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ABSTRAKT 

Sociální ekonomika je rychle se rozvíjející oblastí národního hospodářství po celém světě. 

V České republice se k principům sociální ekonomiky hlásí stále více subjektů jak ze 

ziskové, tak i z neziskové sféry. Legislativní rámec pro sociální podnikání není zatím 

vytvořen, což na jedné straně brzdí rozvoj sociálního podnikání v soukromé sféře a na 

druhé straně komplikuje jeho uznání ze strany státních institucí, které dost dobře nejsou 

schopny bez právního vymezení s tímto fenoménem pracovat. Prvním krokem k podpoře 

sociálního podnikání by proto mělo být jeho legislativní vymezení, a to zejm. vymezení 

sociálně integračních podniků, které zaměstnávají osoby s výrazně ztíženým přístupem na 

trh práce. Cílem diplomové práce je vyhodnotit validitu již dříve navrhovaných indikátorů 

k identifikaci charakteristických znaků integračních sociálních podniků pro Českou 

republiku a podat návrhy jejich případných úprav. Práce také identifikuje oblasti, ve 

kterých je potřebná podpora sociálních podniků tak, aby byly schopny jednotlivé 

indikátory naplnit.  

 

 

Klíčová slova 

 

Indikátor, osoby znevýhodněné na trhu práce, sociální ekonomie, sociální podnik, 

integrační sociální podnik, sociální podnikatel.  
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ABSTRACT 

 

 

Social economy is a quickly developing segment of the national economy worldwide. An 

increasing number of both profit and non-profit organisations in the Czech Republic adhere 

to the principles of social economy. The legislation for social enterprises has not been 

drafted yet, which, first, is a drag on the development of social enterprising in the private 

sector, and, second, hampers its acknowledgement on the part of government institutions 

which, lacking the legal framework, are not capable of working with this phenomenon. 

Hence, a legal framework should be the first step towards support to social enterprising, in 

particular a framework on social integration enterprises employing people with a 

remarkably restricted access to the labour market. The goal of this thesis is to assess the 

validity of formerly proposed indicators to identify the characteristic features of social 

enterprises for the Czech Republic and to present proposals for potential adjustments to 

them. The thesis also identifies areas in which support to social enterprises is necessary so 

that they would be able to comply with the individual indicators. 

 

 

Keywords 

 

Indicator, people disadvantaged on the labour market, social economy, social enterprise, 

work integration social enterprise, social entrepreneur. 
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I. ÚVOD 

Sociální ekonomika se v naší zemi slibně rozvíjí navzdory legislativnímu vakuu, ve 

kterém se nachází, a navzdory omezeným finančním nástrojům podpory ze strany státu a 

finančních institucí. Narůstající sociální problémy české společnosti, které spolu nesou 

zvyšující se nezaměstnanost, ještě větší separaci už tak znevýhodněných skupin 

obyvatelstva, jako jsou například lidé se zdravotním postižením, a stále rostoucí počet 

sociálně vyloučených romských lokalit
1
, nedají spát lidem, kterým se říká sociální 

podnikatelé.  

Sociální podnikatelé vytvářejí podmínky pro zaměstnávání lidí znevýhodněných na 

trhu práce. Jednají tak z vnitřního přesvědčení, že práce přináší do života jejich 

zaměstnanců jistotu a stabilitu. Podnikají v různých oblastech, dovedou konkurovat 

běžným podnikům a chovají se férově ke svým zaměstnancům i k okolí. Přesah jejich 

podnikání pociťuje kladně každé město i obec, kde sociální podnik působí. Děje se 

tak díky pozitivní tvořivé atmosféře, kterou sociální podnik a jeho zaměstnanci šíří.  

Sociální podnik navrací do poloopuštěných městeček a obcí život. Přináší nejen 

pracovní příležitosti, ale také chybějící služby a zapomenutá řemesla. 

Sociální podnik je důležitým aktérem „ekonomiky s lidskou tváří“ a je jen s podivem, 

že v České republice vlastně oficiálně neexistuje (Hunčová, 2007). 

Již několik let se snaží různé pracovní skupiny o přípravu podkladů pro legislativní 

vymezení alespoň jednoho charakteristického sociálního podniku. Vývoj na trhu práce 

ukázal, že by mělo jít o integrační sociální podnik WISE
2
, protože ten zaměstnává osoby 

výrazně znevýhodněné na trhu práce. Jsou jimi vedle již připomínaných osob se 

zdravotním postižením také dlouhodobě nezaměstnaní, sociálně znevýhodnění, imigranti 

apod. Toto rozhodnutí bylo podpořeno i stejným trendem v řadě evropských zemí. 

                                                           
1
 Za sociálně vyloučenou romskou lokalitu se považuje prostor, kde jsou koncentrovány sociálně 

vyloučené osoby, které samy sebe označují za Romy nebo je takto označuje okolí, přičemž tato lokalita 

vykazuje takové charakteristiky, jako je vysoká míra nezaměstnanosti přesahující národní průměr, ztížený 

přístup k legálním formám obživy, nízká vzdělanostní úroveň, špatná občanská vybavenost, nefunkční 

infrastruktura, vyšší výskyt rizikových forem chování; viz <http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-

politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Ostatni/Socialne-vyloucena-romska-lokalita>. 

2
 WISE – work integration social enterprise. 

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Ostatni/Socialne-vyloucena-romska-lokalita
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Ostatni/Socialne-vyloucena-romska-lokalita
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Jak už název napovídá, integrace a ekonomika by měly být v souladu. To s sebou 

samozřejmě ponese velké množství překážek. Čím bude integrační sociální podnik 

charakteristický, jak ho poznáme od běžného podniku? Jaká kritéria bude muset splňovat, 

pokud se bude chtít ke své identitě hlásit a bude chtít čerpat nějaké výhody? Na to by 

částečně měla odpovědět předložená diplomová práce, která si klade za cíl zevrubně 

charakterizovat indikátory integračních sociálních podniků, ověřit v praxi již vytvořenou 

sadu těchto indikátorů a posoudit jejich relevantnost pro české sociálně podnikatelské 

prostředí. Výsledkem práce by měl být návrh úpravy sady indikátorů integračních 

sociálních podniků na základě rozhovorů s českými sociálními podnikateli.  
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Historický exkurz ke kořenům sociální ekonomiky 

1.1. Svět 

Různé historické formy svobodného sdružování a organizované spolupráce se objevují 

už ve starém Egyptě, starověkém Řecku i Římě. Jak uvádějí významní belgičtí sociální 

ekonomové Jacques Defourny a Patrick Develtere
3
: „První středověká obchodní a výrobní 

sdružení, gildy
4
, se objevila v devátém století v germánských a anglosaských zemích, 

bratrstva, tedy inspirační zdroj dnešních vzájemných společností, se prosadila 

v jedenáctém století. Pro středověk obecně je charakteristický rozvoj nejrůznějších 

řemeslných sdružení, například cechů
5
, obchodních sdružení, charit a podobně (Defourny, 

Nissens, 2003)
6
.“ 

Unikátní systém cechů měl velký význam pro rozvoj tehdejších měst. Cechy vyráběly 

nejen nezbytné zboží, ale podílely se na správě města a fungovaly jako „nákupní a 

odbytová družstva“. Cechy dbaly na kvalitu zboží a služeb, které prodávaly. Už tehdy 

fungoval určitý systém kontroly kvality, kdy cech kontroloval výrobky svých členů, kteří si 

členství v cechu velmi považovali. 

Zvláštní a důležitý význam v oblasti společné práce, rozhodování a podpory měla 

středověká obec – občina. Vlastnila půdu a byla společenstvím všech dospělých lidí 

v místě, vzhledem k tehdejší omezené mobilitě často navzájem příbuzných. S půdou 

                                                           
3
 Jacques Defourny a Patrick Develtere – významní současní belgičtí sociální ekonomové, známí svojí 

rozsáhlou publikační činností; propagátoři myšlenky šíření principů sociální ekonomie. 

4 Svaz kupců obhajující své hospodářské zájmy a zaměřený proti šlechtě; název odvozen od sv. Gildy 

(* 494/516; † 570). 

5
 Cech je středověké a raně novověké řemeslnické sdružení, které hájilo práva a zájmy svých členů, 

dohlíželo na jakost a cenu výrobků, na výchovu učedníků a skládání mistrovských zkoušek. Cech plnil také 

funkce reprezentativní, náboženské a sociální. 

6
 Všechny překlady anglické literatury, které jsou citovány v diplomové práci, jsou autorčiny vlastní 

překlady. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0lechta
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ran%C3%BD_novov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cena
http://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Dedn%C3%ADk
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neobchodovala, ale přidělovala ji členům společenství, aby na ní mohli hospodařit. Po 

sklizni se pole proměnila v pastviny a bylo to opět celé společenství, které rozhodlo, které 

pastviny bude kdo obhospodařovat a která zvířata se na nich budou pást (Johanisová, 

2008). 

Různé formy sdružování nevznikaly jen v Evropě, ale také třeba v Číně, například v 7. 

a 8. století za dynastie Tang
7
. Byly to zemědělské vzájemné společnosti, podobné 

pozdějším středověkým cechům. Ty měly obrovský význam pro nárůst obdělávané půdy a 

zavedení výsadby technických plodin. Středověká Konstantinopol pak zažila vznik prvních 

potravinových spolků (Defourny, Nyssens, 2003). 

1.2. Česká republika 

1.2.1. Tradice české družstevní činnosti 

Sociální ekonomika není v Čechách žádným nováčkem a je zakotvena hluboko v naší 

historii. Především tradice družstevnictví přetrvává i v 21. století. První družstva u nás 

začínala vznikat už ve 40. letech 19. století a první družstevní c.k. zákon, který vstoupil 

v platnost v 70. letech 19. století (Dohnalová, Průša, 2011), měl za následek prudký 

rozmach především výrobních družstev. V roce 1847, krátce po vzniku družstva 

anglických „rochdaleských průkopníků“
8
, vzniklo první české družstvo – Pražský potravní 

a spořitelní spolek
9
.  

Družstevní myšlenky, tedy myšlenky solidarity, svépomoci a spolupráce v materiální a 

sociální oblasti, se dále šířily a stát byl postupně nucen deklarovat i jejich legislativní 

rámec a existenci ve výrobě, obchodě a službách, a to již za Rakouska-Uherska 

(Západočeské konzumní družstvo Plzeň, 2009). Dosud fungující výrobní družstvo Kovo 

Věšín vzniklo v Čechách už v roce 1892. V roce 1908 byl založen Ústřední svaz 

českoslovanských družstev. Největší rozmach československého družstevnictví nastal 

                                                           
7
 Dynastie Tang vládla v letech 618–907 n. l. 

8 Rochdaleští pionýři – skupina chudých řemeslníků a tkalců, které připravila o práci průmyslová výroba 

v Manchesteru. V roce 1844 zakládali první svépomocné sdružení v městečku Rochdale. Otevírali 

svépomocný obchod s potravinami a svíčkami, které prodávali svým členům. Zboží bylo levnější a 

kvalitnější. 

9
 Založen v roce 1847 v Praze. Byl určitou symbiózou spotřebního a spořitelního družstva. 
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v období mezi dvěma světovými válkami. V roce 1937 existovalo v tehdejším 

Československu 15 000 ekonomických demokratických svépomocných družstev s více než 

čtyřmi miliony členů. To byla téměř čtvrtina tehdejšího obyvatelstva. Výrobní družstva 

fungovala jak ve městech, tak i na vesnicích. Vznikala družstva spotřební, výrobní, 

zemědělská, zpracovatelská, nákupní a odbytová, bytová a také družstevní záložny zvané 

kampeličky
10

 (Dohnalová, Průša, 2011).  

Druhá světová válka zpomalila nebo zastavila produkci většiny družstev. Řada 

družstev se po válce už ani neobnovila. V naší novodobé historii jsou bohužel družstva 

spojována především s neblahou dobou vyvlastňování půdy soukromým zemědělcům a s 

následnou kolektivizací, která vyústila v nucené zakládání jednotných zemědělských 

družstev. Výrobní družstva však představovala mnohdy velice progresivní ekonomický 

subjekt, který dokázal reagovat na poptávku zákazníků. 

