. 

 

2.2.3. Sociální a ekonomická hlediska metodiky EMES 

Tradiční subjekty sociální ekonomiky se mění s podobou společnosti. Dochází také 

k vnitřní přeměně a k inovacím zboží a služeb, z čehož vyplývá nová orientace některých 

tradičních subjektů sociální ekonomiky a občanského sektoru. V rámci třetího sektoru se 

tímto novým trendem poprvé podrobněji zabývá výzkumná síť EMES, která realizuje 

rozsáhlý empirický výzkum v této oblasti a mapuje 15 zemí Evropské unie. Výstupem 

tohoto výzkumu je návrh vymezení nového typu subjektu v rámci třetího sektoru – 

sociálního podniku.  (Defourny citován in Borzaga, Defourny, 2001). 

Pracovní definice sociálního podniku podle výzkumné sítě EMES je postavena 

na dvou druzích kritérií – ekonomických a sociálních. Tyto kritéria jsou také podkladem 

pro empirickou část této práce. 

 

Ekonomická kritéria 

 

1. Trvalá aktivita vedoucí k výrobě zboží či poskytování služeb 

 - Ekonomická aktivita je hlavním důvodem nebo jedním z hlavních důvodů existence 

sociálního podniku. 
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2. Vysoký stupeň autonomie 

 - Sociální podniky jsou řízeny svými členy. Sociální podniky mohou záviset na finanční 

podpoře veřejných nebo jiných organizací, ale v žádném případě nejsou jimi řízeny nebo 

jinak ovlivňovány. Mají právo sami rozhodnout o tom, zda aktivitu rozšířit nebo ukončit. 

 

3. Určité množství ekonomických rizik 

- Sociální podnik přijímá ekonomické riziko, kterému je vystaven. Finanční udržitelnost 

závisí na úsilí členů a zaměstnanců při zabezpečování potřebných zdrojů. 

 

4. Minimální podíl placené práce 

- Sociální podniky kombinují finanční a jiné zdroje, dobrovolnickou a placenou práci. 

Definice sociálního podniku však vyžaduje alespoň minimální podíl placené práce. 

 

Sociální kritéria 

 

1. Cíl prospět komunitě 

- Hlavním cílem sociálního podniku je sloužit komunitě nebo specifické skupině lidí. 

Na stejné úrovni je hlavní charakteristikou sociálních podniků zájem podporovat smysl 

pro sociální zodpovědnost na místní úrovni.  

 

2. Iniciativa skupiny občanů 

- Sociální podniky jsou výsledkem skupinové iniciativy občanů sdílejících společnou 

potřebu nebo záměr a tento kolektivní rozměr musí být zachován po celou dobu existence 

organizace. 

 

3. Rozhodování není postaveno na výši vloženého kapitálu 

- Existence principu „jeden člen, jeden hlas“ – tj. každý člen je vlastníkem jednoho 

rozhodovacího hlasu. Rozhodování má demokratický charakter. 

4. Participativní charakter 

- Na rozhodování a řízení se podílí všichni zúčastnění aktéři včetně klientů, zákazníků, 

zaměstnanců, dobrovolníků… Cílem sociálních podniků je posunutí rozhodování na co 

nejnižší úroveň. 
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5. Omezená možnost přerozdělování zisku 

- Zisk ze sociálního podnikání může být částečně přerozdělován mezi členy organizace. 

Avšak z důvodu zamezení snahy o maximalizaci zisku platí zákaz přerozdělovat zisk 

v plné výši (tamtéž, 2001). 

 

Tento návrh vymezení zdůrazňuje již zmiňovaný základní atribut sociálního 

podniku, a to v souladu s jeho hlavními charakteristikami z hlediska adjektiva „sociální“ a 

z hlediska jeho podmětu označujícího „podnik“. Etymologické analýze pojmu odpovídají 

i zvolená kritéria ideálního sociálního podniku – kritérium ekonomické (jedná se 

o „podnik“, neboli subjekt, který „podniká“) a kritérium sociální (jedná se o subjekt, který 

zaujímá ve společnosti určitou sociální roli) (tamtéž, 2001).  

Klíčovými charakteristikami sociálních podniků v Evropě jsou podle EMES první 

charakteristika ekonomického hlediska a první charakteristika sociálního hlediska. 

Zaměřením na soustavnou výrobu zboží nebo poskytováním služeb se sociální podnik 

odlišuje od tradičních neziskových organizací, kde může být například hlavní náplní 

advokační činnost. Hlavním motivem těchto aktivit je potom sociální prospěšnost 

společnosti či určité komunitě. Podle Dohnalové (2012: 57) je důležité si uvědomit, že: 

„sociální přínos pro komunitu není vedlejší produkt ekonomické aktivity, ale její 

podstata“. Další významnou roli v rámci hledisek EMES hraje také otázka řízení, která je 

zahrnuta hned v několika bodech. Při zakládání sociálních podniků je důležitý kolektivní 

rozměr, tj. podniky jsou zakládány skupinou lidí, nikoliv jednotlivcem. Zapotřebí je také 

vysoký stupeň autnomie v tom smyslu, že podniky mohou získávat pro své aktivity veřejné 

nebo soukromé zdroje, ale nesmí být těmito institucemi řízeny. „Ideální sociální podnik je 

podle EMES, kromě kolektivní dynamiky při zakládání a demokratickém rozhodování, 

založen na zapojení různých zúčastněných aktérů nebo – jinak řečeno – místní komunity 

do řízení organizace (tamtéž, 2012: 57). Zúčastněnými aktéry mohou být zaměstnanci, 

klienti, cílová skupina atd.  

 Dohnalová (2011: 34) také upozorňuje, že: „je nutné brát v úvahu obě skupiny 

charakteristik komplexně, ne jednotlivě. Zamezí se tak záměně sociálního podniku 

s tradiční organizací občanského sektoru, která například změní způsob řízení. Posouzení 

obou hledisek vymezí jednak kategorii ideálního typu subjektu a jednak subjekty 

„na pomezí“, umožňuje určit periferní skupiny organizací okolo ideálně typických 

sociálních podniků.“  Je důležité mít na vědomí, že výše zmíněná kritéria nemají za cíl 



12 

 

stanovit jasné hranice organizací spadající či nespadající do kategorie sociálního podniku, 

spíše se snaží reprezentovat ideální typ sociálního podniku. „Cílem pracovní definice je 

poskytnout nástroj, pomocí kterého je možné určit, nakolik se zkoumaný podnik přibližuje 

k onomu ideálnímu typu“ (tamtéž, str. 34). Pokud tak vybraná organizace nesplňuje všech 

devět charakteristik, neznamená to, že není sociálním podnikem. 

Defourny a Nyssens (2012) v jedné ze svých nejnovějších studií
8
 dříve stanovená 

ekonomická a sociální hlediska trochu pozměnili. Autoři tak učinili na základě srovnávací 

analýzy se školami z USA z důvodu, aby mohli sociální podniky studovat více do hloubky. 

Devět kritérií zůstává stejných, mění se jen počet kategorií. Dvě původní kategorie jsou 

rozšířeny o jednu další - participační vedení sociálního podniku (participatory governance 

of social enterprises). Autoři však znovu zdůrazňují, že se nejedná o žádnou definici 

nového sociálního podniku, ale jen o doporučení, která mohou vést k lepší vnitřní 

dynamice podniku.  

 

1. Ekonomická a podnikatelská dimenze sociálního podnikání 

a) Souvislé aktivity produkují zboží nebo služby 

b) Určité množství ekonomických rizik 

c) Minimální podíl placené práce 

 

2. Sociální dimenze sociálního podnikání 

a) Cíl prospět komunitě 

b) Iniciativa skupiny občanů 

c) Omezená možnost přerozdělování zisku 

 

3. Participační vedení sociálních podniků 

a) Vysoký stupeň autonomie 

                                                 
8
 The EMES aproach of social enterprise in a komparative perspective, 2012 
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b) Rozhodování není postaveno na výši vloženého kapitálu 

c) Participativní charakter 

 

EMES tato hlediska také „zjemňovala“ pro státy střední a východní Evropy, a to 

na základě studie
9
 z roku 2006. V rámci této studie EMES spolu s OSN zveřejnili 

závěrečnou zprávu výzkumu role sociálních podniků v zemích střední a východní Evropy. 

Tato studie obsahuje popis situace v České republice, Estonsku, Litvě, Polsku, Slovinsku, 

Bulharsku, Makedonii, Srbsku, Bělorusku, Kazachstánu, Rusku a Ukrajině. Autoři zde 

připouštějí, že ve zkoumaných zemí není možné vyžadovat splnění všech devíti 

ekonomických a sociálních hledisek a že je potřeba určitého času, než budou moci být 

všechna hlediska vyžadována. Proto se pro tyto země uvádí přizpůsobená verze o třech 

ekonomických a třech sociálních kritériích. 

 

Ekonomická kritéria 

1. Trvalé aktivity zaměřené na výrobu zboží či prodej služeb – ekonomická činnost je 

jedním z hlavních důvodů existence. 

2. Vysoký stupeň autonomie – sociální podniky jsou zakládány skupinami lidí a jsou jimi 

řízeny na základě plánů, které vypracovávají. Nejsou tak řízeny veřejnými institucemi 

či jinými organizacemi. 

3. Trend směrem k placené práci - podniky mohou ze začátku vznikat na základě 

dobrovolné práce, avšak musí být jasný trend k vytváření placených míst. 

 

Sociální kritéria 

1. Snaha o provozování aktivity prospívající společnosti či určité skupině lidí. 

2. Rozhodování není založeno na vlastnictví kapitálu, důležitým prvkem je demokratický 

styl řízení.  

                                                 
9
 Study on Promoting the Role of Social Enterprises in CEE and the CIS, 2006. 
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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 

procento zisku (50 – 60 %). Vyloučeny jsou však ty podniky, jejichž cílem je 

maximalizace zisku.  

 

Na základě této přizpůsobené definici sociáního podniku evropský výzkumný tým 

navrhl několik subjektů, které v dané zemi mohou být považovány za sociální podnik. 

V České republice jsou jako právní formy sociálního podniku doporučeny: 

1. Obecně prospěsné společnosti poskytující veřejně prospěšné služby. 

2. Občanská sdružení, která sledují veřejných prospěch  

(Dohnalová et al., 2012). 

 

2.3. Sociální podnikání v České republice 

Sociální podnikání v České republice reálně existuje a dostává se mu i čím dál 

většího prostoru. Stále však chybí dostatečné legislativní zakotvení a ucelená jednotná 

definice (Dohnalová, Průša et al., 2011). Sociální podnikání v českém prostředí má na co 

navazovat především díky bohaté tradici družstev a spolků.  

 

2.3.1. Historie sociálního podnikání v České republice 

 

Dobrovolnické a veřejně prospěšné aktivity byly vždy součástí naší kultury, o čemž 

svědčí vysoký počet dobrovolnických organizací během první Československé republiky, 

který navázaly na již bohatý spolkový život z předchozího období rakouské monarchie. 

Dlouholeté tradici na českém území se těší i družstevnictví. Především po první světové 

válce nalezneme družstva v každé oblasti podnikání – spotřební, výrobní, zemědělská, 

nákupní, odbytová, ale i kulturní či bytová družstva. Tato tradice však byla poté přerušena 

komunistickým obdobím, kdy došlo k likvidaci celé řady spolků a družstev a 

ke kolektivizaci a znárodňování majetku (Dohnalová, Průša et al., 2011). 

 

Po pádu komunistického režimu nastala příznivá situace pro nové nápady 

a zkušenosti ve všech oblastech života. Začaly vznikat tisíce organizací. Také v sociálním 
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podnikání došlo po roce 1989 k znatelnému rozvoji. Podle Potůčka (2005: 179) se začala 

česká společnost: „postupně měnit a také začala reagovat na individuální potřeby jedince. 

Rozvíjelo se svobodné podnikání na různých úrovních a v neposlední řadě i v občanském 

sektoru.“ Tento historický přelom významně prospěl sociálnímu podnikání.  

 

2.3.2. Současnost sociálního podnikání v České republice 

 

V současné době je v České republice velký zájem definovat sociální podnikání 

a v posledních letech se kolem této oblastí soustředí i mnoho aktivit.  

Program CIP EQUAL, ke kterému Česká republika přistoupila v roce 2001, je 

součástí Evropské strategie zaměstnanosti a zaměřuje se prostřednictvím mezinárodní 

spolupráce na vytváření rovných podmínek na trhu práce pro skupiny obyvatelstva, které 

jsou ohrožené nerovnostmi a diskriminací. Díky této iniciativě došlo ke zpracování pojetí 

sociální ekonomiky a sociálního podnikání, které vychází z historických a politických 

specifik České republiky, aniž by přitom došlo k deformaci základních principů (Mészáros 

et al., 2008). Tento program je nadále naplňován ve státech EU především prostřednictvím 

tzv. „národních tematických sítí“.  

V České republice tak vznikla roku 2009 Tematická síť pro rozvoj sociální 

ekonomiky (TESSEA). Posláním TESSEA je prosazování konceptu sociální ekonomiky 

a sociálního podnikání v podmínkách ČR, zejména vytvořením a rozvíjením modelu 

infrastruktury pro jeho rozvoj, vzdělávání, podpory, financování a výměny zkušeností 

na národní i mezinárodní úrovni. TESSEA  funguje jako názorová platforma jednotlivců, 

podnikatelů, neziskových organizací a dalších institucí. Vzhledem k tomu, že  TESSEA 

nemá právní subjektivitu, prosazuje své cíle skrze dobrovolné iniciativy svých členů. 

V současné době má tato iniciativa kolem 180 členů. Mezi členy patří jak jednotlivci, tak 

OOS, Úřad vlády ČR a některé společnosti s ručením omezeným.
10

 

V rámci toho to projektu vznikl také Klub sociálních podnikatelů, jehož první 

setkání se uskutečnilo v listopadu 2012 v Praze. Cílem nově vzniklého Klubu sociálních 

podnikatelů je sdružovat vedoucí pracovníky sociálních podniků a vyměňovat si informace 

v oblasti sociálního podnikání.
11

  

                                                 
10

 Dostupné z: <http://www.socialni-ekonomika.cz>   [cit. 11. března, 2013] 
11

 Dostupné z:  <http://www.p-p-p.cz>  [cit. 14. březen, 2013] 

http://www.p-p-p.cz/
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Činnost TESSEA koordinuje také P3 – People, Planet, Profit, o.p.s., která je 

poradenskou a konzultační organizací pro oblast sociálního podnikání. Poskytuje 

konzultace, pořádá semináře a workshopy a v neposlední řadě realizuje tematicky 

zaměřené projekty. Tato organizace vychází z přesvědčení, že: „prosperita společnosti je 

založena na třech pilířích – ekonomické prosperitě, kvalitě životního prostředí a 

společenském kapitálu. Žádný z těchto pilířů by neměl být rozvíjen na úkor ostatních.“
12

 

Tomu odpovídá také název a logo této společnosti (viz. Obrázek č. 2). 

 

 

 

Obrázek č. 2 – Logo společnosti 3 PPP a projektu České sociální podnikání 

 

 

Zdroj: www.ceske-socialni-podnikani.cz [cit. 18. března 2013] 

 

 

Ve srovnání s metodikou EMES se organizace 3 PPP a síť TESSEA více věnují 

kvalitě životního prostředí. Mezi principy sociálního podniku tak kromě sociálního a 

ekonomického prospěchu řadí také environmentální a místní prospěch:  

a) Přednostní uspokojování potřeb místní komunity 

b) Využívání přednostně místních zdrojů 

c) Uspokojování přednostně místní poptávky 

d) Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby 

e) Spolupráce sociálního podniku s důležitými místními aktéry 

f) Inovativní přístupy a řešení.
13

 

                                                 
12

 Dostupné z: <http://www.p-p-p.cz>  [cit. 14. březen, 2013] 
13

 Dostupné z: <http://www.p-p-p.cz>  [cit. 14. březen, 2013] 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.p-p-p.cz/
http://www.p-p-p.cz/
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Organizace 3 PPP v čele s manažerkou projektu Petrou Francovou stále aktualizuje 

a rozšiřuje na základě průzkumu seznam sociálních podniků v České republice – v dubnu 

2013 jich bylo 122.
14

 

 V rámci organizace 3 PPP vznikl také projekt Inovativní prosazování sociálního 

podnikání, jehož hlavním cílem je zvýšit povědomí o sociálním podnikání. K tomu jsou 

využívány zejména moderní komunikační kanály (dokumentární filmy, videa, audio 

nahrávky a rozhovory), ale také síť osmi ambasadorů, kteří působí v celé České republice a 

sociální podnikání propagují na regionální úrovni. Tato metoda - využívání ambasadorů 

k propagaci sociálního podnikání - je zcela běžná například ve Velké Británii, v České 

republice se však jedná o novátorský počin. Projekt se realizuje až do 30. června 2014 a 

výstupem by měl být například Manuál k založení sociálního podniku. Více 

na multimediálních webových stránkách www.ceske-socialni-podnikani.cz.  