V roce 1953 se uskutečnil ustavující sjezd svazu výrobních družstev, který se stal 

řídicím orgánem výrobního družstevnictví. Po roce 1989 se počet zemědělských družstev 

postupně snižoval nebo byla tato družstva transformována na družstva výrobní a 

průmyslová. Svaz výrobních družstev jako vrcholný orgán existuje doposud a jeho 

specifickým znakem je dlouholetá tradice v zaměstnávání osob se zdravotním postižením – 

např. v družstvech Drutěva
11

, Dipro
12

, VDI Meta
13

 apod. (Hunčová, 2007). 

 

1.2.2. Spolky 

Dalším tradičním subjektem sociální ekonomiky jsou spolky. Historie spolkového 

hnutí sahá do doby národního obrození. Jeden z nejdéle platných zákonů – zákon č. 

134/1867, který byl novelizován až po roce 1951, umožnil zakládání spolků. Již v roce 

1869 se na území Čech nacházelo 40 % všech spolků z celé c. k. monarchie. V roce 1868 

                                                           
10

 Zakladatelem družstevních záložen byl u nás v 50. letech 19. století lékař, národní buditel a spisovatel 

František Cyril Kampelík (* 1805; † 1872). 

11
 Brněnská Drutěva byla založena už v roce 1945, pražská v roce 1950. Zaměstnávala a zaměstnává 

osoby se zdravotním postižením v drobné řemeslné výrobě a službách.  

12
 Dipro bylo založeno v roce 1950; dodnes se zaměřuje především na dřevovýrobu.  

13
 VDI Meta bylo založeno v roce 2000 a orientuje se na oblast informačních technologií a služeb. 
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založil dr. František Ladislav Chleborád
14

 první dělnický svépomocný podpůrný spolek 

Oul
15

, který podnítil během krátké doby vznik dalších 300 podobných spolků na našem 

území (Dohnalová, Anderle, 2002). Stejně jako u družstev i u spolků nastal největší 

rozkvět spolkového hnutí mezi dvěma světovými válkami (Dohnalová, Průša, 2011). 

Spolky měly různé zaměření od okrašlovacích, sdružovacích, ženských, dělnických, až 

po intelektuální, sportovní, literární a politické. Po nástupu fašismu a během okupace 

Československa byla řada spolků rozpuštěna. Po osvobození některé spolky obnovily svou 

činnost podle prvorepublikových zákonů. V roce 1951 však byl v Československu vydán 

zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných sdruženích a spolcích, který ve svém důsledku 

znamenal pro mnohé spolky konec činnosti, případně pokračování v jiné formě. Od 70. let 

až do roku 1989 spolky fungovaly v rámci Národní fronty
16

. Po roce 1989 byly obnoveny 

zejména ty spolky, jejichž historie sahá až do doby národního obrození (Sokol
17

). Další 

tradiční spolky s dlouhou historií (Havlíček
18

, Hlahol
19

) svou utlumenou činnost 

revitalizovaly. Obroda spolkového života obvykle probíhala s velkou chutí a nadšením. 

Paralelně začaly vznikat i nové spolky a zájmová sdružení. 

                                                           
14

 František Ladislav Chleborád (* 1839; † 1911), právník, čelní představitel svépomocných snah 

v českém dělnickém hnutí; první ředitel banky Slavia, zakladatel svépomocného dělnického spolku Oul. 

15
 Český svépomocný dělnický spolek. Členy spolku se stávali dělníci, řemeslníci i příslušníci městských 

středních vrstev. Po vzoru pražského Oulu vznikaly obdobné spolky na českém venkově. Část dělníků, 

sdružených v Oulu vystoupila již na podzim roku 1868 proti nepolitickému charakteru spolku a roku 1869 

začala přecházet do politicky zaměřených dělnických besed. Oul pokračoval ve své svépomocné družstevní 

činnosti až do roku 1878, kdy pro hospodářské neúspěchy zanikl. 

16
 Národní fronta Čechů a Slováků bylo sdružení politických stran (později do něj byly přijaty i další 

organizace), které bylo založeno za účelem převzetí řízení státu po druhé světové válce. V podstatě se jednalo 

o nejdéle fungující politickou koalici na území Československa, samozřejmě pod řízením KSČ. 

17
 První česká tělocvičná organizace v Rakousku-Uhersku, založena roku 1862 z iniciativy dr. Miroslava 

Tyrše a Jindřicha Fűgnera.  

18 Dělnický podpůrný vzdělávací spolek Havlíček vznikl v mnoha městech a obcích. Jeho činnost je 

zaměřena na divadlo, historii a vzájemné sdružování. 

19 Pěvecký spolek založený Janem Ludevítem Lukesem v roce 1861. Existuje dodnes. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koalice
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1.2.3. Svépomocná hnutí 

V polovině 19. století vznikala kromě výše uvedených družstev i další svépomocná 

hnutí pro podporu drobných podnikatelů a živnostníků. V tomto období totiž nebyl mezi 

lidmi dostatek volného kapitálu, který by podnítil vznik bank a peněžních institucí. Banky, 

které existovaly, neposkytovaly půjčky a úvěry drobným a středním podnikatelům. To 

podněcovalo upevnění jednoho z hlavních principů sociální politiky, a tím je svépomoc a 

solidarita. Vznikaly svépomocné občanské záložny, známější jako „družstevní záložny,“ 

„kampeličky“, které nejprve půjčovaly peníze na zaručený krátkodobý osobní úvěr svým 

členům, později i nečlenům (Dohnalová, Průša, 2011). První byla Občanská záložna ve 

Vlašimi, založená v roce 1858. Další instituce, které vznikaly z iniciativy drobných 

podnikatelů a živnostníků a které řešily ochranu svých členů před nepříznivou životní 

situací, byly pojišťovny. Teprve v roce 1819 byl po řadě úprav vydán císařský patent, který 

v habsburské monarchii povoloval zřizování soukromých pojišťoven a o dva roky později 

byl doplněn o ustanovení, že pojišťovny mohou být zřizovány také veřejnoprávními 

organizacemi. V té době již na území habsburské monarchie fungovala řada místních 

vzájemných pojišťoven, a pojišťovacích spolků, které sdružovaly finanční prostředky 

svých členů, ze kterých vytvářely pojistné fondy a nakládaly s nimi podle vzájemně 

dohodnutých pravidel. Po vydání císařského patentu byly zakládány pojišťovny po celém 

území monarchie a samozřejmě také v zemích Koruny české. V roce 1827 byla založena 

První česká vzájemná pojišťovna v Praze
20

, v roce 1869 životní pojišťovna Slavia
21

, 

a v roce 1872 první česká zajišťovna – První česká zajišťovací banka v Praze
22

 (Historie 

pojišťovny, s.d.). I podpůrné spolky a svépomocná hnutí, např. horníků, železničářů, 

drobných živnostníků zakládaly nejprve tzv. pokladny, kde sdružovaly peníze svých členů, 

které v případě úrazu, úmrtí nebo propuštění z práce vyplácely svým členům nebo jejím 

rodinným příslušníkům. Tyto pokladny se později staly sociálními pojišťovnami 

(Dohnalová, Průša, 2011). 

                                                           
20

 Byla založena stavy Království českého; měla generálního ředitele, krajská a místní ředitelství. Šlo 

o první propojení pojišťovny se státní administrativou. 

21
 První ryze český pojišťovací ústav, založen F. L. Chleborádem s podporou Františka Palackého. 

Symbolické jméno Slavia, zosobňující ideál slovanské vzájemnosti a pospolitosti, otevíralo bance přístup do 

všech utiskovaných zemí v bývalé monarchii. Z nepatrných počátků se pojišťovna v následujících 

desetiletích stala uznávanou společností s mezinárodní působností. 

22
 Navázala na tradice První české vzájemné pojišťovny z roku 1827.  
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1.2.4. Nadace a charita 

Historie charity v našich zemích je spojována s církví. První „církevní nadace“ 

podporovaly chudé a sociálně slabé. Zakládaly nemocnice, sirotčince, školy a starobince. 

Velká změna nastala za vlády císaře Josefa II., který zrušil mnoho klášterů, jejichž majetek 

byl zkonfiskován a předán do rukou světské charity a nadací založených pro humanitární 

účely. Nad nadacemi byl stanoven státní dohled zemské vlády. V době národního obrození 

začaly vznikat nadace na podporu rozvoje národní kultury, umění a vědy. Ve středu zájmu 

tehdejších filantropů byla především věda, umění a vzdělávání. K nejvýznamnějším 

představitelům štědrých dárců patřil architekt Josef Hlávka
23

, který prostřednictvím nadace 

„Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových“
24

 (1904), podporoval zejména kulturu a 

vzdělanost. Tato nadace funguje bez přerušení své činnosti až do dnešních dní (Dohnalová, 

Anderle, 2002). Dalším významným mecenášem byl průmyslník Alois Oliva
25

, který byl 

mecenášem umění, a v roce 1896 založil Olivovu nadaci, jež financovala vychovatelnu pro 

opuštěné děti v Říčanech u Prahy. Olivova nadace byla dvakrát zrušena, a to s příchodem 

nacistů do ČSR a také za komunistického režimu (Olivova nadace, 2013). V roce 1990 

byla znovu obnovena. 

Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 začal počet dobročinných 

nadací, spolků a občanských asociací stoupat.  

1.3. Historie sociální ekonomiky v evropských zemích  

Při odkazování na evropské kořeny sociální ekonomiky se nejčastěji připomíná rozvoj 

družstev, asociací a vzájemných společností druhé poloviny 19. století. Hlavní příčiny 

rozvoje družstevní a spolkové činnosti jsou spojovány s negativními sociálními dopady 

průmyslové revoluce a celosvětovým šířením principu tržního hospodářství. Vzájemná 

                                                           
23

 Josef Hlávka (* 1831; † 1908) byl významný český architekt, stavební podnikatel a politik. Dosud je 

považován za největšího českého mecenáše v historii.  

24
 Nejstarší česká nadace s nepřerušenou kontinuitou; podle poslední vůle měla nadace podporovat vědu, 

vzdělání a financovat provoz vysokoškolských kolejí pro nemajetné a talentované studenty. Nadace v této 

vůli pokračuje do současnosti.  

25
 Alois Oliva (* 1822; † 1899) byl český velkoobchodník, pražský komunální politik, zemský i říšský 

poslanec a mecenáš. 
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podpora a solidarita měla zajišťovat lidem podporu jich samotných i jejich rodin v případě 

úrazu, nemoci či smrti. 

Rozdílné historické kořeny v utváření třetího sektoru uvádějí Jacques Defourny a 

Victor A. Pestoff
26

. Anglie a Irsko se opírají o tradice filantropie a charity. Smysl pro 

občanskou odpovědnost, která se zaměřuje na podporu rovnosti a demokracie, je 

charakteristická pro skandinávské země, stejně jako společná víra v demokracii, která 

napomáhá zakládání družstev a podněcuje dobrovolnické hnutí. Víra je důležitým motivem 

vzájemné pospolitosti a pomoci bližnímu v Itálii, Belgii a Francii. V neposlední řadě je 

tradice hluboce zakořeněna v rodině jako pečovatelce o děti a staré občany především 

v Itálii a Řecku. 

Klíčové principy moderního konceptu sociální ekonomiky – sdružování, vzájemnost a 

spolupráce – se nezávisle na sobě formovaly v západní Evropě na konci 19. a v první 

polovině 20. století. Vlivem vzestupu soukromého a státního sektoru se v období 50. – 70. 

let 20. století rozvoj sektoru sociální ekonomiky utlumil (Defourny, Pestoff, 2013).  

1.4. Příčiny utváření třetího sektoru 

Od 70. let 20. století se začaly projevovat negativní důsledky politiky welfare
27

 

v mnoha státech Evropy. Štědrý systém sociálních příjmů tlumí iniciativu, rozvíjí závislost 

a zbavuje lidi osobní odpovědnosti za financování své spotřeby. Na konci 20. století se již 

otevřeně hovořilo o krizi sociálního státu, který není nadále schopen čelit dlouhodobé 

nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení, ani udržet životní úroveň lidí v důchodovém 

věku. Stát sociální se mění na stát smíšený sociální, kde je odpovědnost rozdělena mezi 

veřejné instituce, soukromý sektor a subjekty třetího sektoru (Dohnalová, Průša, 2011). 

V souvislosti s tímto tématem hovoří Magdalena Hunčová (2004) o partnerství, které 

                                                           
26

 Victor A. Pestoff je významný americký politolog a ekonom žijící ve Švédsku a vyučující na Univerzitě 

ve Stockholmu. Dlouhodobě se zabývá výzkumem a rozvojem třetího sektoru.  

27 Fenomén welfare state (stát blahobytu), v českých textech opakovaně nevhodně překládaný jako 

sociální stát, zasáhl téměř celou poválečnou praxi sociální politiky v evropských zemích. Jeho nedílnou a 

klíčovou součástí byla také vzdělávací politika umožňující přístup ke vzdělání jako univerzálnímu sociálnímu 

právu. Základní typologie welfare statů: sociálně-demokratický, liberální, konzervativní. Dostupné na: 

<http://search.centrum.cz/index.php?q=politika+welfare&source=hp9&utm_source=centrumHP&utm_mediu

m=searchbox&utm_content=internet&channel_id=hpc-top-box&kibitz=0&kibitz-db>. 

http://search.centrum.cz/index.php?q=politika+welfare&source=hp9&utm_source=centrumHP&utm_medium=searchbox&utm_content=internet&channel_id=hpc-top-box&kibitz=0&kibitz-db
http://search.centrum.cz/index.php?q=politika+welfare&source=hp9&utm_source=centrumHP&utm_medium=searchbox&utm_content=internet&channel_id=hpc-top-box&kibitz=0&kibitz-db
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„souvisí s transformací sociálního státu na sociální mix, kde je část role a funkcí státu 

přenášena na nižší vládní úrovně a na nevládní neziskové organizace, případně na 

soukromé tržní subjekty. Ti všichni jsou pak partnery vlády státu při zajišťování veřejného 

dobra.“ (Hunčová, 2004: 127).  

Mnohé státy tedy omezují své sociální výdaje, přestávají poskytovat služby v plném 

rozsahu a vytvářejí tak prostor pro nové poskytovatele. Aby bylo možné tyto nové 

organizace vymezit a definovat, vznikl v polovině 90. let pojem „třetí sektor“ (Dohnalová, 

Průša, 2011). 

 

2. Třetí sektor 

„Třetí sektor je obecný termín pro organizace nebo asociace, které jsou součástí 

občanské společnosti a které nejsou ani pod přímým řízením státu a ani nejsou výlučným 

produktem tržní ekonomiky“ (Doherty, Foster, 2009: 21). 

Veřejný prostor je charakterizován historickým kontextem každé země. V Evropě, 

která je nejednotná v sociopolitických, kulturních a národnostních aspektech, trvalo 

vytvoření povědomí o třetím sektoru delší dobu. „Byť zakořeněny v národnostních 

tradicích, měly jednotlivé subjekty třetího sektoru nelehkou cestu k povědomí veřejnosti“ 

(Dohnalová, Průša, 2011: 24). „Důležitost třetího sektoru je dnes velká a mnohdy se mu 

přisuzuje ekonomická role veřejných institucí. Podílí se na redistribuci, protože 

zprostředkovává širokou škálu bezplatných nebo zdánlivě bezplatných služeb potřebným 

lidem, a to skrze dobrovolnictví, které mohou mnohá sdružení mobilizovat. Tento sektor je 

také zapojen do regulace ekonomického života, když například sdružení či sociální 

družstva
28

jsou partnery veřejných institucí v oblasti pomoci hledání práce málo 

kvalifikovaným nezaměstnaným lidem, u kterých hrozí nebezpečí permanentního vyloučení 

                                                           
28

 Podle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

účinného od 1. ledna 2014, je podle § 758 sociálním družstvem 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 a využíváním místních 

zdrojů podle místa sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, 

sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje. 
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z pracovního trhu“ (Dohnalová, Průša, 2011: 3). Jak autoři dále uvádějí: „Smyslem 

plurality poskytovatelů je úspora veřejných zdrojů, zvyšování efektivnosti veřejně 

poskytovaných služeb, mobilizace podnikatelských a neziskových subjektů“ (Defourny, 

Pestorff, překlad Dohnalová, Průša, 2011: 12).¨ 

 

Obr. 1; Oblast tzv. třetího sektoru (včetně sociální ekonomiky) na rozhraní komunitní, tržní a státní 

sféry. (podle Defourny & Pestoff, 2008) 

 

 

Jak již bylo řečeno, třetí sektor se tedy nachází v samém středu sociálního trojúhelníku 

(obr. 1), vyjadřujícího vztahy mezi veřejným sektorem – státem, tržním sektorem – 

firmami a komunitou – domácnostmi a rodinami. Hranice jednotlivých sektorů však nikdy 

nebyly a nebudou ostré, a často tudíž dochází k přesahům. Aktéry a aktivity sociální 

ekonomiky můžeme nalézt podél rozhraní mezi sektorem trhu a sektory neziskovými 

(rozhraní non-profit/for-profit). Tento prostor však velmi často zasahuje jak do sektoru 

komunitního, protože tady je ten správný prostor pro solidaritu, svépomoc a sdružování, 
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tak do sektoru veřejného. Sem totiž poukazují aktéři sociální ekonomiky své zisky 

(Hunčová, 2004). 

Třetí sektor nabývá na svém významu zejména z hlediska zaměstnanosti a produkce, a 

to především ve službách. V některých zemích Evropy – v Nizozemí, Belgii, Irsku a 

Německu – zabezpečuje třetí sektor až 10% zaměstnanost. Partnerství mezi státem a třetím 

sektorem se nejvíce rozvíjí při vytváření pracovních míst pro osoby těžce umístitelné na 

trhu práce (Defourny, Nyseens, 2010). 

Velký význam, který je přičítán úloze třetího sektoru ve smíšeném sociálním státě, má 

také mnoho odpůrců. Někteří se obávají, že se třetí sektor stane nástrojem uplatňování 

soukromých záměrů, což povede k sociální regulaci a postupnému roztřepení sociálních 

práv“ (Defourny, 2002: 3). V zemích západní Evropy protestují tradiční představitelé 

třetího sektoru proti velkému tlaku státu na ekonomickou soběstačnost a profesionalizaci 

těchto sdružení a žádají vytvoření čtvrtého sektoru. Ten by se měl zabývat obhajobou práv 

a občanskou angažovaností. Například Anglie a Itálie již podnikají v této oblasti konkrétní 

kroky (Defourny, Nysessens, 2010).  

Jako dva hlavní konceptuální proudy v rámci třetího sektoru jsou v odborné literatuře 

označovány občanský sektor, který má kořeny v USA, a sociální ekonomika, která se 

rozvíjí ve státech Evropy (Dohnalová, Průša, 2012). 

2.1. Občanský sektor 

Organizace občanského sektoru jsou vymezeny jako organizace nevytvářející zisk 

k přerozdělení mezi jejich vlastníky, správce nebo zakladatele; mohou zisk vytvořit, ale 

musí ho zase vložit zpět k rozvoji organizace a plnění jejích cílů (Škarabelová, 2005). 

U organizací tohoto typu se nejčastěji uvádí charakterizující termín neziskové, nestátní 

nebo nevládní. 

„Klíčovou funkcí neziskových organizací je jejich působení v roli tlumočníků 

požadavků občanů. Dosahují toho tím, že umožňují občanům aktivní účast v jejich 

činnostech a zvyšují míru povědomí o těchto požadavcích. Jejich prostřednictvím jsou 

vyjadřována přání a potřeby občanů“ (Dohnalová, Anderle, 2002: 23). Například 

v sociální oblasti či v oblasti ochrany a podpory zdraví, včetně péče o zdravotně postižené, 

nabízejí neziskové organizace mnohdy nikoli pouze alternativu, ale dokonce jen jediný 

zdroj uspokojování zájmů občanů. „Ve světě existuje mnoho specifických organizací 
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občanského sektoru. Dalo by se říci, že co stát, to jiná forma. Stále vznikají jiná 

legislativní vymezení, která reagují na bezprostřední potřeby každého státu“ (Defourny, 

Pestoff, 2002).  

Mnoho českých odborníků, kteří se zabývají rozvojem neziskového sektoru u nás, 

cituje ve svých pracích H. K. Anheiera a L. M. Salamona. Jejich definice občanského 

sektoru charakterizuje několik základních znaků. V oblasti organizovanosti jmenovaní 

autoři uvádějí dvě základní formy: právnické osoby a sdružení s pevně danou organizační 

strukturou. 

Dále autoři charakterizují tyto organizace jako nezávislé na státu v oblasti řízení a 

činnosti, ale připouštějí, že stát může subjekty neziskového sektoru finančně podporovat. 

Klíčovou je zásada nerozdělování zisku mezi zakladatele, vlastníky nebo členy. 

Organizace ale může zisk vytvářet, musí ho však vždy použít k naplňování svých cílů a 

poslání. Neziskové organizace mají dále vlastní strukturu a správu. Důležitým 

charakteristickým rysem je dobrovolnictví jak v členství, tak v oblasti dobrovolných darů 

(Anheier, Salamon, 1999; Dohnalová Průša, 2011).  

Mnoho občanských sdružení vzniklo nebo stále vzniká primárně jako dobrovolná 

skupina nadšenců a teprve určitým vývojem v čase se z nich stávají strukturované subjekty. 

O tom, jak se dobrovolnictví vyvíjí v rámci neziskového sektoru, Jacques Defourney a 

Patrick Develtere říkají: „Dobrovolnictví se za posledních málo desetiletí změnilo ve své 

podstatě. Zdá se být ne pouze mnohem charitativnější než před čtyřiceti lety, ale také méně 

„militantní“ než v 60. nebo 70. letech minulého století. Současní dobrovolníci jsou dosti 

pragmatičtí a soustředí se více na „produktivní cíle“ a činnosti, které pokrývají specifické 

potřeby.“ (Defourny, Develtere, 1999: 4) Tento trend může potvrdit každodenní praxe 

neziskových organizací, kam se stále častěji hlásí zájemci o expertní dobrovolnictví
29

. 

Vzhledem k tomu, že diplomová práce bude dále pokračovat v pojmosloví sociální 

ekonomiky, opustím v tuto chvíli termín občanský sektor a přikloním se k terminologii 

užívané v Evropě, kde se dělí subjekty sociální ekonomiky na základě dvou přístupů: 

                                                           
29

 Expertní dobrovolnictví je postavené na předávání znalostí a zkušeností lidí z komerčního sektoru 

pracovníkům neziskových organizací. Nejčastěji se jedná o spolupráci v oblasti řízení, marketingu, PR, daní 

a účetnictví, IT poradenství a návrhů a správy webových stránek. Viz <http://www.dobrovolnik.cz/oblasti-

dobrovolnictvi/dobrovolnictvi-firem/expertni-dobrovolnictvi/> 

http://www.dobrovolnik.cz/oblasti-dobrovolnictvi/dobrovolnictvi-firem/expertni-dobrovolnictvi/
http://www.dobrovolnik.cz/oblasti-dobrovolnictvi/dobrovolnictvi-firem/expertni-dobrovolnictvi/
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● Právně-institucionální přístup – vymezuje sociální ekonomiku na základě 

právních či institucionálních forem, pod jejichž hlavičkou subjekty působí. 

● Normativní přístup – vymezuje subjekty sociální ekonomiky na základě 

společných principů bez ohledu na jejich právní nebo i institucionální formy 

(Dohnalová, Průša, 2011; Defourny, 2002). 

Sociální podniky bychom také mohli lépe vymezit pomocí následujícího obrázku (obr. 

2), na kterém jsou znázorněny jako výseč dvou zavedených oblastí – družstev a 

neziskového sektoru. 

 

Obr. 2; Vymezení prostoru pro sociální ekonomiku mezi družstvy a neziskovým sektorem dle 

Defourny, Develtere, 1999. 

 

2.2. Subjekty sociální ekonomiky v České republice – členění podle právně-

institucionálního přístupu 

Po roce 1989 docházelo k rozsáhlé obnově spolkové činnosti. Tato obnova je 

podepřena zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, který upravuje vznik, zánik a 

vnitřní poměry občanských sdružení sloužících naplňování potřeb svých členů, které však 

často reagují i na potřeby lidí a společnosti a vytyčují si veřejně prospěšné cíle 
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(Dohnalová, Průša, 2011). Tento zákon není nijak detailní, obsahuje jen několik paragrafů, 

což je však spíše jeho výhodou, neboť ponechal sdružením velkou volnost v oblasti jejich 

samoregulace a vnitřního uspořádání. V průběhu dalších let byly přijaty další zákony. 