 

 V České republice se prakticky jako první do sociálního podnikání pustilo občanské 

sdružení Fokus Praha, které je také předmětem výzkumu této práce. V roce 1999 

organizace otevřela sociální firmu Junův statek, podnikající v pohostinství. Fokus Praha je 

také velmi aktivní v rozvoji sociálního podnikání v ČR. Ve spolupráci se Sananim o. s. 

(tato organizace je také předmětem výzkumu této práce) realizovala projekt Rozvoj 

sociální firmy spolufinancovaným z Evropského sociálního fondu v rámci již výše 

zmíněného programu CIP EQUAL a státního rozpočtu ČR. Projekt reagoval na potřebu 

uplatnění obtížně zaměstnatelných osob na trhu práce a ověření sociální firmy, jako jeho 

vhodný prostředek. Mezi výstupy projektu patří i Standardy sociální firmy.
15

 Tento projekt 

byl již ukončen. Potřebné informace jsou dostupné na stránkách www.socialnifirmy.cz, 

které Focus Praha o. s. spravuje.  

 

 Mezi nejnovější projekty na poli sociálního podnikání patří projekt Podpora 

rozvoje sociální ekonomiky, které realizuje Centrum sociálních služeb Praha. Projekt je 

financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Praha Adaptabilita, a je 

zaměřen na rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob 

prostřednictvím subjektů sociálního podnikání. Na webových stránkách projektu se 

dočteme, že: „smyslem projektu je především podpora nastartování dlouhodobých procesů 

                                                 
14

 Seznam je zveřejněn včetně třídění na webové stránce www.ceske-socialni-podnikani.cz 
15

 Dostupné z: <http://www.fokus-praha.cz>  [cit. 16. březen, 2013] 

http://www.socialnifirmy.cz/
http://www.fokus-praha.cz/
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rozvoje sociálních podniků v podmínkách hlavního města Prahy a předmětem projektu je 

rozvoj koncepce SE, podpora při zakládání sociálních podniků a založení Centra sociální 

ekonomiky“ 
16

 Cílovou skupinou projektu jsou současní sociální podnikatelé, kteří chtějí 

rozšířit své poznatky a zároveň i zájemci o sociální podnikání, kteří by se mu rádi 

v budoucnu věnovali. V rámci tohoto projektu se realizují také programy vzdělávání 

zaměřené na podnikatelskou a na sociální oblast, odborné bezplatné kurzy, workshopy 

na tematické okruhy a v budoucnu se plánují i přednášky na vysokých školách (mimo jiné 

na Univerzitě Karlově v Praze – Fakultě humanitních studií). Více informací o tomto 

projektu je možné získat na webových stránkách – www.seprojekt.cz 

 

 Od února 2013 probíhá v České republice již druhý ročník Social Impact Award. 

Tato mezinárodní soutěž pomáhá mladým lidem z Rakouska, České republiky, Slovenska a 

Rumunska realizovat jejich projekty v oblasti sociálního podnikání.  Účastníci soutěže 

mohou získat odborné know-how, zpětnou vazbu a v neposlední řadě finanční ocenění, 

které pomůže začínajícím společensky prospěšným podnikatelům nastartovat svůj 

projekt.
17

V loňském roce právě tuto soutěž vyhrál projekt Podnikavá škola a veřejné 

hlasování projekt Pragulic. Oba tyto projekty jsou součástí analýzy této práce.  

 

 Sociální podnikání se také čím dál častěji stává předmětem výzkumu v českém 

akademickém prostředí. Například výzkumný tým Katedry studií občanské společnosti 

FHS UK a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) realizoval v letech 2008 

– 2010 projekt s využitím zahraniční metodiky zveřejněné v roce 2006 ve studii Evropské 

výzkumné společnosti EMES.
18

 V tomto projektu došli výzkumníci k závěru, že českou 

sociální ekonomiku tvoří soukromé na státu nezávislé subjekty – obecně prospěšné 

společnosti, občanská sdružení a církevní právnické osoby, které vykonávají ekonomické 

aktivity za účelem financování svého poslání nebo pracovního uplatnění svých klientů, část 

družstev, obchodní společnosti založené za jiným účelem než je podnikání, osoby 

samostatně výdělečně činné ze znevýhodněných sociálních skupin, organizace, které 

sociální ekonomiku různým způsobem podporují (finanční instituce, vzdělávací 

organizace,..) (Dohnalová et al., 2012).  

 

                                                 
16

 Dostupné z: <http://www.seprojekt.cz>  [cit. 19. březen, 2013] 
17

 Dostupné z: <http://www.socialimpactawards.net>  [cit. 14. březen, 2013] 
18

 Projekt GA ČR č. 402/08/ 0571 Sociální ekonomika – nová oblast výzkumu v České republice 

http://www.seprojekt.cz/
http://www.seprojekt.cz/
http://www.socialimpactawards.net/
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2.4. Právní ukotvení sociálního podniku v České republice 

 

Pevné právní ukotvení sociálního podnikání v české legislativě neexistuje. Ani 

žádná z dostupných českých právních úprav neuvádí pojem sociální ekonomika či pojmy 

související. Legislativní rámec sociální ekonomiky v ČR není řešen komplexně. Jedná se 

zejména o úpravy v obecných zákonech (občanský a obchodní zákoník, daňové zákony) 

a samostatných zákonech vztahujících se k činnosti OOS, popřípadě k některým formám 

ziskového sektoru, které působí jako sociální podniky (společnosti s ručením omezeným, 

družstva atd.). Na vládní úrovni nevznikla doposud žádná instituce pro sociální ekonomiku 

a sociální podniky. Na organizace občanského sektoru (tedy i občanského sdružení) jsou 

zaměřeny činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) (Dohnalová 

et al., 2012). 

 

Zákon o zaměstnanosti je pro oblast sociálního podnikání v České republice také 

důležitý zejména proto, že se jedná o jedinou legislativní úpravu sociálního začleňování 

prostřednictvím uplatnění na trhu práce. Tento zákon definuje osoby, kterým je 

poskytována zvýšená podpora při hledání zaměstnání. Tyto znevýhodněné skupiny jsou 

uvedeny v Zákonu č. 435/2004 Sb. Jedná se zejména o:  

•  fyzické osoby se zdravotním postižením,   

•  fyzické osoby do 25 let věku, 

•  absolventi  vysokých  škol  po  dobu  2  let  po  úspěšném  ukončení  studia, nejdéle však 

do 30 let věku,  

•  těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu,  

•  fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku,  

•  fyzické osoby starší 50 let věku,  

•  fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců,  

•  fyzické  osoby,  které  potřebují  zvláštní  pomoc;  těmito osobami se rozumí zejména  

fyzické  osoby,  které  se  přechodně  ocitly  v mimořádně obtížných poměrech nebo které 

v nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobivé, fyzické  osoby  po  ukončení  

výkonu  trestu  odnětí  svobody  nebo  po propuštění z výkonu ochranného opatření 

zabezpečovací detence a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 
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Subjekty české sociální ekonomiky jsou převážně právnické osoby soukromého práva 

– obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, evidované právnické osoby církví a 

náboženských společností, pokud však vyvíjejí ekonomické aktivity. Pro sociální podniky 

je tak důležité, aby vykonávaly ekonomickou činnost a nesly znaky subjektů soukromého 

práva.  Obchodní společnosti a družstva se také řadí mezi tyto subjekty, pokud nejsou 

založeny za účelem podnikání. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který 

nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014 zakotvuje do českého právního řádu specifickou formu 

družstva – sociální družstvo, které: „soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující 

na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných 

osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb“ (Dohnalová et al., 

2012: 111). 

U sociálního podniku se nejedná o zvláštní formu právnické osoby, ale o určitou 

kvalitu činnosti právě výše uvedených typů právnických osob. Tato práce je zaměřena 

na občanská sdružení, proto jsou více rozebrána v kapitole 3. Občanská sdružení.  

 

2.5. Podpora sociálního podnikání ze strany státu 

   

Pro úspěšný rozvoj sociálního podnikání musí stát vytvořit vhodné prostředí a 

podporovat ho i nepřímo – vhodným legislativním rámcem, veřejnými zakázkami či 

investicemi do začátku podnikání. Stát by měl také respektovat dobrovolnost, vlastní 

autonomii a specifický způsob rozhodování a financování každého sociálního podniku.  

 

S veřejnou správou se snaží o spolupráci již výše zmiňovaná TESSEA, která usiluje 

o vytvoření legislativního návrhu integračních sociálních podniků, který bude konzultován 

s odpovědnými pracovníky Úřadu práce ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí. 
19

 

Podle Ptáčkové (2010: 72) je nepříliš výrazná státní podpora sociálního podnikání 

vázaná na tři hlavní oblasti: „první nabízí možnost čerpání finančních zdrojů z Evropských 

strukturálních fondů, druhá oblast se týká zákonných možností, které jsou zaměřeny 

na podporu subjektů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením a třetí  oblast  se 

vztahuje na obecnou podporu OOS prostřednictvím dotační politiky státu.“ 

 

                                                 
19

 Dostupné z: <http://www.p-p-p.cz>  [cit. 15. březen, 2013] 

http://www.p-p-p.cz/
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Téma sociálního podnikání se dostává do Národního rozvojového plánu České 

republiky pro rok 2010-2013. Prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost financovaného z Evropských sociálních fondů je možné žádat o finanční 

podporu na vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit zaměřených na sociální 

podnikání, které umožní osobám sociálně vyloučeným vstup na trh práce a současně jejich 

začlenění do společnosti.  

 

Podle Evropského sociálního fondu v České republice jsou podporovanými 

cílovými skupinami: 

 

• osoby se zdravotním postižením, které představuje určité znevýhodnění 

ve vztahu k ostatním členům společnosti; 

• děti, mládež a mladí dospělí, zejména mládež ohrožená sociálně patologickými 

jevy a mladí dospělí opouštějící ústavní zařízení;  

• etnické a národnostní menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí trvale 

nebo dlouhodobě žijící na území ČR;  

• cizinci žijící na území ČR legálně nejméně po dobu jednoho roku;  

• osoby bez přístřeší, které nemají ubytovací možnosti, případně obývají nouzová 

obydlí;  

• osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby 

opouštějící výkon trestu odnětí svobody;  

• oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi a osoby 

komerčně zneužívané;  

• osoby pečující o osobu blízkou, z různých příčin ohroženou sociálním 

vyloučením, které se díky této péči samy dostávají do situací, kdy jsou 

znevýhodněny v přístupu ke službám či na trhu práce;  

• osoby, které mají zkušenost se závislostí na návykových látkách 

• osoby dlouhodobě nezaměstnané a jsou déle než 1 rok vedené v evidenci 

uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR 

• další nespecifikované sociálně vyloučené osoby 

(Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ „Sociální ekonomika“)
20

. 

 

                                                 
20

 Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ „Sociální ekonomika“. Dostupné z: 

<http://www.esfcr.cz/file/7884/>  [cit. 14. dubna, 2013] 

http://www.esfcr.cz/file/7884/
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 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR požaduje, aby nové podnikatelské aktivity 

naplňovaly tyto principy sociálního podnikání: 

1. Sociální podnik přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního 

začleňování: minimálně 40 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců 

sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin (viz výše). 

2. Vztahy sociálního podniku směřují k maximálně možnému zapojení pracovníků 

do rozhodování a k posílení sociální soudržnosti. 

3. Případný zisk z účasti na trhu je použit pro rozvoj sociálního podniku, anebo 

k naplňování jeho obecně prospěšných cílů, přičemž minimálně 51 % zisku je 

povinen příjemce reinvestovat do sociálního podniku.  

4. Sociální podnik je orientován lokálně/regionálně a environmentálně, tzn., 

uspokojuje místní potřeby a využívá místní zdroje, přispívá místnímu rozvoji a 

zohledňuje environmentální aspekty.  

(Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ „Sociální ekonomika)
21

 

 

Žadateli o tuto výzvu mohou být také neziskové organizace, a to obecně prospěšná 

společnost a evidované právnické osoby se sídlem v ČR. Občanská sdružení se tak do této 

výzvy zapojit nemohou.  

 

 Určitá snaha o podporu sociálního podnikání tak ze strany státu existuje. Přesto se 

Dohnalová (2009: 41) domnívá, že by měl stát investovat více své prostředky do rozvoje 

sociálního podnikání především proto, že: „se zvýší zaměstnanost osob se zdravotním 

postižením a sociálně znevýhodněných osob, zlepší se procesy sociální inkluze minoritních 

sociálních skupin do majoritní společnosti, posílí se preventivní aktivity zaměřené 

na sociálně negativní jevy, zvýší se počet subjektů, které poskytují netržní služby 

pro domácnosti, posílí se spolupráce místních úřadů a subjektů sociální ekonomiky, dojde 

ke kvalitnějšímu rozvoji regionů uspokojováním místních potřeb místními subjekty“ 

Vhodnou podporu sociálního podnikání ze strany státu zjišťovala Ptáčková (2010: 74) 

ve své diplomové práci. „Výčet možných forem podpory je široký a je důležité shrnout 

všechny návrhy. Jedná se o: cílenou podporu pro sociální podniky, oficiální vyčlenění 

všech znevýhodněných osob na trhu práce, změna legislativy v možnostech daňových úlev 

podnikajících OOS, zavedení daňových asignací, čerpání bezúročných půjček, vytvoření 

                                                 
21

 Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ „Sociální ekonomika“. Dostupné z: 

<http://www.esfcr.cz/file/7884/>  [cit. 14. dubna, 2013] 

http://www.esfcr.cz/file/7884/
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bytových fondů formou sociálních bytů pro znevýhodněné zaměstnance, možnost získání  

dotací na konkrétní znevýhodněné zaměstnance, zvýhodnění sociálních podniků v možnosti 

získání veřejných zakázek,  poskytnutí  výhodných  nájmů  od  městských  částí,  získání  

příspěvků  na  mzdy znevýhodněných zaměstnanců,  vytvoření  státního  rezervního  fondu 

pro OOS, než obdrží dotace. Všechny popsané formy podpory jsou přínosné a je možné 

uvažovat o jejich realizaci.“ 

 

Příznivé je, že se stát oblastí sociálního podnikání a začleňování znevýhodněných 

skupin osob na trh práce stále více zabývá a tento vývoj lze očekávat i do budoucna.  

 

 

2.6. Aktivity sociálních podniků 

  Sociální podniky vykonávají sociálně prospěšné aktivity v celé řadě odvětví. 

Nejčastěji se sociální podniky vyskytují v sociálních službách, ekologických aktivitách, 

místním rozvoji a především v pracovní integraci znevýhodněných osob. EMES definuje 

tuto poslední specifickou skupinu sociálních podniků operujících na poli pracovní 

integrace následujícím způsobem: "Sociální podniky pro pracovní integraci (WISE
22

) jsou 

autonomní ekonomické subjekty, jejichž hlavním cílem je pracovní integrace 

nezaměstnaných lidí (v rámci vlastního sociálního podniku či v rámci podniků 

na otevřeném pracovním trhu), kteří mají problémy se uplatnit na pracovním trhu. Této 

integrace je dosaženo prostřednictvím produktivní aktivity nebo prostřednictvím 

rekvalifikace pracovníků" (Davister, Defourny, Gregoire, 2004, citován in Dohnalová 

at el., 2012: 59). 

Hlavním cílem těchto sociálních podniků je pomoci znevýhodněným 

nezaměstnaným lidem, kterým hrozí dlouhodobé vyloučení z trhu práce. Sociální podniky 

pro pracovní integraci integrují tyto lidi prostřednictvím práce zpět do společnosti.  