V roce 1995 vstoupil v platnost zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech, v roce 1995 zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a 

v roce 2002 zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.  

Další významné zákony, vztahující se k tématu mé diplomové práce, jsou zákon 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákon č. 

531/1991 Sb., obchodní zákoník, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

V roce 2014 vstoupí v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon 

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích). Tyto dva zákony, spolu s další průvodní legislativou, prakticky zcela nahradí 

současně platnou právní úpravu v soukromoprávní oblasti a s ní související úpravu 

veřejnoprávní oblasti. 

Všechny uvedené zákony vymezují subjekty, které jsou v současné době, resp. budou 

počínaje rokem 2014 účastníky sociálního podnikání v České republice. Dále uvádím 

stručné vymezení těchto subjektů – účastníků sociálního podnikání v České republice. 

 

Družstvo 

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob (nejméně tří) založeným za 

účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých 

členů. Podle definice nové právní úpravy od 1. ledna 2014 je družstvo společenstvím 

neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo 

třetích osob, případně za účelem podnikání. Členové družstva neručí za závazky družstva. 

Družstvo není omezeno v možnosti zabývat se sociálním podnikáním. 

 

Sociální družstvo 

Sociální družstvo je zvláštním druhem družstva výslovně upraveným zákonem č. 

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

účinným od 1. ledna 2014. Sociální družstvo je družstvo, které soustavně vyvíjí obecně 

prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální 
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integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních 

potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa sídla a působnosti sociálního družstva, 

zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, 

vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje. Členové sociálního družstva neručí za 

závazky sociálního družstva. Sociální družstvo není omezeno v možnosti zabývat se 

sociálním podnikáním. 

 

Občanské sdružení  

Občanské sdružení je právnickou osobou sdružující primárně fyzické osoby (jeho 

členem však mohou být vedle fyzických osob i osoby právnické) za účelem realizace určité 

zájmové činnosti. Občanské sdružení nemůže být primárně založeno za účelem výkonu 

podnikatelské činnosti. Na podporu svého hlavní účelu (cíle) však může vykonávat 

odpovídající podnikatelskou činnost (byť je nutné dodat, že registrující orgán, Ministerstvo 

vnitra, tomu často klade zbytečné překážky, jak může potvrdit z vlastní zkušenosti i 

autorka této diplomové práce). Členové občanského sdružení neručí za závazky 

občanského sdružení. Občanské sdružení není omezeno v možnosti zabývat se sociálním 

podnikáním, jestliže takové sociální podnikání je vykonáváno na podporu jeho hlavního 

účelu (cíle). Občanské sdružení jako právní forma zaniká ke dni 31. prosince 2013 a nadále 

se považuje za spolek (s možností následné transformace na ústav nebo sociální družstvo). 

 

Spolek 

Spolek je nově upraven v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinném od 1. 

ledna 2014. Tímto dnem se za spolek budou považovat všechna občanská sdružení 

existující k tomuto datu. Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem členů (alespoň 

tři zakladatelé), kteří se v něm, vedeni společným zájmem, spolčují za účelem jeho 

naplnění. Členové spolku neručí za jeho dluhy. Spolek nemůže mít jako svoji hlavní 

činnost podnikání. Vedle své hlavní činnosti však může vyvíjet vedlejší hospodářskou 

činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, spočívá-li její účel v podpoře 

hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Spolek tedy není omezen 

v možnosti zabývat se sociálním podnikáním, spočívá-li jeho účel v podpoře hlavní 

činnosti spolku nebo v hospodárném využití spolkového majetku. 
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Ústav 

Ústav je nově upraven v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinném od 1. 

ledna 2014. Ústav je právnickou osobou ustavenou za účelem provozování činnosti 

užitečné společensky nebo hospodářsky, s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav 

provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem 

stanovených. Ústav může provozovat obchodní závod nebo jinou vedlejší činnost (může 

tedy podnikat), jen jestliže to nebude na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb 

poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu; zisk může ústav použít jen k podpoře 

činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu. Ústav tedy není omezen 

v možnosti zabývat se sociálním podnikáním, nebude-li to na újmu jakosti, rozsahu a 

dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. 

 

Nadace 

Podle právní úpravy platné do 31. prosince 2013 je nadace nebo nadační fond účelové 

sdružení majetku zřízené pro dosahování obecně prospěšných cílů. Obecně prospěšným 

cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných 

humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj 

vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu. 

Do 31. prosince 2013 platí, že nadace nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou 

pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, 

společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. V tomto směru je tedy možnost sociálního 

podnikání nadace velmi omezena (na rozdíl od možností nadace finančně podporovat jiné 

subjekty, které provozují sociální podnikání). 

Podle nové právní úpravy účinné od 1. ledna 2014 je nadace právnickou osobou 

vytvořenou majetkem vyčleněným k určitému účelu, založenou k trvalé službě 

společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu, který může být veřejně prospěšný nebo 

dobročinný. Nadace nemůže být založena s úmyslem, že bude sloužit výlučně výdělečným 

cílům. Nadace může podnikat, pokud podnikání představuje pouhou vedlejší činnost a 

výtěžky podnikání slouží jen k podpoře jejího účelu. V těchto mezích se tedy nadace může 

zabývat i sociálním podnikáním. 
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Nadační fond 

Podle právní úpravy platné do 31. prosince 2013 je nadační fond účelové sdružení 

majetku zřízené pro dosahování obecně prospěšných cílů. Obecně prospěšným cílem je 

zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních 

hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, 

tělovýchovy a sportu. 

Do 31. prosince 2013 platí, že nadační fond nesmí vlastním jménem podnikat, s 

výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, 

společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. 

Podle nové právní úpravy účinné od 1. ledna 2014 je nadační fond právnickou osobou 

vytvořenou majetkem vyčleněným k určitému účelu, založenou k účelu užitečnému 

společensky nebo hospodářsky. Z nové právní úpravy není zcela jasné, zda nadační fond 

může podnikat, pokud podnikání představuje pouhou vedlejší činnost a výtěžky podnikání 

slouží jen k podpoře jeho účelu. Spíše se však jeví, že nikoliv, avšak je třeba v tomto směru 

vyčkat aplikační praxe. Tím pak bude dáno, zda se nadační fond může zabývat i sociálním 

podnikáním. 

 

Obecně prospěšná společnost 

Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, která poskytuje veřejnosti obecně 

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

zisk musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla založena. 

Od 1. ledna 2014 již nebude možné zakládat nové obecně prospěšné společnosti, stávající 

obecně prospěšné společnosti však budou i nadále existovat, nebo se mohou transformovat 

na ústav, nadaci nebo nadační fond. Obecně prospěšná společnost může vykonávat i 

doplňkové činnosti, bude-li tím dosaženo účinnějšího využití jejích prostředků; přitom 

nesmí být ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost jí poskytovaných služeb. V těchto mezích 

se tedy obecně prospěšná společnost může zabývat i sociálním podnikáním. 

 

Církev a náboženská společnost 

Činnost církví a náboženských společností je upravena zákonem č. 3/2002 Sb., 

o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Církve a 
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náboženské společnosti jsou právnickými osobami plnícími primárně duchovní účely, 

mohou se však zabývat i obecně prospěšnou činností a v rámci toho i sociálně podnikat. 

 

Podnikatel  

Podnikatel – fyzická osoba (OSVČ)
30

 není omezen v možnosti zabývat se sociálním 

podnikáním. Za závazky vzniklé při své podnikatelské činnosti odpovídá celým svým 

majetkem. 

 

Veřejná obchodní společnost 

Veřejná obchodní společnost má nejméně dva společníky (fyzické nebo právnické 

osoby), kteří za závazky společnosti ručí celým svým majetkem. Veřejná obchodní 

společnost není omezena v možnosti zabývat se sociálním podnikáním. 

 

Komanditní společnost 

Komanditní společnost má nejméně dva společníky – komanditistu a komplementáře 

(fyzické nebo právnické osoby), z nichž komanditista ručí za závazky společnosti do výše 

svého nesplaceného vkladu a komplementář ručí za závazky společnosti celým svým 

majetkem. Komanditní společnost není omezena v možnosti zabývat se sociálním 

podnikáním. 

 

Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným může mít jednoho nebo více společníků (fyzické 

nebo právnické osoby), kteří ručí za závazky společnosti do výše nesplacených vkladů. 

Společnost s ručením omezeným není omezena v možnosti zabývat se sociálním 

podnikáním. 

 

 

 
                                                           
30

 OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná, fyzická osoba – podnikatel podle definice v § 2 odst. 2 zákona 

č. 531/1991 Sb., obchodní zákoník. 
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Akciová společnost 

Akciová společnost může mít jednoho nebo více akcionářů (fyzické nebo právnické 

osoby), kteří neručí za závazky společnosti. Akciová společnost není omezena v možnosti 

zabývat se sociálním podnikáním. 

 

Chráněná pracovní místa 

Vzhledem k tomu, že v současné době zaměstnává většina sociálních podniků v České 

republice především osoby se zdravotním postižením, „což je ovlivněno tradicí a poměrně 

jasně vymezenými nástroji i statutem tohoto typu znevýhodnění“ (Bednáriková, Francová, 

2011: 18), nelze na konci této kapitoly nepřipomenout chráněná pracovní místa. 

Vytvářet chráněná pracovní místa, jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, a 

získávat na jejich provozování finanční příspěvek umožňuje zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, v § 75 až 78. Chráněná pracovní místa mohou vytvářet jak fyzické, tak i 

právnické osoby. Pokud zaměstnavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním 

postižením z celkového počtu všech zaměstnanců, má nárok na částečnou úhradu 

vynaložených mzdových prostředků.  

 

Dříve existoval ještě statut chráněné dílny, která byla přizpůsobena pro zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením a kde bylo v průměrném ročním přepočteném počtu 

zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musela být 

provozována po dobu nejméně dvou let. I když už tento statut neexistuje, působí stále 

velké množství subjektů, které provozují služby, výrobu a obchod a zaměstnávají více než 

50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Právě tyto 

subjekty jsou nejpravděpodobnějšími aspiranty transformace na sociální podniky typu 

WISE (integrační sociální podnik; work integration social enterprise).  

2.3. Subjekty sociální ekonomiky v České republice – členění podle normativního 

přístupu 

Chápání významu pojmů sociální ekonomika, sociální podnik (social enterprise), 

integrační sociální podnik (work integration social enterprise, WISE) a sociální podnikatel, 

stejně jako chápání role celého tzv. třetího sektoru, se liší v jednotlivých státech EU 
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v závislosti na historickém a institucionálním kontextu (Defourny, Nyssens, 2010). Přesto 

existuje relativně široká shoda na základním vymezení oblasti jejich působení a základních 

principech, které zahrnují uplatňování i jiných než ekonomických cílů, uspokojování 

sociálních potřeb, posilování vzájemné solidarity a soudržnosti, uplatňování 

demokratických principů v chodu a řízení subjektů sociální ekonomiky, zapojování 

širokého spektra stakeholderů
31

 do jejich fungování, rozvoj místní ekonomiky i komunity a 

uplatňování principů udržitelného rozvoje, zejména šetrného využívání místních zdrojů. 

V obecné rovině vychází pojetí sociální ekonomiky z konceptu tzv. trojího zisku (Tripple 

Bottom Line), tedy souladu mezi rozvojem v oblasti ekonomické, sociální a 

environmentální. Z důrazu na vyvážený rozvoj ve všech těchto oblastech vychází i české 

pojetí sociální ekonomiky, stejně jako odvozené definice a principy obecných i 

integračních sociálních podniků (TESSEA , 2011: 14–16). 

 

Sociální podnikatel 

To, co platí o sociálních podnicích, platí samozřejmě i o sociálních podnikatelích. 

Většina z nich se etablovala z řad „normálních podnikatelů“, dobře se tedy 

v podnikatelském prostředí orientují. Okolnosti nebo příležitosti je motivovaly podnikat 

jinak. Mají jistě velké výhody v tom, že umí pracovat s podnikatelským a finančním 

plánem, mohou disponovat kapitálem ze svých dřívějších aktivit, umí jednat s bankami a 

dobře využívat kontakty z předchozího podnikání. Problémy však mohou nastat v oblasti 

práce s cílovou skupinou (Bednáriková, Francová, 2011).  