Podle Nyssense současný vývoj na poli sociálních podniků v různých zemích 

Evropy naznačuje výrazné rozšiřování působnosti sociálních podniků do dalších oblastí 

aktivit, než je pracovní integrace. Stále více se do popředí diskusí dostávají sociální 

podniky jako poskytovatelé sociálních služeb (Nyssens, 2006, citován in Dohnalová at el., 

                                                 

22 Zkratka anglického termínu „work integration social enterprises“ 
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2012: 59) Příkladem by mohl být nově vzniklý sociální podnik Pragulic
23

, který realizuje 

turistické prohlídky s průvodci bez domova. 

 

2.7. Dopady působení sociálních podniků 

 V posledních třiceti letech jsou organizace občanského sektoru vystaveny 

zvýšeným požadavkům na evaluace svých projektů nebo jiných forem sociálních aktivit. 

A to se týká také sociálních podniků. Výsledkem pak prokazují svoji legitimitu, 

efektivnost, úspěšnost a argumentují jím při žádostech o kofinancování z veřejných 

i soukromých zdrojů. Podle Dohnalové (2012: 85) je zásadním problémem při měření 

efektivity v občanském sektoru to, že: „na rozdíl od komerčních organizací nelze v oblasti 

občanského sektoru definovat jasnou a široce sdílenou představu toho, co je úspěch. 

Ziskový sektor odpovídá na otázku své efektivity jasnou kategorií měřitelného finančního 

zisku. Podobná otázka, jak dobrý je občanský sektor při vytváření veřejného dobra, je 

mnohem složitější, nepřevoditelná pouze na finanční efektivitu.“ Jakákoliv snaha 

o objektivní hodnocení dopadů sociálního podnikání je tak zatěžkána tímto problémem. 

 Přesto existuje několik přístupů k hodnocení sociální přidané hodnoty, resp. 

sociálního podnikání. New Economic Foundation (2012) ve svém přehledu uvádí celkem 

22 různých metod, které jsou rozděleny do čtyř kategorií podle zaměření hodnocení.
24

  Jde 

o: 

 Holistické metody – zaměřují se na posouzení a vykazování celkových dopadů 

sociálních podniků, mezi nimiž je například metoda Social Accounting, 

 Metody měřící výkon a dopad na lokální podmínky ekonomických činností, mezi 

nimiž je například Eco-mapping, 

 Metody zaměřené na zlepšování kvality a výkonu organizace, 

 Metody zaměřené na strategické řízení.  

 

 

                                                 
23

 Sociální podnik Pragulic je předmětem analýzy této práce a více je o něm pojednáno v empirické části.  
24

  Charities evalutation sevices´national performance programme. Dostupné z: 

<http://www.proveandimprove.org>  [cit. 14. dubna, 2013] 

http://www.proveandimprove.org/
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3. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

Občanské sdružení jsou jednou z nejčastějších právních forem sociálního podniku, 

především z toho důvodu, že jsou v oblasti ekonomických činností nejméně právně 

omezována. 

 

3. 1. Sociální podniky a organizace občanského sektoru 

Stejně jako v jiných evropských zemí se sociální podnikání a občanský sektor 

do značné míry překrývají, nejsou však zcela totožné. Je tak potřeba na úvod definovat 

neziskové organizace a jejich znaky, odlišné od sociálních podniků.   

Nejpoužívanější definice organizací občanského sektoru, tzv. strukturálně-

operacionální definice Salamona a Anheiera, uvádí, že organizace musí být: 

 institucionalizované (vyznačují se jistou institucionalizací své struktury bez ohledu 

na to, zda jsou právně či formálně registrovány)  

 soukromé (jsou institucionálně odděleny od státní správy a nejsou jí ani řízeny - to 

ale neznamená, že nemohou využívat státní podporu)  

 neziskové (své případné zisky nerozdělují mezi vlastníky nebo vedení organizace, 

ale musí být vloženy do činnosti organizace a naplňovat její poslání) 

 samosprávné (disponují vnitřní strukturou se stanovením řídících a kontrolních 

kompetencí) 

 dobrovolné (využívají jakoukoli formu dobrovolné účasti na svých aktivitách) 

(Salamon, Anheier, 1997)  

 

Tuto strukturální-operacionální definici používá také Defourny (2001) při vzájemném 

vymezení obou oblastí. Mezi důležité shodné rysy řadí – formální strukturu subjektů, 

soukromý charakter, samosprávnost, která je obsažena v nezávislém managementu, 

a posledním bodem je dobrovolnická účast, která je v praxi naplňovánasvobodnou 

možností volby. Naproti tomu uvádí tři klíčové znaky, které odlišují OOS a sociální 

podniky – určení cílů organizace (sociální podniky mají oproti OOS  jasně stanovený cíl, 

který se týká poskytování služeb pro členy nebo komunitu), kontrola nad organizací 

(sociální podniky jsou řízené demokratickým způsobem, který zahrnuje podíl na řízení 
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všech jejich členů,OOS tyto principy nevyžadují), užití zisku (sociální podniky  navíc  

oproti  OOS  připouští  omezenou  míru rozdělení zisku). Defourny však také upozorňuje, 

že výše uvedené rozpory jsou odvozeny z teoretického vymezení obou konceptů. V praxi 

se však tyto odlišnosti nemusejí jevit tak vyhraněně. 

 

3.2. Vícezdrojové financování neziskových organizací  

Stejně jako neziskové organizace, tak i sociální podniky by se měly snažit 

naplňovat vícezdrojové financování, které jim může zajistit větší finanční stabilitu, 

udržitelnost a nezávislost. Pokud je sociální podnik závislý jen na jednom zdroji (například 

na státu), velmi tím ohrožuje samotnou existenci podniku v případě přerušení této podpory. 

Vyvážené finanční zdroje jsou tedy také předpokladem pro správné fungování sociálního 

podniku. 

Vícezdrojové financování neziskových organizací můžeme zobrazit takto: 

 Finance ze státního rozpočtu – veřejné financování z veřejných rozpočtů 

 Finance z neveřejných zdrojů – nadace, firemní dárcovství, dary, dědictví, 

příjmy z vlastní činnosti, členské příspěvky (Dohnalová, Průša et al., 2011). 

Podle Deverové (2012) žádný právní předpis neupravuje, co je zdrojem příjmů 

občanských sdružení. Obecně jsou jako zdroj příjmů označovány členské příspěvky, dary, 

dědictví, výnosy vlastního majetku – úroky z vkladů, výnosy z cenných papírů, výnosy 

z vlastní činnosti – pořádání vlastních akci.  Jako sekundární příjmy jsou poté označovány 

dotace z veřejných rozpočtů.
25

 

 

3.3. Legislativní rámec občanského sdružení 

Občanská sdružení jsou nejčastějším typem právní formy nestátní neziskové 

organizace. Podle webu Ministerstva vnitra ČR bylo v Česku ke dni 8. dubna 2013 

                                                 
25

Dostupné z:  <http://www.deverova.cz>  [cit. 14. května, 2013] 

http://www.deverova.cz/
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registrováno 92 795 občanských sdružení. 
26

 V zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, se uvádí, že občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná 

občanská sdružení a sdružovat se v nich. Právo na sdružování je zaručeno Listinou základ-

ních práv a svobod.  

K založení občanského sdružení stačí tříčlenný přípravný výbor, kdy alespoň jedna 

ze tří fyzických osob musí být starší 18 let. Přípravný výbor sepisuje stanovy, které musí 

obsahovat: 

 Název a sídlo sdružení 

 Cíl činnosti 

 Podmínky vzniku členství 

 Orgány sdružení 

 Ustanovení o organizačních jednotkách 

 Zásady hospodaření 

 Občanské sdružení poté vzniká registrací na Ministerstvu vnitra České republiky   - 

podáním návrhu na registraci a doložením dvou kopií stanov občanského sdružení. 

Zakázaná občanská sdružení jsou ta, „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…“ (zákon č. 83/1990 Sb., § 4). 

Na rozdíl od jiných typů NNO není u občanských sdružení stanoven požadavek na 

obecně prospěšný účel, což znamená, že občanská sdružení mohou být zakládána také 

vzájemně prospěšnému cíli – pro své členy.  

Podle nového občanského zákoníku, který má nabýt platnosti 1. ledna 2014, se 

občanská sdružení stanou automaticky spolkem. Pod tímto pojmem si můžeme představit 

korporátní právnické osoby, které jsou vedeny společným zájmem. Spolek vzniká zápisem 

do veřejného rejstříku a k jeho založení je potřeba alespoň tří osob. Občanská sdružení se 

budou moci sama rozhodnout, zda zůstanou spolkem (pokud splňují podmínky) anebo zda 

                                                 
26

 Aktuální počet zaregistrovaných občanských sdružení lze zjistit na webových stránkách Ministerstva 

vnitra. Dostupné z: <http://aplikace.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni/SearchResult.aspx>  [cit. 8. dubna. 

2013]. 

http://aplikace.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni/SearchResult.aspx
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se transformují na jiný právní subjekt (například ústav). Název občanské sdružení tak 

s novým občanským zákoníkem zaniká.  

 

3. 4. Ekonomická činnost občanských sdružení 

 Hned na úvod této kapitoly je důležité si uvědomit, že: „smyslem podnikání je 

vytváření zisku. Jedním z pojmových znaků neziskových organizací je, že zisk pokud ho 

vytvářejí, nepoužívají k individuálnímu prospěchu zakladatelů, členů orgánů, členů nebo 

zaměstnanců neziskových organizací, ale používají ho ve prospěch obecně prospěšného 

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

(Deverová, 2008: 1). 

 Zákon č.  83/1990  Sb., o sdružování občanů, neposkytuje žádnou úpravu 

ekonomických aktivit občanských sdružení.  V zákoně se však dočteme to,  že  se  tento  

zákon  nevztahuje  na sdružování občanů:  

•  v politických stranách a politických hnutích,  

•  k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání,  

•  v církvích a náboženských společnostech.   

Z toho vyplývá, že občanská sdružení (stejně jako jiné NNO) nesmí být založena za 

účelem dosahování zisku, avšak zisk mohou vytvářet. Pak jsou povinna jej vrátit zpět 

do fungování a naplňování cílů a poslání sdružení. V nařízení vlády č. 140/2000 Sb. 

nalezneme seznam živností, které mohou být předmětem činnosti sdružení, ale pouze je-li 

tato činnost  označena  za  vedlejší – doplňkovou. Doplňkovou činností se rozumí činnost 

pro zajištění dlouhodobé finanční stability a nezávislosti organizace. V případě, že chce 

občanské sdružení provozovat živnost, musí vlastnit živnostenské oprávnění neboli 

živnostenský list. Poté mohou občanská sdružení podnikat v celém spektru živností 

upravených živnostenským zákonem a souvisejícími předpisy, tj. v rozsahu živností 

volných, vázaných i koncesovaných. Provozování vedlejší činnosti je povinné mít uvedené 

ve stanovách (Deverová 2008).  

Jako příklad doplňující činnosti k vytváření podmínek pro naplnění účelu lze uvést 

občanské sdružení založené na pomoc osobám s duševním onemocněním, které jako 

doplňující činnost provozuje dílnu, v níž je realizována pracovní terapie klientů sdružení. 
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Dle Deverové (2008, str. 7) mohou: „občanská sdružení podnikat v plném rozsahu 

živnostenského zákona, mohou se neomezeně podílet na podnikání jiných osob. Žádný 

zákon nestanoví, jakým způsobem má občanské sdružení se ziskem z podnikání nakládat. 

Z obecné definice neziskové organizace však vyplývá, že zisky z podnikání občanského 

sdružení, aby bylo možné takové sdružení považovat za neziskovou organizaci, musejí být 

použity pro další rozvoj jeho činnosti.“ 

 Podle současné právní úpravy je občanským sdružením dána možnost zakládání 

dalších subjektů pro zajištění hospodářské činnosti. Podle Deverové (2012) občanská 

sdružení nejsou nijak právně omezena v zakládání jiných právnických osob včetně 

obchodních společností. „Občanské sdružení tedy může své podnikatelské aktivity 

jednoznačně oddělit od své činnosti tím, že je převede na obchodní společnost např. 

společnost s ručením omezeným, a jako společník takové obchodní společnosti převedený 

zisk z obchodní společnosti používá k realizaci účelu občanského sdružení.“
27

 

Již výše zmiňovaný nový občanský zákoník vychází z toho, že: „spolkové činnosti 

a podnikání nebo jiná výdělečná činnost by měly být pouze vedlejší hospodářskou činností. 

Jednoznačně se stanoví zásada nerozdělování zisku a povinnost jeho zpětného použití 

ve prospěch spolku“ (Deverová, 2009). 

 

Návrh nového občanského zákoníku stanoví: 

§ 210 

1.  Hlavní činností spolku může být jen naplnění účelu jeho založení. Podnikání nebo jiná 

výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže. 

2.  Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost 

spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní 

činnosti. 

3.  Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy spolku. 

 

                                                 
27

 Dostupné z:  <http://www.deverova.cz>  [cit. 14. května, 2013] 

 

http://www.deverova.cz/
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 Důležité je také upozornit, že podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se 

na občanská sdružení vztahuje následující: 

 Povinnost přiznání k dani z příjmů a to i tehdy, když žádné příjmy nevykazují 

 V případě, že sdružení provozuje hlavní i vedlejší činnost, musí každou evidovat 

zvlášť – povinnost vést účetnictví 

 K dani z příjmů nepodléhají – dary, úroky, příjmy z pronájmu státního majetku 

 K dani z příjmů podléhají – reklamy, příjmy z nájmů, příjmy z podnikání, 

 Od daně z příjmů jsou osvobozené členské příspěvky 

 

Ačkoliv jsou občanská sdružení mezi neziskovými organizacemi v oblasti 

ekonomických činnosti právně nejméně omezována, praxe je však často mnohem 

komplikovanější. Je tak otázkou, co nám v této oblasti přinese nový občanský zákoník. 
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4. EMPIRICKÁ ČÁST 

 
Tato část diplomové práce je věnována analýze občanských sdružení jako 

sociálních podniků.  

 

4.1. Cíle a metodologie práce 

Jako výzkumný rámec je zvolen kvalitativní výzkum, který odpovídá charakteristice 

cílů práce. Kvalitativní výzkum umožňuje získat mnoho informací o malém počtu jedinců 

(sociálních podniků), které vykazují vysokou validitu, ale jejich generalizace je 

problematická. Švaříček (2007, str. 24) upozorňuje, že: „výstupy kvalitativního výzkumu 

mají jisté omezení, a to že jsou platné pouze pro vzorek, na kterém byla data získána.“ 

Této vlastnosti jsem si vědoma, přesto se domnívám, že nám kvalitativní výzkum umožní 

nahlédnout do problematiky sociálního podnikání více do hloubky a získat tak jasnější 

představu o tomto stále více se rozvíjejícím druhu podnikání.  

V rámci výzkumného rámce je postup induktivní, nejdříve jsou nasbírána potřebná 

data a až poté se formulují případné hypotézy a závěry. Kvalitativní výzkum lze 

charakterizovat jako nenumerické šetření, jehož posláním je porozumění a interpretace 

sociální reality (Disman, 2006). 

Cílem analýzy je zjistit, jak občanská sdružení, která se samy identifikují jako 

sociální podnik, naplňují v praxi definiční znaky sociálního podniku dle metodiky 

EMES. 

Pro tuto analýzu byla zvolena „zjemnělá“ metodika EMES (tři ekonomická a tři 

sociální hlediska), jelikož je určena pro státy střední a východní Evropy.
28

 Tedy 

i pro Českou republiku. Domnívám se, že je nejdříve potřeba zjistit, zda vybrané sociální 

podniky naplňují tuto „zjemnělou“ verzi a následně mohou být při další analýze podrobeny 

plné metodice EMES.  

Výzkumná otázka je následující: 

Do jaké míry naplňují vybraná občanská sdružení z Prahy, která provozují 

sociální podnik, sociální a ekonomická hlediska metodiky EMES?  

                                                 
28

 Viz. podkapitola 2.2.3. Ekonomická a sociální hlediska metodiky EMES  
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Struktura sběru dat u každého občanského sdružení a jeho sociálního podniku je 

vždy stejná. Skládá se z následujících čtyř částí: 

1. Charakteristika občanského sdružení (vznik, sídlo, internetové stránky, 

činnost sdružení) 

2. Charakteristika sociálního podniku (vznik, sídlo, internetové stránky, činnost 

podniku) 

3. Sledování ekonomických hledisek 

1. Trvalé aktivity zaměřené na výrobu zboží anebo poskytování služeb – 

ekonomická činnost je jedním z hlavních důvodů existence. 

2. Vysoký stupeň autonomie - sociální podniky jsou zakládány skupinami lidí 

a jsou jimi řízeny na základě plánů, které vypracovávají. Nejsou tak řízeny 

veřejnými institucemi či jinými organizacemi. 

3. Trend směrem k placené práci  - podniky mohou ze začátku vznikat 

na základě dobrovolné práce, avšak musí být jasný trend k vytváření 

placených míst. 

4. Sledování sociálních hledisek 

1. Provozování sociální aktivity prospívající společnosti či specifické skupině 

lidí. 

2. Rozhodování není postaveno na výši vloženého kapitálu, demokratický styl 

řízení – jeden člen – jeden hlas. 

3. Omezené přerozdělování zisku – sociální podniky buď vůbec nerozdělují 

zisk mezi své členy, nebo ho mohou rozdělovat jen do určité míry (Borzaga, 

Defourny, 2001). 

 

4.2. Výzkumný vzorek 

Pro účely této práce bylo vybráno v databázi českých sociálních podniků
29

 těchto osm 

občanský sdruženía jejich sociálních podniků (řazeno abecedně): 

 Green doors o. s. – sociální podnik Mlsná kafka 

                                                 
29

 Databáze – české sociální podnikání. Dostupné z: <http://www.ceske-socialni-podnikani.cz>  [cit. 14. 

května, 2013] 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
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 InBáze Berkat o. s. – sociální podnik Ethnocatering 

 Jules a Jim o. s.. – sociální podnik Podnikavá škola 

 Máme otevřeno o. s. – sociální podnik Vesmírna 

 Nový prostor o. s. – sociální podnik Nový prostor 

 Pohoda o. s. – sociální podnik Bílá vrána 

 Pragulic o. s. – sociální podnik Pragulic 

 Sananim o. s. – sociální podnik Cafe Therapy 

 Tyto sociální podniky musely splňovat tři hlavní kritéria pro výběr vzorku této práce:  

1. Právní forma subjektu 

Jako právní forma organizace, která provozuje sociální podnik, bylo zvoleno občanské 

sdružení. A to z toho důvodu, že tato právní forma na poli sociálního podnikání není ještě 

tolik prozkoumána (na rozdíl od obecně prospěšné společnosti). Občanské sdružení je také 

vhodná forma pro vykonávání ekonomické aktivity formou doplňkové činnosti.
30

 

2. Sociální podnikání 

Vybrané sociální podniky se veřejně hlásí k sociálnímu podnikání (na webových 

stránkách, informačních letácích atd.) a identifikují se s jeho charakteristikami.  

3. Místo působení 

Jako místo působení občanských sdružení jako sociálních podniků bylo vybráno město 

Praha. Jednak vzhledem k dostupnosti pro autorku práce, ale především také z toho 

důvodu, že se na území Prahy vyskytuje různorodý vzorek občanských sdružení jako 

sociálních podniků. 

Na základě kritérií pro výběr vzorku se podařilo vybrat pestrou paletu sociálních 

podniků, přičemž někteří působí v oblasti sociálního podnikání řadu let (kavárna 

Vesmírna) a někteří jsou na tomto poli úplní nováčci (Podnikavá škola). Činnost sociálních 

podniků je také velmi různorodá, nalezneme zde například prohlídky Prahou s průvodci se 

zkušeností bez domova (Pragulic) či cateringové služby připravované migrantkami 

(Ethnocatering). 

 

                                                 
30

 Viz. kapitola 2. Občanská sdružení 
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4.3. Výzkumné metody 

Za účelem naplnění cílů této práce byly zvoleny následující výzkumné metody: 

 Analýza dokumentů vybraných organizací 

 Analýza polostrukturovaných rozhovorů vedena se zástupci 

sociálních podniků 

Hlavní metodou této práce byla zvolena analýza dokumentů dostupných jak 

na internetu (webové stránky organizace), tak v tištěné podobě (výroční zprávy a 

publikace). Tyto zdroje umožnily získat zásadní podklady pro naplnění cíle této práce.  

Za další metodu analýzy byly vybrány rozhovory se zástupci sociálních podniků a 

s osobami, které jsou se sociálním podnikem úzce spjaty. Tato metoda byla zvolena proto, 

aby umožnila dozjistit potřebné informace a poskytnout hlubší vzhled do dané 

problematiky. Vhodní respondenti byli nalezeni prostřednictvím osobního kontaktu 

autorky práce, návštěvou sociálního podniku či za pomoci veřejných zdrojů (internetu). 

Všichni respondenti byli osloveni elektronickou formou a požádáni o rozhovor. Většina 

rozhovorů se uskutečnila přímo v sídle sociálního podniku. Rozhovory byly 

polostrukturované a základní body tvořily sociální a ekonomická hlediska metodiky 

EMES. Při polostrukturovaném rozhovoru byla využita možnost dodatečného zjištění 

informací a dovysvětlení zjištěných jevů. Přesto předem dané jádro zaručovalo, že 

jednotlivá témata byla probrána a účel rozhovoru a jeho kontext se nevytratil (Disman, 

2006). U třech sociálních podniků – Pragulic, Nový Prostor a Bílá vrána – se podařilo 

získat rozhovory s klienty podniku. U ostatních podniků si rozhovor klienti nepřáli či nebyl 

možný vzhledem k jejich handicapu. Rozhovor s klienty však pro tuto analýzu není 

stěžejní.  

Respondenti byli seznámeni s obsahem výzkumu a požádání o souhlas 

k zvukovému záznamu. Následovala doslovná transkripce rozhovorů a analýza dat 

v podobě srovnávání a komentářů. Doslovné přepisy nejsou pro svůj rozsah součástí 

diplomové práce, jsou však k dispozici na vyžádání u autorky práce. 

 

 



35 

 

Celkově bylo uskutečněno těchto 12 rozhovorů: 

 Filip Kavka Smiggels - provozovatel sociálního podniku Mlsná Kavka 

 Lela Kukava  - manažerka sociálního podniku Ethnocatering 

 Lukáš Policar - zakladatel sociálního podniku Podnikavá škola 

 Lenka Anaficová - předsedkyně správní rady Máme otevřeno o. s. a manažerka 

sociálního podnikuVesmírna 

 Dagmar Kocmánková - výkonná ředitelka Nový Prostor o. s. 

 David – prodejce časopisu Nový prostor na Karlově náměstí v Praze 

 Petr Kühl - provozní sociálního podniku Bílá Vrána 

 Zdenka – zaměstnankyně s mentálním postižením sociálního podniku Bílá Vrána 

 Tereza Jurečková – zakladatelka sociálního podniku Pragulic 

  Ondřej Klügl – zakladatel sociálního podniku Pragulic 

 Karim – průvodce sociálního podniku Pragulic 

 Petra Tandyová - provozní sociálního podniku Café Therapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

4.4. Analýza občanských sdružení jako sociálních 

podniků 

 

4.4.1. Charakteristika vybraných občanských 

sdružení 

Základní charakteristiku vybraných občanských sdružení nám názorně ukazuje 

Tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1 – Základní charakteristika vybraných občanských sdružení 

 
Vznik Sídlo Internetové stránky Činnost sdružení 

Green doors 1993 Praha 4 www.greendoors.cz 
podpora lidí se 

schizofrenií 

InBáze Berkat 2006 Praha 2 www.inbaze.cz 
integrační aktivity pro 

migranty 

Jules a Jim 2002 Praha 2 www.julesajim.cz 
zážitková pedagogika 

pro školy a učitele 

Máme 

otevřeno 
1998 Praha 2 www.mameotevreno.cz 

podpora lidí 

s mentálním 

postižením 

Nový prostor 1998 Praha 2 www.novyprostor.cz 
podpora lidí v sociální 

tísni 

Pohoda 1998 Praha 2 www.pohoda-help.cz 

podpora lidí 

s mentálním 

postižením 

Pragulic 2012 Praha 5 www.pragulic.cz 
podpora lidí v sociální 

tísni 

Sananim 1990 Praha 13 www.sananim.cz 
podpora lidí 

ohrožených drogami 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 4.4.2. Charakteristika vybraných sociálních podniků 

Základní charakteristiku vybraných sociálních podniků nám názorně ukazuje Tabulka č. 2. 

Tabulka č. 2 – Základní charakteristika vybraných sociálních podniků 

 

 Vznik Sídlo Internetové stránky Činnost podniku 

Mlsná kavka 

(Green doors) 
2010 Praha 8 www.mlsnakavka.cz 

restaurace s pracovně 

tréninkovým 

programem pro lidi se 

schizofrenií 

Ethnocatering 

(Inbáze Berkat) 
2006 Praha 2 www.ethnocatering.cz 

cateringové služby 

s mezinárodní kuchyní 

připravované 

migrantkami 

Podnikavá škola 

(Jules a Jim) 
2012 Praha 6 www.podnikavaskola.cz 

rozvoj českých škol 

prostřednictvím 

sociálního podnikání 

Vesmírna 

(Máme 

otevřeno?) 

2002 Praha 1 www.vesmirna.cz 

kavárna s pracovně 

tréninkovým 

programem pro lidi s 

postižením 

Nový prostor 

(Nový prostor) 
1999 Praha 2 www.novyprostor.cz 

časopis Nový prostor, 

který prodávají lidé 

v sociální tísni 

Bílá vrána 

(Pohoda) 
2011 Praha 13 www.barbilavrana.cz 

mléčný bar s pracovně 

tréninkovým 

programem pro lidi s 

postižením 

Pragulic 

(Pragulic) 
2012 Praha 5 www.pragulic.cz 

netradiční prohlídky 

Prahou s průvodci se 

zkušeností s životem 

bez domova 

http://www.vesmirna.cz/
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Café Therapy 

(Sananim) 
2005 Praha 1 www.cafetherapy.cz 

restaurace s pracovně 

tréninkovým 

programem pro lidi 

s drogovou zkušeností 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Stručná historie vybraných sociálních podniků 

 Doba od založení sdružení a vzniku sociálního podniku se velmi liší. U některých 

organizací trvalo řadu let, než vznikl sociální podnik (Sananim), u organizace Pragulic se 

zase tato doba překrývá. Některé podniky jsou úzce provázány jak v organizační, tak 

ve finanční struktuře se svojí zakládající organizací, jiné naopak fungují zcela odděleně.   

Green Doors – Mlsná kavka – Organizace Green doors o.s. již od svého vzniku pomáhá 

duševně nemocným lidem s přípravou na zaměstnání. Podpora se týká především osob se 

schizofrenií. Sociální podnik byl tak možností, kde tyto lidi integrovat do pracovního 

prostředí. Nejdříve tak vznikla kavárna Café na půl cesty, která funguje již téměř 15 let a 

nachází se uprostřed Centrálního parku na Pankráci. Druhá „tréninková kavárna“ sdružení 

Green Doors vznikla roku 1999 přímo v psychiatrické léčebně Bohnice. Tento sociální 

podnik se jmenuje Klub V. kolona a konají se zde pravidelně živé koncerty, divadelní 

produkce, výstavy či besedy. Kromě pracovně tréninkového programu je zde velkou 

snahou přilákat veřejnost z blízkého okolí a „prolomit tak zdi“ psychiatrické léčebny. 

Třetím a zatím posledním podnikem sdružení je restaurace Mlsná kavka, která vznikla před 

dvěma roky. Logo sociálního podniku symbolizuje kavka s vidličkou (viz Obrázek č. 3). 

Hlavním posláním restaurace je také poskytování zaměstnání (pracovního tréninku) lidem 

s duševním onemocněním. (Výroční zpráva Green Doors, 2011). 

 

 

 

 

http://www.cafetherapy.cz/
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Obrázek č. 3 – Logo sociálního podniku Mlsná kavka 

 

Zdroj: www.greendoors.cz, , [cit. 18. května 2013] 

 

Ethnocatering – InBáze Berkat – Organizace Inbáze Berkat o. s. vznikla v průběhu roku 

2010 rozdělením organizace Berkat o. s., která se v současné době zabývá projekty 

v Afghánistánu. InBáze Berkat o. s. je naproti tomu zaměřena na projekty v České 

republice a v Čečensku. Nápad na ethnocatering (logo viz Obrázek č. 4) vznikl již v roce 

2006 s hlavním záměrem poskytnout práci migrantkám, které navštěvovaly ženské 

multikulturní skupiny Kruhy v komunitním centru InBáze Berkat o. s. Hlavním cílem bylo 

poskytnout ženám důstojné zaměstnání a zároveň uplatnit jejich znalosti s domácí kuchyní. 

(Výroční zpráva InBáze Berkat, 2011). 

Obrázek č. 4 – Logo sociálního podniku Ethnocatering 

 

Zdroj: www.ethnocatering.cz, [cit. 18. května 2013] 

 

Podnikavá škola – Jules a Jim – Nápad na projekt Podnikavá škola vzešel z mnohaleté 

zkušenosti sdružení Jules a Jim, kdy organizace často narážela na problém, že školy nemají 

http://www.greendoors.cz/
http://www.ethnocatering.cz/
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peníze. Proto je hlavním cílem Podnikavé školy (logo viz Obrázek č. 5) pomáhat školám 

rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity za účelem zisku  - např. pronájmy, kulturní akce, 

prodej výrobků, využívání lidských zdrojů, catering apod. Podnikavá škola s tímto 

nápadem vyhrála v soutěži Social Impact Awards 2012. Od té doby se sociální podnik 

Podnikavá škola naplno rozjíždí a stále rozšiřuje své aktivity (Policar, 2013). 

Obrázek č. 5 – Logo sociálního podniku Podnikavá škola 

 

Zdroj: www.podnikavaskola.cz [cit. 19. května 2013] 

Máme otevřeno? – Kavárna Vesmírna – Organizace vznikla v roce 1998 s posláním 

podporovat lidi se speciálními potřebami – převážně s mentálním postižením a autismem – 

zejména v jejich pracovních a volnočasových aktivitách. Sdružení se snaží zprostředkovat 

kontakt s lidmi bez postižení a usilovat o to, aby co nejvíce lidí „mělo otevřeno“. Založit 

vlastní kavárnu, kde by mohl probíhat pracovně tréninkový program pro lidi s postižením, 

tak bylo dlouhodobým plánem, který se podařilo uskutečnit v roce 2002, kdy byla kavárna 

Vesmírna (logo viz Obrázek č. 6) slavnostně otevřena. Byl tak vytvořen prostor 

pro setkávání lidí s postižením a bez přímo v centru Prahy (Výroční zpráva Máme 

otevřeno, 2011). 

Obrázek č. 6 – Logo sociálního podniku Vesmírna 

 

Zdroj: www.mameotevreno.cz, [cit. 18. května 2013] 

Nový prostor – Nový prostor – Občanské sdružení Nový prostor vzniklo roku 1998 a 

hned o rok později začalo vydávat časopis Patron. V roce 2001 se časopis přejmenoval 

http://www.podnikavaskola.cz/
http://www.mameotevreno.cz/
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na Nový prostor. Jádrem aktivit organizace je právě pouliční prodej (street paper) tohoto 

časopisu. Nový prostor je čtrnáctideník, jehož prodejci jsou lidé v sociální tísni, osoby bez 

přístřeší a lidé ohrožení sociální exkluzí. Polovina z každého prodaného výtisku zůstává 

prodejci. Časopis poskytuje prostor širokému spektru autorů, kteří se snaží dívat na věci 

kolem sebe nezatíženi mediálními stereotypy. Časopis tak vytváří potřebnou alternativu 

k hlavnímu proudu. V současné době lze časopis koupit na prodejních místech v Praze, 

Brně, Českých Budějovicích, Pardubicích, Hradci Králové, Plzni, Olomouci a Třinci. Také 

je možnost si časopis předplatit.  Nový Prostor (logo viz Obrázek č. 7) je součástí 

mezinárodní sítě street-paperů INSP (Výroční zpráva Nový prostor, 2011). 

 

Obrázek č. 7 – Logo sociálního podniku Nový prostor 

 

Zdroj: www.novyprostor.cz, [cit. 19. května 2013] 

 

Pohoda – Bílá vrána – Organizace Pohoda o. s., která poskytuje sociální služby lidem 

s mentálním a kombinovaným postižením, působí v českém prostředí již řadu let. Nápad 

na mléčný bar – pracovně tréninkový prostor pro klienty organizace – vznikl téměř až po 

13 letech od založení organizace. Hlavním cílem podniku Bílá vrána (logo viz Obrázek 

č. 8) bylo vytvořit program přizpůsobený na míru lidem s mentálním postižením, kteří si 

díky němu osvojí základní pracovní návyky a získají dovednosti potřebné k práci 

v podniku typu kavárna. (Výroční zpráva Pohoda, 2011). 