O sociálních podnikatelích se toho hodně vypráví. „Sociální podnikatelé jsou lidé, kteří 

vidí svět jinak. Vidí příležitost tam, kde ostatní vidí výzvu. Vidí šanci tam, kde ostatní vidí 

problémy. Co je odlišuje od ostatních podnikatelů, je to, že mají silné sociální cítění. Jejich 

osobní bohatství nebo účast ve velkých korporacích je nevzrušuje zdaleka tolik jako 

vytváření velkých sociálních změn“ (Ashton, 2009). Bob Doherty a George Foster uvádějí, 

                                                           
31

 Pojem stakeholder se v managementu poprvé objevil v roce 1963 na Stanford Research Institute a 

definoval stakeholders jako „skupiny lidí, bez jejichž podpory by organizace přestala existovat“. Dělíme je 

na vnitřní – zaměstnanci, manažeři (z právního hlediska nemusí být vždy zaměstnanci) a vlastníci a na vnější 

– zákazníci, dodavatelé, sponzoři, obchodní partneři, věřitelé, místní samospráva, vláda. Patří sem i lidé žijící 

v komunitě, kde organizace působí, a rodiny zaměstnanců. V poslední době bylo provedeno několik pokusů 

o vytvoření českého ekvivalentu slova stakeholders; nejvíce se významu blíží výraz „zainteresované 

subjekty“ (výsledkem snahy o český výraz je tak ovšem opět spojení dvou cizích slov). 
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že: „Existují dva druhy sociálních podnikatelů. Ten, který věří, že jej nějaký sociální 

problém inspiroval k tomu stát se podnikatelem, a ten, který se rozhodl použít své 

dovednosti podnikatele na řešení určitých sociálních problémů“ (Doherty, Foster, 2009: 

52). 

 

Sociální podnik 

Definici sociálního podniku nalezneme v mnoha dílech sociálních ekonomů a iniciativ, 

zabývajících se touto tematikou. Sociálním podnikem se podle přijaté definice TESSEA
32

 

rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého 

práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. 

Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích 

dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, 

sociálního a environmentálního.“ Slovenská definice sociálního podniku, připravovaná pro 

zákon o sociálním podnikání v roce 2008, zní: „Sociální podnik je podnikatelský subjekt, 

který působí v konkurenčním prostředí zboží a služeb, prioritně zaměstnává osoby se 

zdravotním postižením nebo jinak sociálně vyloučené osoby a jeho hlavním cílem není 

finanční maximalizace zisku, ale kultura dávání jako přidaná hodnota a společenské 

začleňování svých zaměstnanců. Případné zisky podílově reinvestuje do rozvoje svých 

sociálně-ekonomických cílů“ (Korimová, 2008: 71). Carlo Borgaza a Jacques Defourny ve 

své práci z roku 2001 charakterizují sociální podnik těmito slovy: „Sociální podnik je 

převážně považován za malý a střední a to včetně družstev. Inovativnost lze spatřovat 

v odlišnosti cílů, v multizdrojovém financování, v odlišném přístupu k vytváření pracovních 

míst a také v novém typu podnikavosti – způsobu nesení rizik na principu podílníků a 

podporovatelů a také včetně partnerství s veřejným sektorem“ (Borgaza, Defourny, 

2001:12). 

                                                           
32 TESSEA je zkratka pro Tematickou síť pro sociální ekonomiku, která vznikla v rámci stejnojmenného 

projektu č. CZ. 1. 04./5.1.01/12.00021, podpořeného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Projekt byl realizován od června 2009 do listopadu 2011 Novou ekonomikou, o.p.s. V čele realizačního týmu 

projektu stanula PhDr. Ing. Petra Francová, dlouhodobá expertka na tuto problematiku. 
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Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD
33

, jejímž členem je i Česká 

republika, definuje sociální podnik jako „jakoukoli soukromou aktivitu, která je 

realizována v zájmu veřejnosti, je organizována ve smyslu podnikatelské strategie, jejímž 

hlavním účelem není maximalizace zisku, ale dosažení určitých ekonomických a sociálních 

cílů, a která má schopnost přinést inovativní řešení v otázkách sociálního vyloučení a 

nezaměstnanosti.“ Jako poslední bych uvedla definici kolegů ze Svazu českých výrobních 

družstev, kteří ve své publikaci říkají že: „Sociální podnik je především podnikem. Nese 

vlastní rizika podnikatelská, ekonomická, využívá běžných nástrojů, operuje na běžném 

obchodním trhu a pracuje s lidmi. Vyznačuje se trojím přínosem – ekonomickým, sociálním 

a environmentálním. Nejdůležitější jsou v něm vztahy mezi členy, společníky a 

zaměstnanci., ale i vztahy navenek: k obci, občanům, úřadům a institucím“ (Kolektiv 

autorů, 2010). 

 

2.4. Charakteristiky a principy sociálních podniků 

I když definic sociálních podniků je mnoho, stejně tak jako autorů, kteří je vytvářejí, 

na principech sociálních podniků, které jsou v nich obsažené, se všichni shodují. Základní 

charakteristiky sociálních podniků tedy jsou: 

● sociálně nebo obecně prospěšný cíl, kterému má sloužit podnikání; 

● nezávislost obchodní, finanční a kapitálová; 

● přítomnost obchodních, ekonomických a finančních rizik; 

● budování a rozvíjení sociálního podniku na demokratických principech a 

vztazích k zainteresovaným osobám a podporovatelům; 

● vícezdrojové financování umožňující vedle dostatečného podílu vlastních 

tržeb využívat i dalších veřejných a soukromých zdrojů; 

● úzké sepětí a vliv na místní a regionální rozvoj; 

● vysoká inovativnost a přizpůsobivost měnícím se podmínkám podnikání. 

(Defourny, 2001). 

                                                           
33 The Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizace pro hospodářskou 

spolupráci. Viz <http://www.oecd.org/general/38406764.pdf> 

 

http://www.oecd.org/general/38406764.pdf
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V zásadě jde tedy o to, aby sociální podnik dosáhl ve své činnosti rovnováhy mezi cíli 

obchodně-podnikatelskými a sociálně a obecně prospěšnými. Podle vlastní zkušenosti vím, 

že právě rovnováha je to, o co každý sociální podnik dnes a denně usiluje. Pokud sociální 

podnik vznikl jako vedlejší činnost neziskové organizace, která má zkušenost s různými 

znevýhodněnými skupinami zaměstnanců, bude pravděpodobně převládat sociální přístup. 

Pokud to bude podnik čistě ze ziskového prostředí, pak bude určitě úspěšnější 

v dosahování ekonomických cílů, ale už se mu tolik nemusí dařit plnit cíle sociálně 

prospěšné (Kolektiv autorů, 2010). 

 

Tabulka 1.: Principy sociálního podniku. (Zdroj: Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR, 

2011, upraveno.)  

PRINCIPY 

SOCIÁLNÍHO 

PODNIKU 

Sociální prospěch Ekonomický prospěch Environmentální  

a místní prospěch 

CHARAKTERISTIKY 

jsou v souladu s 

evropským pojetím 

sociálního podniku. 

Sociální podnik je má 

splňovat nebo k nim 

směřovat.) 

 

 Provozování aktivity 

prospívající 

společnosti či 

specifické skupině 

(znevýhodněných) lidí 

 Vykonávání soustavné 

ekonomické činnosti 

 Přednostní 

uspokojování 

potřeb místní 

komunity 

 Participace 

zaměstnanců a členů 

na strategickém 

směrování podniku 

 Nezávislost 

(autonomie) 

v manažerském rozho-

dování a řízení na 

externích zakladatelích 

nebo zřizovatelích 

 Přednostní 

využívání místních 

zdrojů 

Případný zisk 

používán přednostně 

pro rozvoj sociálního 

podniku a/nebo pro 

naplnění veřejně 

prospěšných cílů 

 Alespoň minimální 

podíl tržeb z prodeje 

výrobků a služeb na 

celkových výnosech a 

jeho dynamika 

 Přednostní 

uspokojování 

místní poptávky 

  Schopnost zvládat 

ekonomická rizika 

 Zohledňování 

environmentálních 

aspektů výroby i 

spotřeby 

  Trend směrem 

k placené práci 
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2.5. Podpora sociálních podniků 

2.5.1. Finanční podpora 

V České republice existují od roku 2009 až dosud dva navzájem kombinovatelné 

druhy finanční podpory sociální ekonomiky prostřednictvím Strukturálních fondů EU. 

Prvním je Evropský sociální fond, který přispívá na oblast podpory „Podpora sociální 

integrace a služeb” v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Aktivity tohoto 

programu jsou mimo jiné zaměřené na rozvoj sociální ekonomiky, podporu zapojení osob 

sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením (především osob se zdravotním 

postižením, dětí, mládeže, etnických skupin, osob z jiného sociokulturního prostředí, 

imigrantů a uprchlíků, osob po výkonu trestu atd.) zahrnující podporu sociálních podniků a 

firem. Ministerstvo práce a sociálních věcí je zodpovědné za řízení tohoto programu. 

Možnou podporu sociálním podnikům nabízí prioritní osa Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Adaptabilita, zaměřená na prevenci nezaměstnanosti, 

podporu investic do lidských zdrojů ze strany podniků, rozvoj znalostí, dovedností a 

kompetencí u zaměstnavatelů i zaměstnanců, rozšíření možnosti využití flexibilních forem 

zaměstnání a zavádění moderních systémů řízení rozvoje lidských zdrojů. 

Další možností je využití oblasti podpory rovné příležitosti a mezinárodní spolupráce. 

Projekty z prioritní osy politiky trhu práce by mohly být relevantní pro sociální podniky 

z hlediska regionálních partnerství a podpor na vytváření pracovních míst atd. Evropský 

fond pro regionální rozvoj spolufinancuje oblast podpory „Služby v oblasti sociální 

integrace”, aktivity investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelů a 

dalších subjektů prostřednictvím rozšiřování a využívání nástrojů sociální ekonomiky 

v rámci Integrovaného operačního programu.  

Aktivity tohoto programu jsou mimo jiné zaměřeny na: 

1. nové podnikatelské aktivity spojené se zaměstnáváním osob znevýhodněných 

cílových skupin; 

2. osoby samostatně výdělečně činné, které jsou členy těchto znevýhodněných 

skupin. 

Řídícím orgánem tohoto programu je Ministerstvo pro místní rozvoj, avšak 

administrace těchto aktivit je delegována na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Čerpání 

z obou programů je možné kombinovat. Kontinuální výzvy pro předkládání projektů byly 

otevřeny na jaře 2009 a byly ukončeny v závěru roku 2013 (Evropský sociální fond).  
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Podle dostupných zdrojů z pracovních skupin, které se v různých projektech zabývají 

prosazováním sociální ekonomiky v České republice, by se měly v roce 2014 otevřít na 

Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu průmyslu a obchodu a již tradičně na 

Ministerstvu práce a sociálních věcí nové oblasti podpory. 

Vedle ministerstev se na podpoře sociální ekonomiky podílí také Česká spořitelna, a.s., 

která poskytuje půjčky s nízkou úrokovou sazbou na rozjezd sociálního podnikání. V roce 

2013 se přidala ještě Československá obchodní banka, a.s., která poskytuje granty pro 

stabilitu již fungujících sociálních podniků. Součástí tohoto grantu je také poradenství a 

konzultace v různých oblastech spojených s podnikáním. Za druh podpory můžeme rovněž 

považovat již výše uvedenou podporu chráněného pracovního místa podle § 78 zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který říká, že zaměstnavatel, který zaměstnává více než 

50 % osob se zdravotním postižením, má zákonný nárok na příspěvek na částečnou úhradu 

mzdových prostředků pro své zaměstnance. Žádná jiná cílová skupina zaměstnanců 

takovou podporu nemá.  