 

 

 

http://www.novyprostor.cz/
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Obrázek č. 8. – Logo sociálního podniku Bílá vrána 

 

Zdroj: www.bilavrana.cz, [cit. 18. května 2013] 

 

Pragulic – Pragulic – Historie organizace Pragulic je poměrně krátká. Nápad poskytovat 

prohlídky Prahou, které povedou lidé se zkušeností s životem bez domova, vznikl docela 

náhodně v březnu 2012. Projekt vyhrál veřejné hlasování v soutěži Social Impact Awards 

2012. Po krátké době bylo zřízeno občanské sdružení, které začalo sociálně podnikat a 

nabízet prohlídky zájemcům z řad široké veřejnosti. Mimo to také Pragulic (logo viz 

Obrázek č. 9) nabízí poradenské služby svým průvodcům. 
31

 

Obrázek č. 9 – Logo sociálního podniku Pragulic 

 

Zdroj: www.pragulic.cz, [cit. 18. května 2013] 

 

Sananim – Café Thérapy – Sananim, která vznikla v roce 1990, je první nestátní 

nezisková organizace zabývající se problematikou závislosti na nealkoholových drogách. 

Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje organizace pomoc v síti programů 

a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace. V současné 

době zahrnuje Sananim o. s. jedenáct hlavní zařízení, v jejichž rámci poskytuje sociální 

služby, poradenství, zdravotně sociální a informační služby (Terénní programy, Romský 

                                                 
31

Dostupné z:  <http://www.pragulic.cz>   [cit. 18. května 2013] 

http://www.bilavrana.cz/
http://www.pragulic.cz/
http://www.pragulic.cz/
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terénní program, Kontaktní centrum, Specializované ambulantní služby CADAS, 

Terapeutická komunita Karlov, Terapeutická komunita Němčice, Denní stacionář, 

Doléčovací centrum, Doléčovací centrum pro matky s dětmi, Poradna pro rodiče, Pracovní 

a sociální agentura, Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem, Drogové informační 

centrum). V roce 2005 vznikl také samostatně právní subjekt Sananim Charity Services 

s.r.o., který je zřízen a stoprocentně vlastněn sdružením. V tomto roce byl také slavnostně 

otevřen v centru Prahy sociální podnik Café Therapy (logo viz Obrázek č. 10) a chráněná 

keramická dílna Charity Shop. Oba subjekty poskytují možnost chráněného zaměstnávání 

pro klienty Sananim o. s. (Výroční zpráva Sananim, 2011) 

 

Obrázek č. 10 – Logo sociálního podniku Café Therapy 

 

Zdroj: www.cafetherapy.cz, [cit. 20. května 2013 

 

 

 

 

 

 

http://www.cafetherapy.cz/
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4.4.3. Sledování ekonomických hledisek 

1. Ekonomická aktivita zaměřená na výrobu zboží anebo poskytování služeb 

2. Vysoký stupeň autonomie 

3. Trend směrem k placené práci 

 

1. Ekonomická aktivita zaměřená na výrobu zboží anebo poskytování služeb 

 

Všechny vybrané sociální podniky splňují první bod ekonomických hledisek a 

provozují trvalou ekonomickou aktivitu zaměřenou na výrobu zboží anebo poskytování 

služeb (viz Tabulka č. 3). Odlišný je předmět a doba trvání ekonomické aktivity.  

 

Tabulka č. 3. – Ekonomická aktivita zaměřená na výrobu zboží anebo poskytování 

služeb 

Sociální podnik Ekonomická aktivita 

Mlsná kavka Ano 

Ethnocatering Ano 

Podnikavá škola Ne 

Vesmírna Ano 

Nový prostor Ano 

Bílá vrána Ano 

Pragulic Ano 

Café Therapy Ano 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Mlsná kavka – je nekuřácká vegetariánská restaurace, která pod jednou střechou a 

v jedné kuchyni spojuje kvalitní bezmasá jídla a pracovní uplatnění lidí znevýhodněných 

na trhu práce. Ekonomickou aktivitou je tak příprava vegetariánských pokrmů z čerstvých 

potravin. Restaurace se snaží přizpůsobovat ročnímu období a jídelní lístek tak sestavuje 

ze sezónních surovin. Vše je ale výhradně vegetariánské. Provozovatel podniku Filip 
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Kavka Smiggels k tomu dodává: „Já sám jsem vegetarián. Myslím, že zvířata v tomhle 

světě nemají respekt. Nemají dobrý podmínky a kvůli tomu nechci mít nic společného 

s masem. Kdyby byla situace jiná, tak bych si maso dal a nabízel ho i ve své restauraci.“ 

Kuchyni doplňují také kvalitní česká vína a fair trade čaje a káva. Mlsná Kavka nabízí 

pravidelné gurmánské akce jako nedělní brunch (bohatý „snídaňooběd“), čtvrteční Soul 

kitchen (12 chodová degustační večeře), vaření s dětmi, ochutnávky vín, tematická menu a 

další.  Dobu trvání aktivity lze označit za trvalou, restaurace úspěšně provozuje svoji 

ekonomickou aktivitu již třetím rokem (Výroční zpráva Greendoors, 2011). 

Ethnocatering – zahájil svoji ekonomickou aktivitu v roce 2006 a za tu dobu urazil již 

značný kus cesty. Konkrétně se jedná o cateringové služby, v jejichž rámci se nabízí přes 

70 druhů originálních jídel domácí kuchyně z různých zemí světa, připravované ženami 

migrantkami, které přišly do České republiky hledat nový domov. Každá z žen – migrantek 

– připravuje jídla podle původních receptů, a tím dává jednotlivým pokrmům autentickou 

chuť a originalitu. Ethnocatering zajišťuje kompletní cateringové služby pro společenské 

akce všech druhů – konference, rauty, soukromé oslavy, svatby apod. (Výroční zpráva 

InBáze Berkat, 2011). 

Manažerka podniku Lela Kukava vzpomíná na kuriózní začátky podnikání: 

„Nevěděli jsme vlastně co catering obnáší, každá z nás byla zvyklá vařit doma, ale 

přichystat občerstvení pro desítky lidí bylo najednou úplně něco jiného. Navíc jsme v tu 

době ještě neuměli věci dobře časově naplánovat, chybělo nám vlastní auto, takže jsme 

jídlo rozváželi taxíky a většinou jsme na akce přijížděli se zpožděním.“ Postupně se však 

podnik začal profesionalizovat a sbírat zkušenosti. „V současné době máme asi 80 stálých 

zákazníků, spolupracujeme s grafičkou, v týmu máme experta na marketing a hodně nám 

pomáhá i propagace v médiích. Zákazníky si tak ani nemusíme hledat, oni si hledají nás.“ 

usmívá se manažerka Kukava, která sama pochází z Gruzie a v České republice žije již 

přes 9 let.  

Podnikavá škola – zatím pravidelnou ekonomickou aktivitu neprovozuje. Projekt se však 

zdárně rozjíždí a snaží se naplnit své poslání. Hlavním cílem podniku je snaha pomoci 

školám rozvíjet jejich vlastní podnikatelské aktivity – pronájmy, kulturní akce, prodej 

výrobků atd. a celkově zvyšovat povědomí mladých lidí o sociálním podnikání v České 

republice i v zahraničí. Vedoucí projektu Lukáš Policar k tomu dodává: „V tuto chvíli 

vytváříme dva produkty – oba za účelem zisku. Za prvý zážitkově vzdělávací hru 
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o sociálním podnikání „Prague Social Business Tour“ a za druhý Podnikatelské kroužky 

na základních a středních školách. To jsou hlavní činnosti a další směřování našeho 

sociálního podniku.“ V polovině dubna 2013 se uskutečnil první ročník vzdělávací hry 

„Prague Social Business Tour“, které se zúčastnilo kolem 30 mladých lidí a v blízké době 

se plánuje její pokračování. Na Podnikatelských kroužcích se zatím intenzivně pracuje a 

první kroužky by se měly spustit začátkem nového školního roku 2013/2014 na prvních 

vybraných základních a středních školách (Policar, 2013). 

Vesmírna – funguje již přes deset let a za tu dobu se stal velmi navštěvovanou kavárnou 

v centru Prahy. Ekonomickou aktivitu toho sociálního podniku tak lze jistě označit 

za trvalou. Vesmírna je nekuřáckou kavárnou, kde probíhá pracovně tréninkový program 

pro lidi s mentálním postižením, kteří zde pracují jako číšníci. Kromě nabídky brazilské 

fair-trade kávy značky Puro, kavárna nabízí také mléčné koktejly, francouzské palačinky, 

české záviny, turecký sahlep nebo třeba čínský čaj. Nabídka pochutin a nápojů je tak velmi 

pestrá. V kavárně je také možnost zakoupit si něco drobného z prodeje občanského 

sdružení Máme otevřeno – např. šperky či ručně vyráběná mýdla. Každý měsíc se 

v kavárně koná vernisáž uvádějící galerijní výstavy (Výroční zpráva Máme otevřeno, 

2011). 

Nový prostor – vyvíjí již 15 let stálou ekonomickou aktivitu, vyrábí zboží, a to konkrétně 

časopis Nový prostor. Prostřednictvím tohoto časopisu poskytuje sdružení službu street 

paper – sociální rehabilitaci. Ta je určena lidem v obtížné sociální situaci, kteří časopis 

na ulici prodávají, a mají tak možnost si vydělat peníze.  Současná redakce v čele 

s Tomášem Havlínem se snaží: „využít nezávislosti na komerčních vydavatelstvích, 

distribuci a vlivných inzerentech k akcentování témat, která stojí na okraji zájmu naší 

mediální scény. Díváme se na věci kolem sebe nezatíženi mediálními stereotypy, 

poskytujeme prostor širokému spektru autorů a vytváříme tak potřebnou alternativu 

k hlavnímu proudu. Prostřednictvím Nového prostoru mají možnost k veřejnosti 

promlouvat i ti, jejichž hlas do sdělovacích prostředků jinak nepronikne nebo je velmi 

zkreslen“
32

 

Časopis nabízí alternativní pohledy na témata společenská, kulturní, ekologická, 

lidskoprávní, a na problematiku neziskového sektoru. Do jeho rubrik stabilně přispívají 

renomovaní novináři a odborníci (Jan Jandourek, Ota Ulč, Jan Keller, Jan Stern, Stanislav 

                                                 
32

 Dostupné z: <http://www.novyprostor.cz>  [cit. 14. května, 2013] 

http://www.novyprostor.cz/
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Komárek, Martin Kontra, Jan Jirák, Jiří Ptáček aj.). Nový Prostor se prodává na ulicích 

devíti velkých českých měst (Praha, Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, 

Pardubice, České Budějovice, Olomouc a Třinec).  Časopis vychází každých 14 dní a stojí 

40 Kč (polovina z částky prodaného časopisu jde přímo prodejci). Průměrný náklad 

časopisu je 15 000 – 20 000 ks (vánoční číslo 38 000 ks) (Výroční zpráva Nový prostor, 

2011). 

Bílá vrána – je mléčný bar s pestrou nabídkou mléčných koktejlů, kvalitní fair trade kávy 

či domácích koláčů. Kromě kavárenské činnosti se zde buduje i nabídka vzdělávacích 

(pravidelná výuka českého jazyka pro cizince), kulturních či dalších volnočasových aktivit 

na území Prahy 13. Kromě ekonomické aktivity probíhá v baru také pracovně tréninkový 

program pro lidi s mentálním postižením, který je jim na míru přizpůsobený (Výroční 

zpráva Pohoda, 2011). 

Bývalý provozovatel baru Petr Kühl říká: „je to jedinečný podnik na Stodůlkách, který se 

nesnaží sledovat jen ekonomický prospěch, nýbrž i ten sociální, na který se v dnešní době 

trochu zapomíná. Snažíme se nabízet kvalitní a chutné pokrmy a nápoje za rozumné ceny a 

naučit tak místní lidi nechodit za dobrou kávou jen do centra města.“ V březnu 2013 se 

podniku změnil celý managment, směřování baru však zůstává stále stejné.  

Pragulic – funguje zatím necelý rok, ale i po tak krátké době vyvíjí pravidelnou 

ekonomickou aktivitu. Sociální podnik poskytuje netradiční službu široké veřejnosti -  

prohlídky po Praze. Sociální podnik se snaží zaměstnávat lidi v sociální tísni a nabízí jim 

možnost zařadit se zpátky do pracovního procesu  Průvodci těchto prohlídek jsou lidé se 

zkušeností bez domova, kteří navrhnou trasu prohlídky na základě svých životních 

zkušeností. Každá prohlídka je originální a svým způsobem netradiční. Každý týden se 

v rámci Pragulicu uskuteční kolem pěti prohlídek po Praze. Zájemci mají možnost vybrat 

si z několika tras převážně vedených centrem města. V současné době Pragulic zaměstnává 

5 průvodců. Cena jedné prohlídky stojí 200 Kč pro dospělého člověka a polovina částky 

jde vždy přímo průvodci (Jurečková, 2013). 

Café Therapy – vykonává soustavnou ekonomickou aktivitu již 8 let. Konkrétně 

poskytuje služby a provozuje kavárenské zařízení v centru Prahy.  Podnik má 400 m², je 

rozdělen na několik prostor s různým účelem využití, např. poradnu pro rodiče, vzdělávací 

místnost nebo dětský koutek. Restaurace nabízí stálou nabídku nápojů a jídel a každý týden 

aktualizuje jídelníček o nové pokrmy. V podniku se také nachází dětský koutek a 
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konferenční sál, který je pronajímán na nejrůznější akce od seminářů až po tiskové 

konference. Hlavním cílem Café Therapy je pomoci lidem, kteří se doléčují ze závislosti 

na drogách, začlenit se zpět do pracovního procesu. Kavárna tak zaměstnává tuto 

znevýhodněnou skupinu lidí, která pracuje na pozici číšníků (Výroční zpráva Sananim, 

2011). 

2. Vysoký stupeň autonomie 

Toto ekonomické hledisko naplňují všechny vybrané sociální podniky (viz. Tabulka 

č. 4), které jsou řízeny svými členy a nikoliv veřejnými či jinými institucemi. Některé tyto 

podniky čerpají finanční podporu od těchto institucí, u žádného podniku však tyto instituce 

nezasahují do formy řízení podniku. Nyní se blíže podíváme na to, do jaké míry rozhodují 

u vybraných podniků o jeho chodu vlastní členové. 

Tabulka č. 4 – Vysoký stupeň autonomie vybraných sociálních podniků 

Sociální podnik Autonomie 

Mlsná kavka Ano 

Ethnocatering Ano 

Podnikavá škola Ano 

Vesmírna Ano 

Nový prostor Ano 

Bílá vrána Ano 

Pragulic Ano 

Café Therapy Ano 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Mlsná kavka – je projektem Filipa Kavka Smiggelse, který pochází z Nizozemí, několik 

let však již žije v Čechách. S organizací Green doors se dohodl na spolupráci a společnými 

silami vybudovali sociální podnik – vegetariánskou restauraci Mlsná kavka. Podnik má tak 

dva majitele a úzce spolupracuje také s Ekumenickou akademii Praha, která dodává 

kvalitní kávu a další suroviny do restaurace a také se podílí na vytváření pracovně 

tréninkových míst. Tito tři partneři rozhodují o chodu podniku. Filip Kavka Smiggels blíže 

vysvětluje: „Nejdříve jsme se spolumajiteli vytvořili plán, na jehož základě byl podnik 

založen. Samotné řízení podniku probíhá na základě měsíční domluvy partnerů. Žádná 
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instituce nám do řízení nemluví, vše si dohodneme sami.“ Podnik je tak zcela autonomní a 

nezávislý na veřejných či jiných institucích (Smiggels, 2013).    

Ethnocatering – a jeho myšlenka na sociální podnikání vznikla při setkávání žen – 

migrantek - v rámci Inbáze Berkat o. s. Manažerka podniku Lela Kukava potvrzuje, že: „je 

podnik zcela autonomní. O jeho řízení rozhodujeme samy, žádné instituce se na řízení 

nepodílejí. Poslední 3 roky nemáme na projekt ani žádné granty, jsme zcela soběstační.“ 

Podnikavá škola – je projektem občanského sdružení Jules a Jim. „Podnik neboli start-up 

je v tuto chvíli řízen mnou a strategické řízení probíhá spolu s vedením sdružení Jules 

a Jim, které tvoří dohromady 3 lidi. Na řízení se žádní instituce nepodílejí a nemají tak 

na řízení žádný vliv – nevidíme ani zatím důvod, proč by měly. Podnik tak v tuto chvíli 

považuji zcela za autonomní“ vysvětluje Policar.  

Vesmírna – je sociálním podnikem občanského sdružení Máme otevřeno. To je více než 

ze 70 % závislé na finančních zdrojích od jiných institucí, které však nemají 

na rozhodování ve sdružení či v sociálním podniku žádný vliv. Nová předsedkyně správní 

rady sdružení Máme otevřeno a manažerka kavárny Lenka Anaficová potvrzuje, že 

kavárna je řízena svými pracovníky a nikoliv veřejnými či jinými institucemi. „Kavárnu 

mám na starost hlavně já spolu s koordinátorkami pracovně tréninkového programu. 

Žádné jiné instituce do rozhodování nezasahují. To bych akceptovala jen v takovém 

případě, že by nám poskytovali nějaké významné finanční zdroje.“ 

Nový prostor – jako sociální podnik se překrývá s občanským sdružením Nový prostor. 

Hranice a samostatná struktura sociálního podniku tak není dána a vše je propojeno 

sdružením. „Zakladatelem sdružení jsou soukromé osoby, sdružení je závislé pouze 

ve smyslu čerpání dotací z veřejných zdrojů, jinak je zcela autonomní. Ani časopis 

nepodléhá v otázce provozu žádným veřejným či soukromým institucím. Ale pouze našemu 

sdružení“ vysvětluje Kocmánková. 

Bílá vrána – je sociálním podnikem sdružení POHODA, které není součástí veřejné sféry 

a své služby tedy poskytuje na vlastní riziko. „Ze zákona máme právo na dotace 

za poskytování sociálních služeb, do řízení podniku nám však nikdo nemluví. Řízení v Bílé 

vráně je založeno na spolupráci se sdružením. Jako provozovatel podniku vždy řeším 

důležitá rozhodnutí se zástupci sdružení, kteří se tak podílejí na chodu podniku. Vše však 
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probíhá uvnitř sdružení, žádné další strany nám do toho nezasahují. Ono domluvit se 

na společném směřování a důležitých věcech se sdružením je občas náročné. Nedovedu si 

představit, že by nám to toho kecaly ještě další strany. Tuto nezávislost si chceme určitě 

udržet i v budoucnu.““ vysvětluje Kühl.   

Pragulic – je zcela nezávislý na veřejných či soukromých institucí.  “Jsme zcela 

autonomní, nikomu neručíme, nikdo neručí nám, nečerpáme dotace, kdy bychom se 

někomu museli zpovídat z jejich upotřebení. Z toho vyplývá vysoká autonomie ve všech 

směrech.“ vysvětluje Ondřej Klügl. 

Café Therapy – provozuje samostatný právní subjekt Sananim Charity Services s. r. o., 

který kromě Café Therapy provozuje ještě chráněnou keramickou dílnu Charity Shop a 

projekt Promile Info. Tato společnost s ručením omezeným je však zřízena a stoprocentně 

vlastněna občanským sdružením Sananim. Jedním z důvodů, proč Sananim o. s. zakládalo 

samostatnou společnost s ručením omezeným, je oddělení ziskové činnosti od sociálních 

služeb. Veškerá ekonomická rizika nese tak společnost s ručením omezeným, a to 

i v případě podnikatelského neúspěchu Café Therapy. Provozní a zaměstnankyně podniku 

Jana Taudyová vysvětluje: „ Společnost Sananim Charity s. r. o. a tedy i sociální podnik 

Café Therapy podléhají organizaci Sananim o. s. V rozhodování a řízení je však podnik 

zcela soběstačný, nezávislý na veřejné instituci. V běžných věcech si rozhodujeme sami, 

nějaká závažnější rozhodnutí řešíme se sdružením Sananim. V poslední době jsme tu 

akorát řešili problém s hlukem. A jelikož nám prostory zdarma poskytuje Magistrát Prahy 

1, byli jsme nuceni přistoupit na požadavek ukončení veškerých akcí do 22 hodiny večerní. 

Do nějakého běžného řízení podniku nám však nezasahují.“ 

 

3. Trend směrem k placené práci 

Podle metodiky EMES je pro sociální podnik zapotřebí alespoň minimální podíl 

placené práce. U „zjemnělé“ definice EMES pro státy střední a východní Evropy, která je 

pro tuto analýzu používána, je však tento požadavek snížen na Trend směrem k placené 

práci.  Podniky tak mohou ze začátku vznikat na základě dobrovolné práce, avšak musí být 

jasný trend k vytváření placených míst. Toto hledisko všechny vybrané sociální podniky 

do určité míry naplňují (viz Tabulka č. 5). 
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Tabulka č. 5 – Placená práce u vybraných sociálních podniků 

Sociální podnik Placená práce 

Mlsná kavka Ano 

Ethnocatering Ano 

Podnikavá škola Ano 

Vesmírna Ano 

Nový prostor Ano 

Bílá vrána Ano 

Pragulic Ano 

Café Therapy Ano 

Zdroj: Vlastní analýza 

Mlsná Kavka – se stále rozrůstá a zapojuje více lidí do pracovně tréninkového programu. 

Smiggels vysvětluje: „Ze začátku jsme nabízeli 8 tréninkových míst, v současné době jich 

je 14. Přesto je poptávka po práci v restauraci daleko vyšší. Minulý rok se o pracovně 

tréninkový program ucházelo 42 zájemců. Všechno je to placená práce, kterou mohou 

zájemci o pracovně tréninkový program vykonávat po dobu maximálně dvou let. 

Restaurace má ale také další placené kuchaře atd.“ 

Ethnocatering – má v současné době 4 zaměstnankyně na plný úvazek a 2 zaměstnankyně 

na zkrácený úvazek. Podle velikosti pořádané akce je pak určeno, kolik dalších 

zaměstnanců je na práci najato brigádně. (Kukava, 2013) 

Podnikavá škola – má v současné době pouze jednoho placeného zaměstnance, a to 

na částečný úvazek. „V tuto chvíli jsem placen pouze já na částečný úvazek. Zatím nemáme 

stálé dobrovolníky, ale využíváme je na ad hoc pilotáže nových projektů. V současné době 

se také rýsuje jeden dlouhodobý dobrovolník“ popisuje Policar. 

Vesmírna – je sociálním podnikem občanského sdružení Máme otevřeno, kde je 

zaměstnáno na plný úvazek 14 lidí a na částečný 4. Situace je však velmi proměnlivá a 

počet úvazků se často mění vzhledem k finanční situaci. Několik studentů také pracuje 

v kavárně Vesmírna na DPP. V roce 2011 bylo do programu kavárny zapojeno 9 klientů 

s handicapem. (Výroční zpráva, 2011). 
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Do roku 2011 byli klienti v sociálním podniku zaměstnáni na dohodu o pracovní 

činnosti, od roku 2011 byly tyto poměry zrušeny a místo toho byl zaveden systém 

motivačních odměn.  „K tomuto kroku jsme přistoupili ze dvou důvodů. Prvním důvodem je 

zhoršená finanční situace způsobená kontinuálně se snižujícími příjmy, tj. situace známá 

i mnoha dalším neziskovým organizacím. Druhým důvodem je potřeba výraznějšího 

odlišení tréninkového programu od dalších programů, které jsou zaměřeny 

na zprostředkování regulérního, placeného zaměstnání“ vysvětluje ředitel sdružení 

Konečný.
33

  

Vzhledem ke špatné finanční situaci sdružení a podniku, musel být jeho provoz 

utlumen. V současné době tak v kavárně vykonávají 3 klienti pracovně tréninkový program 

a 8 lidí je zaměstnáno na zkrácený úvazek. Provozní kavárny Anaficová vidí také problém 

v tom, že lidé s handicapem, kteří absolvují v kavárně pracovně tréninkový program 

v oboru číšník, nenaleznou dále uplatnění. Málokterý soukromý podnik si může dovolit 

zaměstnat na tuto pozici osobu s handicapem, jelikož stejně by k ní musel zaměstnat osobu 

bez handicapu. Uplatnění lidí s postižením tak spíše Anaficová vidí na pozicích jako 

uklízecí práce či pomocné práce v kuchyni. Tímto směrem by tak ráda nasměrovala 

pracovně tréninkový program v kavárně (Anaficová, 2013).  

Nový prostor – jako sociální podnik je úzce propojen se sdružením. Redakce časopisu 

Nový prostor má placené stálé 4 pracovníky a okolo 25 externích přispěvatelů. Prodejci 

časopisu, kterých je po celé České republice kolem 200, nejsou zaměstnáváni, jsou 

příjemci sociální služby. (Kocmánková, 2013). 

Bílá Vrána – zaměstnává v současné době 3 osoby na plný úvazek a 3 osoby v pracovně 

tréninkovém programu, které jsou v podniku jen pár hodin do týdne a je jim přizpůsobena 

i činnost práce. Sociální podnik také využívá dobrovolníky, kteří vypomáhají s obsluhou 

v baru, anebo s většími akcemi spojenými s podnikem. (Kühl, 2012). 

Pragulic – zaměstnává v současné době 5 zaměstnanců na dohody o provedení práce. 

Ondřej Klügl dodává, že: „průvodci mají stanoveny smlouvy, odměny, pravidelně mají 

možnost si vydělat.“  Vedoucí podniku zatím stálé platy nemají, ale určitě k tomu chtějí 

v budoucnu směřovat. 

                                                 
33

 Dostupné z: <http://www.vesmirna.cz/novinky/43>   [cit. 14. květen, 2013] 

http://www.p-p-p.cz/
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Café Therapy – zaměstnává v současné době 16 osob, z toho většinu na poloviční úvazky. 

Více než polovina z těchto zaměstnanců jsou lidé po léčbě drogové závislosti a většinou se 

jedná o klienty organizace Sananim o. s., kteří v podniku využívají pracovně tréninkový 

program a snaží se navrátit zpět do pracovního procesu. (Tandyová, 2013). 

 

4.4.4. Sledování sociálních hledisek 

1. Provozování aktivity prospívající společnosti či specifické skupině lidí 

2. Rozhodování není postaveno na výši vloženého kapitálu, demokratický styl řízení 

3. Omezené přerozdělování zisku 

 

1. Provozování aktivity prospívající společnosti či specifické skupině lidí 

Hlavním cílem sociálního podniku je provozování aktivity prospívající společnosti 

či specifické skupině lidí.  Je to tak hlavní myšlenka sociálního podnikání, která by měla 

být bezesporu naplňována (viz Tabulka č. 5). Na stejné úrovni je také charakteristikou 

sociálních podniků zájem podporovat smysl pro sociální zodpovědnost na místní úrovni.  

 

Tabulka č. 5. – Provozování aktivity prospívající společnosti či specifické skupině lidí 

Sociální podnik Sociální aktivita 

Mlsná kavka Ano 

Ethnocatering Ano 

Podnikavá škola Ano 

Vesmírna Ano 

Nový prostor Ano 

Bílá vrána Ano 

Pragulic Ano 

Café Therapy Ano 

Zdroj: Vlastní analýza 
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Mlsná Kavka – nabízí vegetariánskou kuchyni ze sezonních potravin, čímž jistě 

napomáhá ke zdraví celé společnosti. Nicméně se zaměřuje hlavně na specifickou skupinu 

lidí s duševním onemocněním, kterým nabízí v kuchyni a na baru 14 tréninkových míst, 

přičemž pracovní trénink je možné využívat až po dobu dvou let. Při práci v tréninkové 

restauraci je kladen velký důraz na samostatnost obsluhy a kvalitu podávaných jídel. Práce 

probíhá v přirozených pracovních podmínkách bez účasti pracovního terapeuta 

na směnách. Podporu klienti získávají na pravidelných schůzkách s pracovním 

konzultantem, kde společně hledají cesty ke zvládání zátěže, k upevnění pracovních 

návyků a ke zlepšení sociálních a pracovních dovedností. Průměrný věk klientů je 32 let a 

95 % z nich pobírá invalidní důchod (Výroční zpráva, 2011). 

Ethnocatering – se zaměřuje na pomoc ženám – migrantkám – z Gruzie, Arménie, 

Afghánistánu, Íránu a dalších zemí. Tyto ženy jsou znevýhodněné na trhu práce (z důvodu 

jiné národnosti, jazyka či vyššího věku) a sociální podnik jim tak skrze jejich tradiční 

dovednost pomáhá k integraci do české společnosti. Ethnocatering nabízí přes 70 druhů 

originálních jídel. Každá z kuchařek připravuje jídlo v profesionální, kolaudované kuchyni 

podle původních receptů, a tím dodává jednotlivým pokrmům na autentické chuti a 

originalitě. Podnik také nabízí svým zaměstnancům možnost osobního rozvoje a 

vzdělávání – například kurzy češtiny pro cizince.  V roce 2011 se uskutečnilo 159 akcí 

(rautů, konferencí, svateb..) pro více než 7000 strávníků. A tento počet každým rokem 

narůstá. (Výřoční zpráva InBáze Berkat, 2011). 

Podnikavá škola – a její aktivity se zaměřují na specifické skupiny lidí. „Primární cílovou 

skupinou jsou v tuto chvíli žáci středních a vysokých škol, které chceme učit identifikovat 

problémy ve škole a jejím okolí, nacházet inovativní podnikatelská řešení a realizovat je 

formou společensky prospěšných projektů. Další skupiny, na které se zaměřujeme 

sekundárně, jsou rodiče, ředitelé a učitelé, které bychom rádi zapojili do podnikatelské 

aktivity dané školy. Náš všeobecný cíl slouží poté celé společnosti, hlavně mladým lidem, 

u kterých chceme zvyšovat povědomí o sociálním podnikání v ČR i zahraničí“ (Policar, 

2013) 

Vesmírna – napomáhá lidem s mentálním handicapem a autismem prostřednictvím svého 

pracovně tréninkového programu v kavárně. Podnik tak této skupině nabízí možnost si 

na 1,5 roku vyzkoušet co nejreálnější pracovní podmínky a připravit se tak na pracovní trh. 

Klienti se osamostatňují, vnímají zodpovědnost, která je na ně kladena. Učí se 
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optimálnímu způsobu komunikace s hosty, ale také s kolegy a s nadřízeným. Tato aktivita 

má ale také přesah na širší společnost, protože zkušenost s mentálně postiženým 

pracujícím člověkem může pozitivně ovlivňovat očekávání veřejnosti ohledně pracovních 

dovedností této skupiny. Během roku 2011 bylo do programu zapojeno celkem 9 klientů.  

(Výroční zpráva Máme otevřeno, 2011). 

V současné době se pracovně tréninkového programu v kavárně zúčastňují tři 

osoby s handicapem. Po ukončení pracovně-tréninkového programu v kavárně nabízí 

organizace možnost využít služeb navazujícího Tranzitního programu, kde již s asistentkou 

hledá klient pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce (Anaficová, 2013). 

Nový Prostor – se cíleně zaměřuje: „na skupinu lidí bez práce, kteří pracovat 

chtějí a mohou, ale jinde příležitost nenašli“ Sociální podnik sleduje také obecný zájem a 

prostřednictvím svého časopisu představuje roli a funkce neziskových organizací 

ve společnosti. Svými aktivitami se také snaží o destigmatizaci osob v sociální tísni a bez 

přístřeší a prosazuje práva a zájmy těchto sociálně handicapovaných osob. Tuto sociální 

problematiku se snaží medializovat a docílit tak změny vnímání problému bezdomovství 

ve společnosti.
34

 

Hlavní službou je prodej časopisu Nový Prostor (street paper). Prodejem časopisů 

prodejci získají základní prostředky pro svoji obživu a zároveň si vytvoří pracovní návyky. 