 

2.5.2. Poradenství a propagace 

Bezesporu nejaktivnější organizací, která se zabývá vzděláváním a poradenstvím 

v oblasti sociálního podnikání, je obecně prospěšná společnost People – Planet – Profit 

(dále jen P3). P3 přináší a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním 

dopadem na společnost, podporuje sociální a společensky prospěšné podnikání, pořádá 

semináře a workshopy. Provozuje webové stránky české sociální podnikání a na nich 

pravidelně aktualizuje zatím jedinou databázi sociálních podniků v ČR. Tato obecně 

prospěšná společnost iniciovala založení Klubu sociálních podnikatelů, který je inspirativní 

platformou pro výměnu dobrých nápadů. 

P3 koordinuje Tematickou síť pro sociální ekonomiku (TESSEA), jejímž posláním je 

prosazování konceptu sociální ekonomiky a sociálního podnikání v podmínkách České 

republiky. Vytváří a rozvíjí zejména jejich model infrastruktury, zahrnující oblasti osvěty, 

vzdělávání, podpory, financování a výměny zkušeností na národní i mezinárodní úrovni a 

jejich prosazování do koncepcí, strategií a politik. Výraznou osobností P3 a její 

spoluzakladatelkou je ekonomka PhDr. Petra Francová. 

Na šíření povědomí o sociální ekonomice a zejména sociálních firmách, které 

zaměstnávají osoby s těžkým zdravotním postižením, se zaměřuje Platforma sociálních 
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firem, která je volným sdružením právnických a fyzických osob. Zakladateli jsou občanská 

sdružení Fokus Praha a Sananim, která v roce 2007 v rámci programu EQUAL a projektu 

Rozvoj sociální firmy vypracovala Standardy sociální firmy, kde jsou definovány její 

základní charakteristiky.  

Podporu rozvoje sociální ekonomiky dále realizuje Centrum sociálních služeb Praha. 

V rámci projektu jsou pořádány tematicky zaměřené workshopy věnující se např. 

legislativě, přednášky sociálních podnikatelů, prezentace konkrétních sociálních podniků a 

jejich praktických zkušeností. 

Velice konkrétní oblastí sociálního podnikání se zabývá NFOZP neboli Nadační fond 

pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Kromě aktivního vytváření 

pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením se fond zabývá osvětou a 

vzděláváním personalistů i vedoucích pracovníků firem, které zaměstnance se zdravotním 

postižením zaměstnávají nebo se na to teprve chystají. Součástí činnosti je i aktivní 

lobbing, který vede k pozitivním změnám v legislativě týkající se neziskového sektoru a 

zaměstnanosti, a různorodé osvětové projekty pro zaměstnavatele i veřejnost. Jedním 

z nejúspěšnějších je projekt ochranné známky Práce postižených. Ta vytváří systém, 

podmínky a možnosti pro označování výrobků a služeb, které prokazatelně pocházejí od 

zdravotně postižených osob. Jejím účelem je především zviditelnit tuto práci jako kvalitní 

a konkurenceschopnou. 

 

2.5.3. Akademická podpora 

Akademická podpora je především spojena se jmény tří významných ekonomek, které 

se snaží předávat svým studentům povědomí o sociální ekonomice a vytvářet podmínky 

pro umisťování tohoto tématu do různých studijních oborů. Kromě pedagogického 

působení jsou známé svou rozsáhlou výzkumnou, publikační a překladatelskou činností. 

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., založila magisterský obor Studia občanského 

sektoru na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde vyučuje předmět Sociální 

ekonomika. Zároveň je výraznou tváří výše zmíněného Centra sociálních služeb Praha.  

Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně působí RNDr. Naďa 

Johanisová, Ph.D., ekologická ekonomka a environmentalistka. Sama se označuje za 
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ekonomickou disidentku“. Je zakládající členkou Trastu pro ekonomiku a společnost
34

 a 

britského neformálního sdružení Holistic economic při Schumacher College
35

.Třetí 

ekonomkou je Ing. Magdalena Hunčová, Ph.D., vedoucí Katedry financí a účetnictví na 

Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

Kromě výuky studentů je pozoruhodná její česká i mezinárodní badatelská činnost. 

 

3. Integrační sociální podnik typu WISE 

Integračním sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. 

integrační sociální podniky tedy představují podmnožinu v rámci široké škály cílů a aktivit 

v oblasti sociálního podnikání. Mnoho evropských zemí rozvinulo specifické programy na 

podporu právě tohoto typu sociálního podniku, protože integrace skupin znevýhodněných 

na trhu práce (a tedy obecněji řešení problematiky dlouhodobé a strukturální 

nezaměstnanosti v zemích EU) představuje jednu z politických priorit. V některých zemích 

proto dochází k tomu, že vnímání sociálních podniků se redukuje pouze na ty integrační 

sociální podniky (Defourny, Nyssens 2010: 236). Magdalena Hunčová charakterizuje 

integrační sociální podnik takto: „WISE je sociální podnik k integraci osob sociálně 

vyloučených. Je to oblast participativní, demokratické, neziskové a ne-pro-ziskové 

ekonomiky, umožňující zaměstnávání hendikepovaných osob nebo poskytování sociálních 

služeb zejména personálního charakteru, včetně typu rekvalifikace, zprostředkování práce, 

podpory podnikatelských iniciativ a podobně. Specifickou sociální firmou zajišťující 

zaměstnanost v postiženém regionu může být také sebezaměstnávající se osoba OSVČ“ 

(Hunčová, 2007: 19). Jako poslední uvádím definici TESSEA: „Integračním sociálním 

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

soukromého práva nebo fyzická osoba, které splňují principy integračního sociálního 

podniku. Integrační sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, kterým je 

zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, a tento cíl je 

                                                           
34

 Občanské sdružení Trast pro ekonomiku a společnost nabízí a vytváří alternativní možnosti řešení ve 

vztahu k převládajícím trendům zejména v ekonomické oblasti a národohospodářství vůbec. 

35
 Schumacher College je vzdělávací instituce v anglickém Devonu, která pořádá kurzy pro zájemce 

z celého světa, zaměřené na hledání kořenů a řešení současné ekologické a duchovní krize.  
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formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího 

prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního“ (TESSEA 2011: 15–16). 

 

Tabulka 2: Principy integračního sociálního podniku. (Zdroj: Studie infrastruktury sociální 

ekonomiky v ČR, 2011, upraveno.)  

PRINCIPY 

INTEGRAČNÍHO 

SOCIÁLNÍHO 

PODNIKU 

 

Sociální prospěch 

 

Ekonomický prospěch 

 

Environmentální  

a místní prospěch 

CHARAKTERISTIKY 

jsou v souladu s 

evropským pojetím 

sociálního podniku. 

Sociální podnik je má 

splňovat nebo k nim 

směřovat.) 

 

 Zaměstnávání a 

sociální začleňování 

osob znevýhodněných 

na trhu práce 

 Případný zisk 

používán přednostně 

pro rozvoj sociálního 

podniku a/nebo pro 

naplnění veřejně 

prospěšných cílů 

 Přednostní 

uspokojování potřeb 

místní komunity 

 Participace 

zaměstnanců a členů 

na strategickém 

směrování podniku 

 Zaměstnanci jsou 

podporováni ve 

zvyšování produktivity 

práce podle svých 

možností 

 Přednostní 

využívání místních 

zdrojů 

 

Důraz na rozvoj 

pracovních 

kompetencí 

znevýhodněných 

zaměstnanců 

 Nezávislost 

(autonomie) v 

manažerském rozhodo

vání a řízení na 

externích zakladatelích 

nebo zřizovatelích 

 Přednostní 

uspokojování místní 

poptávky 

Inovativní přístupy a 

řešení 

Alespoň minimální 

podíl tržeb z prodeje 

výrobků a služeb na 

celkových výnosech a 

jeho dynamika 

 Zohledňování 

environmentálních 

aspektů výroby i 

spotřeby 

 Schopnost zvládat 

ekonomická rizika 

 Spolupráce 

sociálního podniku s 

důležitými místními 

aktéry 

 

3.1. Dělení integračních podniků WISE podle činnosti 

● WISE zaměřené na výrazněji znevýhodněné skupiny, jejichž uplatnění na 

otevřeném pracovním trhu je nepravděpodobné, s cílem vytvořit dlouhodobá 

pracovní místa systematicky podporovaná z veřejných prostředků. Tyto podniky 
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vznikaly už v 60. letech minulého století v mnoha zemích Evropy a neustále 

hledají křehkou hranici mezi nízkou produktivitou a velkou podporou ze státních i 

soukromých institucí. 

● WISE zaměřené na vytváření dlouhodobých samofinancovatelných pracovních 

míst, často za pomoci veřejných prostředků v zahajovací fázi, ale se střednědobým 

cílem dosáhnout nezávislosti na veřejných zdrojích a mít schopnost 

samofinancování. Také intenzita podpory zaměstnanců se postupně snižuje s cílem 

maximálně posílit dovednosti a kompetence každého zaměstnance. 

● Tranzitní WISE zaměřené na krátkodobé poskytnutí pracovního místa či 

tréninku, dočasné zprostředkování pracovní zkušenosti často zahrnující zvýšení 

kvalifikace, s cílem umístit znevýhodněné na otevřeném pracovním trhu. 

● WISE zaměřené spíše na resocializaci, kde zařazení do pracovního procesu není 

cílem samo o sobě, ale spíše prostředkem k získání sociálního kontaktu, 

strukturované aktivity či smysluplné náplně času. Je určen pro lidi s těžším 

zdravotním postižením a duševním onemocněním (Fraňková, 2013). 

K uvedenému rozdělení WISE dospěl výzkumný tým EMES
36

 (2004) na základě 

výzkumu 160 sociálních podniků v 10 zemích EU
37

.  

Výsledkem výzkumu bylo také doporučení zachovat širokou škálu modelů integrace 

ve státech Evropy – většina zkoumaných WISE byla tranzitního typu, což je ale výsledkem 

zejména preference tohoto modelu ze strany státních správ. Tranzitní model totiž nabízí jen 

časově omezenou pracovní příležitost, během které může zaměstnanec zlepšit pracovní i 

sociální dovednosti a takto vybaven odejít na běžný trh práce. Z výzkumu vyplývá, že 

tranzitní model je vhodný pouze pro specifickou skupinu klientů, jako jsou např. 

dlouhodobě nezaměstnaní, lidé opouštějící výchovná a nápravná zařízení apod. EMES 

však kvůli značné heterogenitě cílových skupin doporučuje jednotlivým zemím zachovat a 

rozvíjet různé typy WISE. Některé WISE poskytují kromě vlastního zaměstnávání 

                                                           
36

 EMES – European Research Network – evropská síť vědeckých institucí pro studium vývoje sociální 

ekonomiky. 

37
 Pro podrobnější studie typů, fungování a institucionálního ukotvení WISE v jednotlivých zkoumaných 

zemích EU (Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Velká 

Británie) viz série studií vydaných EMES. Dostupné na <http://www.emes.net/what-we-

do/publications/working-papers/?no_cache=1>. 

http://www.emes.net/what-we-do/publications/working-papers/?no_cache=1
http://www.emes.net/what-we-do/publications/working-papers/?no_cache=1


33 
 

znevýhodněných skupin také další obecně prospěšné služby (např. udržování veřejné 

zeleně, zajišťování sociálních služeb apod.). Tento případný dvojí přínos by měl být 

zahrnut i v jejich diverzifikované institucionální podpoře, včetně jejich preference při 

zadávání veřejných zakázek. 

Vlády tedy mají: 

 podporovat diverzitu zdrojů využívaných WISE – kromě tržních příjmů a 

příjmů z veřejných zdrojů závisí fungování WISE často také na dalších 

zdrojích, často práci dobrovolníků. Veřejná podpora by měla směřovat i do 

rozvíjení této diverzity zdrojů, např. ve formě specifické podpory na 

zapojení dobrovolníků; 

 2. podporovat síťování WISE a vznik střechových organizací – ty mohou 

plnit roli prostředníka při jednáních se státní správou, vyjednávání 

podmínek veřejných i soukromých zakázek, zprostředkovávat výměnu 

zkušeností v rámci jednotlivých států i mezi nimi atd.; 

 3. podporovat výzkum nejen WISE, ale i dalších typů sociálních podniků – 

jejich strukturu, náplň činnosti, modely fungování, diverzitu zdrojů, 

interakce v místní komunitě atd. (Fraňková, 2013). 

V kontextu zachování a rozvíjení diverzity sociálních podniků lze doplnit, že 

„tradiční“ pojetí sociálního podnikání, které představuje v Evropě výše citovaný EMES 

(Evropská výzkumná síť v oblasti sociální ekonomiky) a které je v tomto ohledu v souladu 

i s českou definicí TESSEA, mimo jiné předpokládá, že sociální podniky jsou 

institucionalizované (tedy mají nějakou formální právní formu) a že jednou 

z jejich hlavních charakteristik je poskytování zboží a služeb a vytváření pracovních míst 

v rámci tržní/peněžní ekonomiky, motivované „podnikatelským duchem“ (Defourny, 

Nyssens 2010: 239). 

3.2. Dělení WISE podle typu produkce 

Na základě výzkumného projektu PERSE
38

, který probíhal v 11 zemích Evropy 

v letech 2001–2004 a zkoumal typy produkce 162 podniků WISE, byly identifikovány tyto 

                                                           
38

 The Socio-Economic Performance of Social Enterprises in the Field of Work Integration (PERSE). 
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podnikatelské oblasti. Především jde o oblast služeb veřejnosti, produkce speciálních 

výrobků, péče o druhé a vzdělávání. 

 

Tabulka 3: Rozdělení WISE dle produkce. (Převzato z publikace New market opportunities for social 

enterprises in the European Union, Milan, 2007.) 

Typy produkce Počet WISE WISE (v %) 

Sociální služby 29 19 % 

Recyklace 28 18 % 

Služby pro podniky 19 12 % 

Osobní služby 14 9 % 

Zahradničení a úprava zeleně 12 8 % 

Drobná výroba 10 6 % 

Stavební práce 9 6 % 

Restaurace a hotely 8 5 % 

Doprava a telekomunikace 7 5 % 

Kultura a volný čas 7 5 % 

Vzdělávání 5 3 % 

Obchod 3 2 % 

Pořadatelské služby 3 2 % 

Zemědělství 1 1 % 

Celkem 155 100 % 

 

Na webových stránkách České sociální podnikání,
39

 které provozuje obecně prospěšná 

společnost P3, existuje databáze 124 českých sociálních podniků, které se do ní dobrovolně 

přihlásily a podnikají v souladu s principy sociálního podnikání. Různorodost forem, 

předmětů činnosti i oblastí veřejné prospěšnosti napovídá, že v České republice je velmi 

široké spektrum podniků, což by mohlo vypovídat o nejasném vymezení sociální 

ekonomiky u nás. Oproti výsledkům výzkumu PERSE (viz výše) ukazuje tato databáze, že 

největší skupinu tvoří podniky zabývající se údržbou zeleně (14 %), na druhém místě je 

svorně pohostinství, ubytování a potravinářská výroba (10 %) a třetí místo patří prodeji (8 

%). Dále pokračují podniky se zaměřením na ruční výrobu – dřevovýroba, kovovýroba, 
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 Viz < http://www.ceske-socialni-podnikani.cz> 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
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dekorace, drobná průmyslová výroba. Tento trend má pravděpodobně původ v dlouhé 

tradici ruční výroby v družstvech invalidů, která v poněkud pozměněných formách existuje 

do dnešních dnů. Na rozdíl od 11 zemí Evropy, ve kterých průzkum probíhal, se sociálními 

službami a recyklací zabývá jen mizivé procento českých sociálních podniků. Podle 

specifického zaměření (integračních i obecných) sociálních podniků se tedy odvíjí jak 

různé potřeby z hlediska institucionální podpory, tak různé oblasti hodnocení přínosů 

těchto subjektů. 

4. Indikátory sociálních podniků v zahraničí a jejich relevance pro ČR 

Principy sociálních podniků podle pojetí EMES (viz výše) mají sloužit spíše jako 

„ideální typ“, nebyly míněny jako soubor podmínek, které musí organizace splnit, aby se 

mohla kvalifikovat jako sociální podnik (Defourny, Nyssens 2010: 239). Zároveň však 

existuje dlouhodobý tlak, aby sociální podniky definovaly své pole působnosti a 

vykazovaly, v čem spočívá jejich specifická „přidaná hodnota“. V různých evropských 

zemích se tak vyvíjejí různé přístupy k definování a hodnocení dopadů (impact 

assessment) sociálních podniků (Šťastná, 2012).
40

 

Zdaleka ne všechny evropské země ale mají vyvinuty jednotné systémy indikátorů 

SP/WISE na národní úrovni.  

Díky aktivitám TESSEA a především obecně prospěšné společnosti P3, jmenovitě 

díky Petře Francové, dříve vedoucí společnosti Nová ekonomika, o.p.s., a expertní 

spolupracovnici Evě Fraňkové z Masarykovy Univerzity, se k některým z nich podařilo 

získat přístup. Sada indikátorů představuje know-how, které si instituce obvykle chrání. 

I odborné zdroje často představují jen obecnější principy a ne konkrétní detailní sady 

indikátorů. 

„Srovnávací studie Nappini et al. (2012) analyzuje pojetí indikátorů sociálních 

podniků v regionu Lombardie (Itálie), v Polsku a v České republice (první verze navržené 

sady rozpoznávacích indikátorů sociálního podniku a WISE z roku 2011). V Lombardii se 

sektor sociální ekonomiky rozvíjí dlouhodobě, od roku 2005 jsou sociální podniky 

                                                           
40

 Pro souhrnný přehled dostupných metod hodnocení dopadů (nejen) sociálních podniků viz přílohu č. 17 

Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR (TESSEA 2011). 
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definovány zákonem, a dlouhodobě také funguje spolupráce se státní správou. Sociální 

podniky mají povinnost provádět hodnocení svých dopadů dosti komplexní metodou 

sociálního účetnictví
41

. V Lombardii je tedy etablovaný jak sektor sociální ekonomiky, tak 

zavedená metoda hodnocení dopadů jednotlivých SP, situace se tedy výrazně liší od České 

republiky, kde se sektor teprve rozvíjí a metody hodnocení jeho dopadů jsou prakticky 

neznámé.  

Lombardská sada indikátorů je velmi rozsáhlá (80 indikátorů společných pro všechny 

sociální podniky + vybrané ze sady dalších 223 v závislosti na typu poskytovaných služeb). 

Hodnocení zahrnuje 10 základních oblastí: finanční a ekonomická stabilita, demokratické 

procesy a rozhodování, fungování organizace, profesní (lidské) zdroje, rovné příležitosti, 

sociální a pracovní integrace, partnerství a síťování, plánování a inovace, a 

environmentální udržitelnost. Specifické oblasti pak zahrnují služby pro různé 

znevýhodněné skupiny, kulturní oblast, environmentální a ekosystémové zaměření, 

vzdělávání a osvětu. Relevantní jsou některé indikátory z oblasti integrace (rozvoj 

kompetencí, podpora specifických potřeb) a fungování organizace (demokratické 

rozhodování/participace, environmentální standardy). Většina indikátorů je ale zaměřená 

na velmi konkrétní dopady ve specifických oblastech, které nejsou univerzálně 

aplikovatelné v českém prostředí.“ (Fraňková, 2013) 

Polský systém je bližší českému návrhu svým rozsahem (cca 34 indikátorů) a poněkud 

obecnějším přístupem. Ve studii jsou zastoupeny dvě polské sady indikátorů. První 

představuje pouze ukázky, proto ji nelze relevantně posoudit. Druhá představuje cca 

padesát indikátorů vytvořených pro vyhodnocení nejlepších polských sociálních podniků 

v rámci Best Social Enterprise of the Year Competition
42

. Tato sada představuje svým 

rozsahem a mírou obecnosti do značné míry obdobu českého návrhu, pouze je zde kladen 

větší důraz na ekonomické ukazatele. Indikátory v sociální a environmentální oblasti se 

s českým návrhem do značné míry překrývají. 

                                                           
41

 Sociální účetnictví, jinak také účetnictví udržitelného rozvoje představuje významný nástroj, který měří a 

vyhodnocuje všechny tři pilíře udržitelného rozvoje ve vzájemných souvislostech, více na 

http://www.mzp.cz/cz/environmentalni_ucetnictvi 

 
42

 Best Social Enterprise of the Year Competition vyhlašuje každoročně Nadace na podporu sociálního 

podnikání v Polsku (Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – FISE); jde o vyhlášení nejlepších 

polských sociálních podniků a jejich produktů.  

http://www.mzp.cz/cz/environmentalni_ucetnictvi
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Nejblíže českému pojetí v podobě rozpoznávacích indikátorů, které mají umožnit 

v první řadě posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o (integrační) sociální podnik, 

či nikoliv, je koncept britské certifikační známky sociálních podniků Social Enterprise 

Mark.
43

 Její provozovatel, britská organizace RISE
44

, není bohužel ochotna poskytnout 

detailní informace o konkrétních indikátorech, protože se jedná o její chráněné know-how. 

V Rakousku existuje sada indikátorů, která vznikla specifickou úpravou EFQM (European 

Foundation for Quality Management). Tato sada byla vyvinuta ve spolupráci se 

zastřešující organizací pro tranzitní sociální podniky bdv austria
45

. Může sloužit 

přinejmenším jako inspirace pro grafické zpracování uživatelsky přátelského výsledného 

dotazníku pro sociální podnik/WISE. Je zajímavé, že značku kvality EFQM používají také 

sociální podniky ve Flandrech, které čerpají dotační podporu z ESF. 

K podnětům ze všech zmiňovaných zahraničních modelů a sad indikátorů bylo 

přihlédnuto a je k nim průběžně opakovaně přihlíženo při pozměňovacích návrzích sady 

české. 

 

4.1. Proces definování sociálních podniků/WISE a hodnocení jejich dopadů v ČR 

Již dlouhá léta se vedou diskuse o potřebě nalézt jasné rozpoznatelné znaky a 

indikátory pro jejich měření, aby bylo možné poznat, co je sociálním podnikem. 

Jak tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA, tak i její předchůdkyně Národní 

tematická síť pro sociální ekonomiku NTS C, která fungovala v rámci programu EQUAL, 

se zabývaly vymezením hlavních znaků sociálního podniku v České republice a jejich 

rozpoznatelnosti. V obou těchto sítích byly vytvořeny odborné pracovní skupiny, které se 

zabývaly z různých stran otázkou rozpoznatelnosti.  

Pracovní skupina Definice zformulovala aktuálně platné principy sociálního podniku a 

WISE. Dále byla v rámci pracovní skupiny Měření testována v integračním sociálním 

podniku Modrý domeček občanského sdružení Náruč v Řevnicích metoda měření dopadů 
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 Značka kvality udělována v Anglii. Více na  <http://www.socialenterprisemark.org.uk/> (2013-08-30). 

44
 RISE Legacy Trust je 100% vlastníkem známky kvality Social Enterprise Mark. 

45
 Bundesdachverband fűr Soziale Unternehmen. 

http://www.socialenterprisemark.org.uk/
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(nejen) sociálních podniků SROI (Social Return on Investment).
46

 Postup metody SROI je 

podobný jako v případě sociálního účetnictví, je ovšem doplněn o vyčíslení přínosů 

sociálního podniku/WISE v peněžních jednotkách. Spočívá tedy v kvantifikaci všech 

zahrnutých indikátorů a konečným výsledkem je kromě kvalitativní studie dopadů také 

peněžní vyjádření přínosů daného sociálního podniku. Z pilotní zkušenosti vyplývá, že 

metoda SROI je časově i kapacitně velmi náročná a není možné v současné chvíli v České 

republice očekávat její širší využití, další pilotní testování různých dostupných metod 

hodnocení dopadů sociálního podniku/WISE je nicméně žádoucí.  