Klientem, prodejcem časopisu Nový Prostor, se může stát každý člověk starší 16-ti let, 

který: 

 se ocitl v obtížné životní situaci spojené s nedostatkem finančních prostředků 

 má malou anebo mizivou naději uplatnit na otevřeném trhu práce 

 má potřebu a chuť pracovat 

 chce řešit osobní témata, která ho do nepříznivé situace přivedla.
35

 

Bílá Vrána – ve svém baru zaměstnává v pracovně tréninkovém programu lidi 

s mentálním postižením. Jde o program přizpůsobený na míru lidem s handicapem, kteří si 

díky němu osvojí základní pracovní návyky a získají dovednosti potřebné k práci 

v podnicích typu kavárna, restaurace apod. Každý z klientů má v baru svoji cedulku s cíli, 

kterých by rád v nejbližší době dosáhnul – například příprava kávy či obsluha hostů. 

                                                 
34

 Dostupné z:<http://novyprostor.cz/poslani.html>  [cit. 4. května 2013] 
35

 Dostupné z:<http://novyprostor.cz/o-projektech.html> [cit. 4. 5. 2013] 

http://novyprostor.cz/poslani.html
http://novyprostor.cz/poslani.html
http://novyprostor.cz/o-projektech.html
http://novyprostor.cz/o-projektech.html
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„Nejvíce mě baví příprava čaje a roznášení nápojů zákazníkům. Baví mě se s nimi bavit 

o všedních věcech. V budoucnu bych se ráda naučila připravovat kávu, ale zatím téhle 

mašině nerozumím“ popisuje svou práci klientka Zdenka, která v baru pracuje dvakrát 

do týdně již od jeho založení.  

Pragulic – zaměstnává osoby se zkušeností s životem bez domova, které se stále ocitají 

ve složité životní situaci. Organizace tak prospívá nejen této specifické skupině lidí, ale 

také celé společnosti. Podle zakladatele Ondřeje Klügla: „Cílová skupina je velmi široká, 

v podstatě bez omezení pohlaví, věku, národnosti. To je cílovka na straně zákazníků. 

Druhou cílovkou, respektive tou podstatnou, jsou bezdomovci, lidé se zkušeností s životem 

na ulici. Cílem je dát jim možnost práce, vydělat si a bourat stereotypy společnosti. 

Ukázat, že i mezi těmito lidmi jsou ti, kteří jsou schopní a ochotní se svou situací něco 

dělat. Ukázat inovativní přístup.“ 

Café Therapy - zaměstnává klienty po léčbě z drogové závislosti, kteří jsou často 

významně znevýhodněni na běžném trhu práce. V podniku získají své pracovní zkušenosti 

a zvýší si motivaci i schopnost posléze si nalézt a udržet zaměstnání v běžných 

podmínkách volného trhu práce, což posiluje jejich začlenění do nového života bez drog. 

Průběžně zde pracuje 6 až 8 klientů po léčbě (Výroční zpráva Sananim, 2011). Klientům je 

přizpůsobena pracovní doba s ohledem na Doléčovací centrum, do kterého někteří 

docházejí (Tandyová, 2013).  

 

2. Rozhodování není postaveno na výši vloženého kapitálu, demokratický styl 

řízení 

Důležitým prvkem sociálního hlediska je demokratický styl řízení. Každý člen by 

měl mít prostor vyjádřit se k řízení podniku bez ohledu na výši vloženého kapitálu. 

Na první pohled toto hledisko všechny vybrané sociální podniky splňují (viz Tabulka č. 6). 

Do jaké míry je však v podniku nastaven demokratický styl řízení? 
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Tabulka č. 6. – Demokratický styl řízení 

Sociální podnik Placená práce 

Mlsná kavka Ano 

Ethnocatering Ano 

Podnikavá škola Ano 

Vesmírna Ano 

Nový prostor Ano 

Bílá vrána Ano 

Pragulic Ano 

Café Therapy Ano 

Zdroj: Vlastní analýza 

Mlsná kavka – V sociálním podniku Mlsná kavka existuje demokratický styl řízení. 

Hlavní slovo mají vždy spolumajitelé podniku, kteří se snaží najít nějaké společné řešení. 

Na klienty a pracovníky restaurace je ale také brán zřetel a mohou se vyjadřovat 

k samotnému chodu podniku. Každé tři týdny se konají setkání zaměstnanců, na kterých se 

rozhoduje o každodenním provozu restaurace a o všech změnách. Zaměstnanci sami 

mohou položit požadavky na strategii atd. – o všem ale rozhoduje poté rada spolumajitelů.  

(Smiggels, 2013).  

Ethnocatering – si zakládá na principech demokratického stylu řízení. Pravidelně se 

konají porady, kde mohou ženy migrantky vnést své názory a připomínky. Často se 

debatuje nad nabídkou jídel, kvalitou pokrmů apod. Všechny zaměstnankyně tak mají 

v podniku svůj hlas. Často také využívají sociální poradenské péče od provozovatelky 

podniku (Kukava, 2013). 

Podnikavá škola – je projektem sdružení Jules a Jim, které se podílí na strategické řízení 

podniku. „ V praxi to je tak, že každodenní exekutivu mám na starosti já a strategická 

rozhodnutí konzultuji s kolegy z Jules a Jim, kde platí princip jeden člen – jeden hlas“ 

vysvětluje Lukáš Policar. 

Vesmírna – je podnik menšího rozsahu, panuje tak zde rodinná atmosféra. Pracovníci mají 

možnost se vyjadřovat ke všem záležitostem a jsou v kontaktu s ředitelem sdružení. 

Zaměstnanci jsou informováni o chodu podniku na pravidelných schůzkách, ale ne v příliš 

podrobné míře. Na druhou stranu, vliv zaměstnanců a míra důrazu na jejich názor se odvíjí, 
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jako i v každé jiné komerční firmě, od jejich postavení. Provozní podniku odpovídá hlavně 

za technické a personální zajištění kavárny. Důležitá rozhodnutí jsou věcí nejvyššího 

managementu sdružení.(Anaficová, 2013). 

Nový prostor – zastává demokratický styl řízení. „Ano, zaměstnanci jsou pravidelně 

informování o dění a hospodaření a dalším směřování na interních poradách. Zákon 106 

o sociálních službách to dokonce přikazuje. Máme například schránku na stížnosti a 

návrhy, kdy jsme zodpovědni klientovi do 30 dnů odpovědět. V rámci komunity prodejců 

existuje také tzv. Rada starších, což jsou zkušení prodejci, kteří časopis prodávají již řadu 

let. Tato Rada starších se skládá ze třech členů, kteří zastupují prodejce při komunikaci 

s vedením sdružení. Prodejci jsou také zapojování do přípravy plánů na příští období a 

informování o dění v organizaci na společných schůzkách, které probíhají se startem 

nového čísla. Za časopis zodpovídá šéfredaktor časopisu. Ten je zase podřízen 

představenstvu sdružení“ (Kocmánková, 2013). 

Prodejci časopisu Nový Prostor Davidovi se líbí, že se může na sdružení obrátit v případě 

nesnází, a že jsou ochotni řešit jeho návrhy a připomínky. Konkrétně například se 

sdružením řešil problém odkládání zavazadel na pracovišti, kdy mu již třikrát ukradli 

na prodejním místě batoh. Chválí také dobré vztahy mezi prodejci, kdy: „třeba na výdejně 

Nového Prostoru, jsou si všichni rovni. Jako prodejci jsme všichni na jedné lodi, 

pomáháme si, řešíme společně své problémy a já oceňuji, jak se t i lidé dokážou postavit 

na nohy“ (David, 2013).  

Bílá vrána –Petr Kühle uvádí, že pravidelně informuje zaměstnance o chodu podniku a 

jeho dalším směřování. V podniku panuje otevřená atmosféra, takže se zde běžně mluví 

o radostech i starostech Bílé vrány. Zaměstnanci baru se také mohou sami vyjadřovat 

k určitým pracovním záležitostem či provozu podniku. Klientka Zdenka k tomu dodává: 

„Máme pravidelné schůze, kde vždycky řešíme, co bychom chtěli změnit, co se nám líbí. 

Občas také zasahujeme do samotného jídelníčku. Sem bych přidala víc rajčat, tohle bych 

více osolila..“  

Pragulic – Zakladatel podniku Ondřej Klügl se domnívá, že podnik je veden v principu 

demokratického rozhodování. „Pravidelně pořádáme tzv. vize s průvodci, kde se 

setkáváme, hovoříme o jejich situaci, jak se mají apod. Pravidelně jsme v kontaktu: 

osobně, telefon, je to poměrně intenzivní kontakt a komunikace. V rámci činnosti a 

směřování sdružení jsou více méně rozděleny role, ale co se týče zásadních rozhodnutí, 
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konzultujeme je všichni. Nikdo nemá pravomoc rozhodnout ve smyslu: „já jsem řekl, že 

takhle to bude“. Vše zásadní se konzultuje, nyní v podstatě mezi 2-3 osobami. 

Po konzultaci a rozhodnutí je pak určen člověk, kdo tu strategickou věc nějak přetaví 

v praxi a případně zase konzultuje další postup a kroky.“ Samotní průvodci do řízení 

podniku často zasahují. „Líbí se mi, že můžu říct svůj názor, že mě Terka s Ondrou 

(zakladatelé sociálního podniku Pragulic, pozn. autorky) vyslechnou. Své prohlídky mám 

zcela ve své režii, rozhoduju sám o tom, jak bude probíhat, co zajímavého lidem ukážu. 

Snažím se na nich neustále pracovat a posouvat je zase dál. Dalo by se říct, že 

průvodcování je moje nová droga“ říká Karim, který v podniku pracuje již od samého 

začátku a jeho prohlídky patří k těm nejnavštěvovanějším. 

Café Therapy -  V podniku funguje demokratické rozhodování a klienti mají možnost 

podílet se na chodu kavárny. Jednou měsíčně se konají porady, kde se otevírá diskuze a 

klienti tak mají možnost se vyjádřit k tomu, co se jim nelíbí či co jim naopak vyhovuje. Je 

jim také ponechán prostor pro kreativitu, i co se týče samotného provozu – například při 

změnách nápojového a jídelního lístku atd. Jak potvrzuje provozovatel podniku, jejich 

participace je vítaná, protože oni jsou těmi, kdo denně přicházejí do styku s hosty a vědí, 

jak by se mohla kavárna dále rozvíjet. Funguje zde důvěra ze strany klientů k vedení. 

„Uživatelé vědí, že mohou kdykoliv s jakýmkoliv problémem přijít. Ať se to týká drogové 

problematiky nebo problémům na pracovišti. Kdykoliv se mohou obrátit na management a 

je jim věnován prostor“ vysvětluje Tandyová. 

 

3. Omezené přerozdělování zisku 

Případný zisk ze sociálního podnikání může být částečně přerozdělován mezi členy 

organizace. Avšak z důvodu zamezení snahy o maximalizaci zisku platí zákaz 

přerozdělovat zisk mezi své členy v plné výši. V ideálním případě by se měl zisk vracet 

zpět do naplnění poslání sociálního podniku. Zda vybraný podnik generuje zisk (viz. 

Tabulka č. 7) a jak s ním nakládá, je uvedeno níže.  

 

 

 



60 

 

Tabulka č. 7. –  Zisk podniku  

Sociální podnik Zisk 

Mlsná kavka Ano 

Ethnocatering Ano 

Podnikavá škola Ne 

Vesmírna Ne 

Nový prostor Ano 

Bílá vrána Ano 

Pragulic Ano 

Café Therapy Ano 

Zdroj: Vlastní analýza 

 

Mlsná kavka – se ziskem nakládá následovně: „Zatím zisk vkládáme do dalšího rozvoje 

podniku, širšího jídelníčku atd. V budoucnu bychom ale rádi část zisku vraceli do sdružení 

Green doors a naplňovali s ním veřejně prospěšné cíle organizace. V další řadě bychom 

také rádi ze zisku financovali případné bonusy pro zaměstnance. To je ale zatím 

v nedohlednu“ vysvětluje spolumajitel podniku Smiggels.  

Případnou finanční výpomoc ze strany sociálního podniku by organizace Green 

doors jistě uvítala. V roce 2011 sdružení ve výsledku hospodaření vykazovalo ztrátu 179 

tisíc Kč. (Výroční zpráva Greendoors, 2011) 

 

Ethnocatering – se snaží naplnit dva hlavní cíle – zaměstnávat migrantky na plný úvazek 

a přinášet zisk do organizace InBáze o. s. Oba cíle se již podařilo naplnit. Z důvodu 

podpory sociálního podniku se organizace nejdříve dostala do značné ztráty (v roce 2011 – 

268 tisíc Kč). „Ztráta z hospodářské činnosti sdružení byla způsobena zvýšenými náklady 

sociálního podniku – ethnocateringu. V následujících letech předpokládáme průběžné 

zvyšování obratu, proto bylo přistoupeno k rozšiřování kuchyně. S tím souvisí nákup 

potřebného vybavení, rekonstrukce vzduchotechniky a nakoupení většího vozidla 

pro rozvoz jídel“ (Výroční zpráva,  2011). Poslední rok je však už Ethnocatering schopný 

část svého zisku vracet zpět do organizace, a to především díky větším zakázkám od firem 

(Kukava, 2013). 
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Podnikavá škola – zatím žádný pravidelný zisk negeneruje. „Zisku stále ještě 

nedosahujeme a asi ještě nějakou dobu nebudeme. V tuto chvíli jdou veškeré vydělané 

prostředky na rozjezd podniku a na pokrytí mé mzdy. V budoucnu chceme převážnou část 

zisku investovat hlavně do dalšího rozvoje podniku a ze zbytku si vytvářet finanční 

rezervu“ popisuje Lukáš Policar.  

 

Vesmírna – Organizce Máme otevřeno o. s. se poslední roky potýká se značnou ztrátou 

(v  roce 2011 ztráta 605 tisíc Kč) a musela tak utlumit své aktivity i provoz sociálního 

podniku. „Kavárna si v současné době na sebe nevydělá, tudíž žádný zisk nemá. Bylo 

zapotřebí provoz kavárny omezit, zkrátili jsme otevírací dobu, zaměstnáváme míň lidí. 

Celkově je velmi náročné zaměstnávat osobu s handicapem, protože stejně se k ní musí 

zaměstnat i osoba bez handicapu. Nyní pracujeme na novém konceptu kavárny, který 

bychom rádi rozjeli v říjnu 2013. Zatím nám k tomu chybí finance“ vysvětluje Anaficová.  

Nový prostor – se v roce 2011 potýkal se ztrátou 381 000 Kč (Nový prostor, 2011). 

V současné době sdružení pracuje s vyrovnaným rozpočtem. Co se týká samotného 

časopisu, jeho náklad se pohybuje kolem 20 000 ks a toto číslo stále stoupá. Zisk 

z prodaného časopisu je rozdělen tak, že polovina jde přímo na ruku prodejci a druhá 

polovina jde na výrobu časopisu, mzdy redakce atd. Časopis si na sebe vydělává také díky 

inzerci v časopisu (Kocmánková, 2013). 

 

Bílá vrána – Zisk z ekonomické činnosti podniku se zatím vrací do jeho samotného 

provozu. „Je těžký v dnešní době obstát a zkombinovat kvalitní nabídku jídla a nápojů 

za rozumnou cenu. Potřebovali bychom více zákazníků. Někdy se stává, že je v baru úplně 

prázdno, občas zase – hlavně při nějaké akci – narváno. Lidí ale chodí čím dál více, tak 

snad to v budoucnu bude lepší“ věří Petr Kűhl. Sdružení Pohoda také počítá, že se sociální 

podnik v budoucnu stane zdrojem financí pro aktivity sdružení. „Budoucí zisk mléčného 

baru Bílá vrána chceme směřovat zpět do naší organizace na podporu našich sociálních 

služeb, a tím se stát méně závislými na státní podpoře“ Pohoda o. s. zatím poslední roky 

nevykazuju ztrátu (v roce 2011 zisk 623 000 Kč) a to především díky finanční podpoře 

státu. (Výroční zpráva Pohoda, 2011). 
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Pragulic – se ziskem nakládá následovně: „polovina zisku, tedy polovina z plateb 

za prohlídky jde vždy na mzdy zaměstnanců – průvodců. Druhá polovina jde na rozvoj 

organizace – administrativní záležitosti apod. Spíše zisk hromadíme, než bychom jej 

zásadně rozhazovali. Celý „projekt“ lze realizovat poměrně nízkonákladově. V tom je 

výhoda. Nepotřebujeme zásadní investice apod.“ vysvětluje Ondřej Klügl. 

 

Café Therapy – veškerý zisk podniku se vrací zpátky do provozu Café Therapy. Jedním 

z původních záměrů při jejím zakládání bylo dotovat volnými financemi SANANIM o. s. 

To se ale zatím nedaří naplnit a zisk zatím stěží pokrývá vlastní provoz a mzdy. 

(Tandyová, 2013). 

 

 

4.4.5. Výsledky analýzy  

 

Sledování ekonomických hledisek 

1. Trvalé aktivity zaměřené na výrobu zboží anebo poskytování služeb  

Všechny vybrané sociální podniky vytvářejí ekonomickou aktivitu zaměřenou 

na výrobu zboží nebo poskytování služeb. Ekonomickou aktivitu, kromě podniků Pragulic 

a Podnikavá škola, vytvářejí dlouhodobě – více než jeden rok. Pragulic svoji ekonomickou 

aktivitu vytváří přibližně jeden rok, ale prohlídky po Praze se za celou dobu existence 

podniku konají pravidelně několikrát do týdne. Podnikavá škola svůj projekt teprve 

rozjíždí, proto se nedá mluvit o trvalé ekonomické aktivitě, ačkoliv mák tomu má 

namířeno.  

Průměrná doba provozování sociálního podniku a tedy i s tím spojené ekonomické 

aktivity je u vybraných sociálních podniků 6 let. Nejdéle na trhu působí sociální podnik 

Nový prostor (téměř 14 let) a nejkratší dobu Pragulic a Podnikavá škola (necelý rok). Druh 

ekonomické aktivity je u poloviny vybraných sociálních podniků stejný – provozování 

restaurace či kavárny. Časopis Nový prostor, průvodcovské služby Prahou, Ethnocatering a 

Podnikavá škola se vydávají jinou – inovativní cestou.  
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2. Vysoký stupeň autonomie  

Všechny vybrané sociální podniky potvrzují vlastní autonomii v řízení podniku. 

Veřejné a jiné instituce do řízení a vedení podniku v žádném z uvedených příkladů 

nezasahují. Liší se jen, do jaké míry je podnik řízen svoji vlastní organizací – občanským 

sdružením. Například u organizace Pragulic se sociální podnik s občanským sdružením 

překrývají a organizační či finanční struktura je tak totožná. Opakem může být organizace 

Sananim, která si pro založení sociálního podniku vytvořila vlastní právní subjekt – 

společnost s ručením omezeným.  

 

3. Trend směrem k placené práci   

Všechny vybrané sociální podniky vykonávají určitý podíl placené práce, takže toto 

třetí sociální hledisko naplňují stoprocentně. V případě Podnikavé školy je to však práce 

jen jednoho člověka na částečný úvazek. Průvodcům z organizace Pragulic či prodejcům 

časopisu Nový prostor, jde vždy celá polovina částky z nabízené služby. Zajímavé také je, 

jak sociální podnik přistupuje ke klientům, kteří jsou v podniku v pracovně tréninkovém 

programu a nejsou plně zaměstnáni. Například v kavárně Vesmírna získávají klienti 

(znevýhodněné osoby s handicapem) za účast v pracovně tréninkovém programu jen 

odměny a nevnímají to ani jako práci – spíše formu vzdělávání (Anaficová, 2013). Naproti 

tomu v Café Therapy jsou klienti (znevýhodněné osoby, kteří se doléčují ze závislosti 

na drogách) zaměstnáni na plný úvazek a za odvedenou práci získávají mzdu (Tandyová, 

2013).  

 

 Sledování sociálních hledisek 

1. Provozování sociální aktivity prospívající společnosti či specifické skupině lidí 

Všechny vybrané sociální podniky mají definovanou specifickou skupinu lidí, které 

pomáhají zařadit se zpět do pracovního procesu a nabízejí jim pracovně tréninkový 

program či práci. Bílá vrána a Vesmírna pomáhají lidem s mentálním postižením, Café 

Therapy lidem léčícím se z drogové závislosti, Mlsná kavka lidem s duševním 

onemocněním, Ethnocatering ženám – migrantkám, Nový prostor a Pragulic osobám 
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v sociální tísni. Všechny tyto podniky tak pomáhají znevýhodněným osobám na trhu práce. 

Z toho to přehledu trochu vybočuje Podnikavá škola, která je zaměřena převážně na mladé 

lidi na základních a středních školách. Ačkoliv podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 

Sb. se jedná také o znevýhodněné osoby (fyzické osoby mladší 25 let).  

Důležité je zde také upozornit, že aktivity vybraných sociálních podniků mají daleko 

širší dopad než jen na svoji specifickou skupinu osob. Zkušenost s pracujícím člověkem 

s mentálním či jiným handicapem může pozitivně ovlivňovat očekávání veřejnosti ohledně 

pracovních dovedností této skupiny. Sociální podniky se tak snaží prolamovat hranice mezi 

širokou veřejností a osobami se znevýhodněním. 

 

2. Rozhodování není postaveno na výši vloženého kapitálu, demokratický styl 

řízení 

U všech vybraných sociálních podniků se vyznačují určité prvky demokratického stylu 

řízení – pravidelné porady, zpětná vazba od členů atd. Přesto však v každém podniku 

existuje nějaký nadřízený, vedoucí či provozovatel, který má vždy konečné slovo. 

Do řízení podniku také často zasahuje vedení z občanského sdružení, které schvaluje 

důležitá rozhodnutí. Klienti a zaměstnanci však mají vždy možnost se k chodu podniku 

vyjádřit a naopak se to od nich i očekává.  

 

3. Omezené přerozdělování zisku  

 

Pokud vybrané sociální podniky vykazují zisk, z velké části ho vracejí zpět 

do samotného provozu a dalšího rozvoje. Většina podniků by ze zisku ráda finančně 

podporovala své zakládající organizace. To se ale zatím většině podniku nedaří. Zdárným 

příkladem je například Ethnocatering, který již po menších částkách část zisku své 

organizaci odvádí.  Jsou i sociální podniky, které pravidelného zisku nedosahují. A to 

z důvodu, že svoji činnost teprve rozjíždějí (Podnikavá škola) anebo se dostali 

do finančních problémů (kavárna Vesmírna). 
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Závěr analýzy 

Výsledky analýzy jednoznačně potvrzují, že vybrané sociální podniky ve většině 

případů naplňují sociální a ekonomická hlediska metodiky EMES a splňují tak principy 

„ideálního sociálního podniku“. Do jaké míry však tyto hlediska naplňují, se 

u jednotlivých podniků značně liší. Nejvíce tento rozdíl byl znát u třetího sociálního 

hlediska – omezení nakládání se ziskem, kdy se ukázalo, že například Podnikavá škola 

žádný pravidelný zisk zatím nevytváří. Na základě zjištění vyplývající z analýzy podniků, 

se domnívám, že je značný rozdíl mezi novými a starými podniky, kteří již v sociálním 

podnikání působí řadu let. Nové podniky Pragulic a Podnikavá škola se zatím stále snaží 

na trhu sociálního podnikání prosadit a zatím ani samotní provozovatelé nejsou za svoji 

práci pravidelně placeni a vše dělají ze svého nadšení. Naproti tomu Nový prostor či Mlsná 

kavka již disponují pevnou organizační a finanční strukturou, která je již léty prověřena. 

Na druhou stranu se i zkušený podnik může dostat do špatné finanční situace jako kavárna 

Vesmírna, kdy je pak potřeba provoz podniku omezit a změnit celou strategii. 

Vybraná občanská sdružení prokázala, že poskytují vhodnou právní formu pro sociální 

podnikání. Úspěšně kombinují svoji ekonomickou aktivitu se sociální prospěšností 

pro specifickou skupinu lidí či společnost. Výjimkou je občanské sdružení Sananim, 

kterému tato propojenost nevyhovovala a rozhodlo se oddělit ziskové aktivity 

od neziskových a založit samostatný právní subjekt – Sananim Charity Services. Tato 

společnost s ručením omezeným je však vlastněna i řízena stále občanským sdružením.  

Občanská sdružení zakládají sociální podniky nejčastěji z důvodu dalšího finančního 

zdroje. To se však u některých vybraných podniků nepotvrdilo (například Café Therapy či 

Podnikavá škola). Veškerý zisk je vracen zpět do provozu a rozvoje podniku a zatím 

nedosahuje takové míry, aby mohla být finančně podporována provozující organizace. 

Bylo by tak zajímavé sledovat, zda se tato situace postupem času změní. 

 

Jsem si vědoma, že tato analýza vybraných občanských sdružení jako sociálních 

podniků má svá jistá omezení. V analýze nebyla využitá plná metodika výzkumné sítě 

EMES, ale jen její „zjemnělá“ verze pro státy střední a východní Evropy. Ukázalo se však, 

že vybrané sociální podniky jsou již na takové úrovni, že všechna hlediska celkem bez 

problémů naplňují. Toto zjištění je však přínosné pro budoucí výzkum kdy na základě této 

práce doporučuji věnovat se všem devíti hlediskům metodiky EMES.   
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Další omezení se týká velikosti výzkumného vzorku, který byl velmi úzce vymezen. 

Vzhledem k rozsahu diplomové práce a výběru kvalitativní metody analýzy však bylo 

nutné zvolit si menší počet podniků působící na určitém území. Výsledky nemohu 

zobecňovat na celou oblast sociálního podnikání v českém prostředí. Mohu však 

konstatovat, že vybraná občanská sdružení provozující určitý model sociálních podniků 

mohou být inspirací pro organizace podobného typu. 

 

4.4.6. Otázky do diskuze 

Během zpracovávání diplomové práce se postupně objevovaly další otázky, jež by 

byly pro danou oblast relevantní, ale stanovený rámec práce by již přesahovaly. Některé 

z nich jsou níže uvedeny za účelem další diskuze či širší analýzy v oblasti sociálního 

podnikání.  

 

Právní  forma  sociálního  podniku  –  Jeví  se  v dnešní době  nějaká  právní  forma  jako  

ideální pro sociální podnikání? Lze vytvořit úplně oddělenou právní formu určenou jen pro 

účely sociálního podnikání? 

 

Definice sociálního podniku – Jaké je přesné vymezení sociálního podniku? Je lepší 

organizační a finanční provázanost se zakládajícím subjektem nebo jeho úplné oddělní?  

 

Metodika výzkumné sítě EMES – Potřebují státy střední a východní Evropy stále 

„zjemnělou“ verzi metodiky EMES? Nejsou schopni naplňovat již všechna hlediska celé 

metodiky? 

 

Legislativní rámec sociální ekonomiky a sociálního podnikání v ČR – Jaká je šance, že 

se prosadí koncept sociální ekonomiky a sociálního podnikání  na  úrovni státu?  Jaké 

subjekty by se na této změně podílely? 
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Nové a staré sociální podniky – Existuje nějaký rozdíl mezi novými sociálními podniky a 

podniky, které již v této oblasti působí řadu let? Jaký je trend v sociálním podnikání? 
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5. ZÁVĚR 

 

Oblast sociálního podnikání je velmi široká a přináší řadu zajímavých otázek a dilemat, 

na které jsem narazila také v rámci své diplomové práce. Právní ukotvení, jednotná 

definice či větší propagace zatím sociálnímu podnikání v České republice chybí. Pozitivní 

však je, že o sociálním podnikání slyšíme stále více a stává se z něho trend současné doby. 

Jak bylo nastíněno v první části práce, řada subjektů se o sociální podnikání aktivně zajímá 

a podporuje jeho rozvoj a myšlenky. To napomáhá ke kultivaci a posílení sociálních 

hodnot celé společnosti. Je zapotřebí tak více informovat o přínosech sociálního podnikání, 

k čemuž může vést i tato diplomová práce.   

 Teoretickou část práce jsem na základě odborné literatury věnovala všeobecné 

charakteristice a vybraným přístupům sociálního podnikání. V návaznosti na empirickou 

část práce jsem větší prostor ponechala výzkumné společnosti EMES a její metodice 

pro „ideální sociální podnik“.  Práce se také zaměřuje na občanská sdružení, proto byla 

druhá část teoretické práce věnována tomuto právnímu subjektu a jeho možnostem 

podnikání. S tím také souvisí návrh novely občanského zákoníku, která vstoupí v platnost 

1. ledna 2014. Od tohoto dne se změní status občanských sdružení na Spolky. Ty budou 

moci i nadále vyvíjet ekonomickou činnost (sociálně podnikat) formou doplňkové činnosti.  

 Analýza sociálních podniků také potvrdila teorii vzájemné závislosti nastíněnou 

v úvodu práce, která upozorňuje na skutečnost, že vztahy mezi organizovanou občanskou 

společností, trhem a státem nejsou poouze konkurenční, ale že se také vzájemně doplňují a 

může mezi nimi existovat vztah partnerství. V případě všech vybraných sociálních podniků 

se doplňují neziskové principy (sledování sociálního cíle) a ekonomické (vytváření zisku). 

 Na začátku analýzy v empirické části práce byla nejdříve charakterizována vybraná 

občanská sdružení a jejich sociální podniky.  Postupně byla rozebrána jednotlivá 

ekonomická a sociální hlediska za účelem zjištění, do jaké míry je vybrané sociální 

podniky naplňují. Pro analýzu byla zvolena „zjemnělá“ část této metodiky pro státy střední 

a východní Evropy. Ukázalo se, že vybrané podniky téměř všechna hlediska naplňují a 

splňují definiční znaky „ideálního sociálního podniku“. Analýza jednotlivých hledisek nám 

přinesla zajímavá srovnání, v čem se vybrané podniky liší, v čem shodují a jaké jsou jejich 

silné a slabé stránky.  Empirická část tak naplnila cíle této práce a přinesla s sebou 
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i významnou otázku, zda české sociální podniky nejsou již na takové úrovni, že by mohly 

naplňovat všechna hlediska celé metodiky EMES.  

Na základě zjištění vyplývající z analýzy mohu konstatovat, že vybrané sociální 

podniky naplňují své poslání a významně pomáhají znevýhodněným osobám zařadit se 

do pracovního a společenského procesu. Závěrem bych také ráda upozornila 

na rozmanitost sociálních podniků, kdy již nezaměstnávají „pouze“ osoby s postižením, ale 

věnují se také dalším osobám na okraji společnosti, jako jsou lidé bez domova či 

přistěhovalci. Významně tak napomáhají státu při začleňování těchto znevýhodněných 

skupin. Z tohoto důvodu by měl stát legislativně i finančně podpořit sociální podnikání a 

podílet se na jeho rozvoji.   

Nejen podpora sociálního podnikání ze strany státu by však měla být 

samozřejmostí, ale také preference veřejnosti při výběru návštěvy podniku, kdy proti sobě 

stojí čistě ekonomický subjekt a subjekt se sociální přidanou hodnotou prospívající 

specifické skupině lidí či společnosti. Jeden z důvodů, proč podpořit sociální podniky svojí 

návštěvou či účastí, by mohl být také prostý fakt, že nikdo z nás nemůže vědět, zda se 

jednou ve „znevýhodněné skupině osob“ neocitne on sám.  
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36

 

 

Jacques Defourny – Je prezidentem výzkumné sítě EMES, ale také autorem mnoha 

výzkumných prací a publikací v oblasti sociálního podnikání. V současné době Defourny 

působí jako profesor na Katedře ekonomie a managementu a je ředitelem Centra sociální 

ekonomie na belgické univerzitě Liége.
37

 

Občanské sdružení – Jsou korporací – sdružení osob za určitým účelem. Občanské 

sdružení je institucionálním vyjádřením práva na sdružování, které je jedním ze základních 

práv a svobod. Cílem sdružení může být veřejně prospěšný ale i vzájemně prospěšný. 
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Charakterizují jecíle a metody: jiný způsob podnikání, který trvale propojuje veřejný 
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Sociální podnik - Subjekt  sociální ekonomiky. Evropská výzkumná společnost  EMES 

uvádí pracovní definici sociálního podniku, která vymezuje ekonomická a sociální kritéria 

pro „ideální sociální podnik“.  Ekonomická kritéria: trvalá aktivita vedoucí k výrobě zboží 

či poskytování služeb, vysoký stupeň autonomie, určité množství ekonomických rizik, 

minimální podíl placené práce. Sociální kritéria: cíl prospět komunitě, iniciativa skupiny 

občanů, rozhodování není postaveno na výši vloženého kapitálu, participativní charakter, 

omezená možnost přerozdělování zisku (Defourny citován in Borzaga, Defourny, 2001). 
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