Výsledkem procesu aplikace metody SROI je kromě jiného formulace 27 dopadů a 

odpovídající sada indikátorů zformulovaných pro konkrétní sociální podnik WISE Modrý 

domeček za přispění širokého okruhu stakeholderů. Přínosy činnosti Modrého domečku 

zahrnují například organizaci kulturních aktivit v daném místě, zprostředkování kontaktu 

mezi veřejností a osobami se zdravotním postižením, pozitivní dopad na vznik dalších 

subjektů – kino, pěvecký soubor, soukromá mateřská školka, osvojení nových kompetencí 

u osob se zdravotním postižením, zvýšení aspirací osob se zdravotním postižením do 

budoucna, úleva a úspora času pro osoby pečující o osoby se zdravotním postižením či 

přispění do místní ekonomiky prostřednictvím provozu služeb (kavárna, žehlírna a další) v 

místě. Z povahy metody SROI (kde je participace stakeholderů zásadní součástí formulace 

relevantních přínosů a souvisejících indikátorů) vyplývá, že výsledná sada dobře odráží 

specifickou situaci dané organizace a měla by na její dopady brát ohled co nejúplněji. Tato 

specifičnost nicméně zároveň brání širší aplikaci takto odvozených ukazatelů. Ty by měly 

být s obecněji nastavenými principy sociálního podniku/WISE a odvozenými 

rozpoznávacími indikátory v souladu, pro sociální podnik/WISE s jinou cílovou skupinou 

či jiným zaměřením aktivit je ale lze využít pouze omezeně (Šťastná, Fraňková, Stránský 

in Studie infrastruktury sociálních podniků, 2012, kap. 2, 7,).  

4.1.1. Ochranná známka „Práce postižených“ 

Z terénní zkušenosti vyplývá, že část organizací působících v oblasti zaměstnávání 

zdravotně znevýhodněných osob využívá certifikaci pomocí ochranné známky Práce 

                                                           
46

 Shrnutí výstupů pilotního testování metody SROI viz přílohu č. 16 Studie infrastruktury sociální 

ekonomiky v ČR (TESSEA 2011), podrobněji k metodice i výsledkům viz Šťastná (2012). 
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postižených.
47

 Přidělení známky je založeno na sebehodnocení žádající organizace podle 

předepsaných kritérií a na následné prověrce této sebehodnotící zprávy schválenými 

posuzovateli. Hodnocení (audit) ověřuje kvalitu práce s osobami se zdravotním postižením 

a konkurenceschopnost posuzovaných výrobků a služeb. Přísná kritéria klade na 

dodržování legislativy a uzpůsobování pracovních podmínek jednotlivým zaměstnancům 

se zdravotním postižením. Ověření probíhá v souladu s Manuálem pro hodnotitele, 

Směrnicí pro hodnocení a dalšími interními dokumenty Sdružení pro oceňování kvality
48

, 

indikátory jsou do značné míry deklaratorní (založeny na důkazech ve formě existujících 

předpisů).  

Ze zkušenosti sociálního podniku Modrý domeček vyplývá, že certifikace pomocí 

ochranné známky Práce postižených pomůže organizaci zrevidovat nejen vlastní 

dokumentaci – např. zakládací listiny, pracovní smlouvy, smlouvy s dodavateli, ale také 

pracovní procesy. Pomůže zaktualizovat vnitřní směrnice a zamyslet se nad efektivním 

rozvojem zaměstnanců. Modrému domečku tento proces pomohl především v tom, že 

identifikoval slabá místa – např. smlouvy v nesouladu s aktuální legislativou, několik let 

neaktualizované směrnice. Na druhou stranu umožnilo sebehodnocení shromáždit bohatou 

evidenci aktivit vedoucích k sociálnímu začlenění zaměstnanců Modrého domečku – např. 

aktivní individuální plány rozvoje zaměstnanců, pravidelné dotazníky spokojenosti 

zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků a bohatou spolupráci se stakeholdery. 

Ochrannou známku používá Modrý domeček již dva roky a znamená pro něj jistou 

                                                           
47

 Ochranná známka „Práce postižených“ podporuje udržitelnost vhodných pracovních míst pro osoby se 

zdravotním postižením. Podporuje, zviditelňuje a propaguje práci a produkty osob se zdravotním postižením 

a stejně tak i jejich zaměstnavatele. Ochrannou známku přiděluje Nadační fond pro podporu zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením (NFOZP) spolu se Sdružením pro oceňování kvality (SOK), program je 

realizován v rámci programů Národní politiky kvality v České republice. Licenci mohou získat 

zaměstnavatelé zdravotně postižených a OSVČ, kteří zaměstnávají nejméně 50 % osob se zdravotním 

postižením (OZP). Informace o ochranné známce viz <http://www.pracepostizenych.cz/>, konkrétní 

směrnice pro udělení známky a podmínky hodnocení více na  

<http://www.sokcr.cz/images/stories/download/article/29/Sm%C4%9Brnice%20od%2014.10.2011.pdf> 

(2013-08-30)  

48
 Sdružení pro oceňování kvality (SOK) je nevládní a nezisková organizace, jež je usnesením vlády ČR 

pověřena realizací programů Národní ceny kvality České republiky a Národní ceny České republiky za 

společenskou odpovědnost organizace. 

http://www.pracepostizenych.cz/
http://www.sokcr.cz/images/stories/download/article/29/Sm%C4%9Brnice%20od%2014.10.2011.pdf
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hodnotu, která veřejně deklaruje kvalitu práce jeho zaměstnanců (Fraňková, Dudáková, 

2013).  

Pro formulování univerzálně použitelných indikátorů sociálního podniku/WISE jsou 

opět využitelné pouze omezeně, spíše po formální stránce jako vzor možného uspořádání 

dotazníku a metodologických instrukcí pro sociální podnik. Jelikož jsou ale součástí 

zavedené praxe některých WISE, bylo k nim při formulaci indikátorů také přihlédnuto.  

 

4.1.2. Zrození prvních indikátorů 

V rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky byly vytvořeny první 

návrhy sad rozpoznávacích indikátorů pro sociální podnik a WISE, odvozené ze 

schválených principů. První návrh obou sad prošel připomínkovým řízením pracovní 

skupiny Definice a pracovní skupiny Měření. Komentáře byly zapracovány, z časových 

důvodů nicméně sady prošly pouze omezeným připomínkovým řízením a nebyly ověřeny 

v praxi. Po ukončení projektu se nadále rozvíjela myšlenka pokračovat v přípravě 

legislativního ukotvení sociální ekonomiky. Východiskem bylo doporučení vedoucích 

pracovních skupin projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky, kteří navrhli 

v závěrečné studii infrastruktury sociální ekonomiky v České republice rozšíření zákona 

o zaměstnanosti o novou formu aktivní politiky zaměstnanosti, a to integrační sociální 

podnik za účelem tvorby pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby se 

zdravotním a sociálním znevýhodněním. 

Petra Francová, tehdejší ředitelka obecně prospěšné společnosti Nová ekonomika, na 

základě předchozí spolupráce oslovila v létě 2011 doktorandku Masarykovy univerzity 

v Brně Evu Fraňkovou, aby navrhla první českou sadu indikátorů pro integrační podniky 

typu WISE. Při jejich tvorbě vycházela autorka z návrhů principů sociálních podniků z již 

jmenovaného projektu. Indikátory k jednotlivým principům jsou formulovány tak, aby co 

nejpřesněji vymezily daný znak (princip). 
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4.2. Principy sociálněintegračních podniků – navržená sada indikátorů 

V následujících tabulkách je vidět rozdělení charakteristik a indikátorů do tří skupin 

podle základních principů sociální ekonomiky – sociální prospěch, ekonomický prospěch a 

environmentální prospěch. K těmto kategoriím je dále navržena kategorie obecného 

vymezení WISE s indikátory rozpoznatelnosti. Podtržené indikátory jsou navrženy jako 

nepovinné. Navržené indikátory by měly sloužit jako rozpoznávací znaky, tzn. na jejich 

základě by mělo být možné rozhodnout, zda (a případně do jaké míry) daný podnik 

definici integračního sociálního podniku naplňuje.  

 

4.2.1. Obecná definice 

Tabulka 4: Návrh principů a indikátorů pro obecnou definici (upraveno podle Fraňkové, 2011.)  

Princip Indikátor 

0. obecná definice   

a) veřejně prospěšný cíl zaměstnávání a 

sociálního začleňování osob znevýhodněných 

na trhu práce formulován v zakládacích 

dokumentech 

0a1. existence veřejně prospěšného cíle 

zaměstnávání a sociálního začleňování osob 

znevýhodněných na trhu práce formulovaného 

v zakládacích dokumentech 

 0a2. veřejná deklarace obecně prospěšného cíle 

zaměstnávání a sociálního začleňování osob 

znevýhodněných na trhu práce, zejména 

zveřejnění na webu SP 

 0a3. zapojení stakeholderů do procesu 

formulace veřejně prospěšného cíle týkajícího 

se zaměstnávání a sociálního začleňování osob 

znevýhodněných na trhu práce 

b) veřejně prospěšný cíl zaměstnávání a 

sociálního začleňování osob znevýhodněných 

na trhu práce naplňován prostřednictvím 

konkrétních aktivit 

0b1. existence aktivit týkajících se 

zaměstnávání a sociálního začleňování osob 

znevýhodněných na trhu práce 

 0b2. provedené hodnocení dopadů činnosti SP 

dokládající pozitivní dopady na cílové skupiny, 

přičemž výsledky hodnocení musí být 

zveřejněné 

 0b.3 vyjádření/doklad o pozitivním dopadu 

aktivit v oblasti zaměstnávání a sociálního 

začleňování osob znevýhodněných na trhu 

práce od některé z dotčených skupin 
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Základní definice sociálního podniku je ve většině případů součástí zakládacích 

dokumentů – zakládací listiny společnosti, stanov apod. U podniků WISE je klíčová 

informace o zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, 

protože právě ona rozlišuje obecný sociální podnik od integračního. Integrační sociální 

podnik by měl být také schopen předložit výčet konkrétních aktivit spojených se 

zaměstnáváním cílových skupin.  

V této části obecné definice je kladen důraz na jednu z klíčových charakteristik 

sociálních podniků, a to je participace stakeholderů na samotném formulování cílů, vizí a 

misí sociálního podniku. V některých případech se stává, že samotný podnik založí 

stakeholdeři a předají ho do správy organizace, ale určitý vliv si nadále zachovávají. 

Obecná část také obsahuje indikátory pro měření pozitivního sociálního dopadu na cílové 

skupiny. Jak již bylo uvedeno výše, měřitelnost těchto dopadů je právě onou přidanou 

hodnotou sociálního podnikání. Mnohdy se totiž může stát, že pozitivní sociální dopad 

předčí svým významem a hodnotou ekonomický přínos podniku. I když v České republice 

není zatím žádná používaná metoda měření, mělo by být v zájmu každého sociálního 

podniku a podnikatele monitorovat důkazy o existenci pozitivního působení a dlouhodobě 

je zpracovávat. Zvláště pro podniky WISE, u kterých se předpokládá vícezdrojové 

financování, může zpracování těchto dat výrazně přispět k úspěšnosti jejich projektů, 

grantových žádostí a při získávání dárců. 

 

4. 2. 2. Sociální prospěch 

Tabulka 5:  Návrh principů a indikátorů pro sociální prospěch (upraveno podle Fraňkové, 2011.)  

Princip Indikátor 

1. sociální prospěch   

a) Zaměstnávání a sociální začleňování osob 

znevýhodněných na trhu práce 

1a1. podíl osob ze znevýhodněných skupin 

tvoří více než 30 % zaměstnanců 

 1a2. specifikace cílových skupin, na které jsou 

aktivity zaměřeny 

 1a3. diversity management (explicitně 

stanovené managementové postupy přihlížející 

ke specifickým potřebám cílových skupin 

b) Participace zaměstnanců a členů na 

strategickém směřování podniku 

1b1. pravidelné a systematické informování 

zaměstnanců a členů o chodu SP, výsledcích 

hospodaření a naplňování veřejně prospěšných 
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cílů nad rámec závěrečné zprávy 

 1b2. systematické získávání zpětné vazby 

ohledně fungování SP od zaměstnanců a/nebo 

členů 

 1b3. míra participace zaměstnanců/členů na 

rozhodování (podle subjektivních výpovědí) 

c) Důraz na rozvoj pracovních kompetencí 

znevýhodněných zaměstnanců 

1c1. existence dlouhodobého plánu interního 

vzdělávání zaměstnanců 

 

Oblast sociálního prospěchu rozvíjí předchozí obecnou charakteristiku WISE, což je 

zaměstnávání a začleňování znevýhodněných osob a zejména procentuální vyjádření jejich 

počtu k celkovému počtu zaměstnanců a charakteristika cílových skupin zaměstnanců. 

Cílové skupiny zaměstnanců WISE se sice stále zaměřují na zaměstnance se zdravotním 

postižením, ale diversita pracovních týmů se stále více zvyšuje. S tím souvisí i potřeba 

diverzifikovaného vedení podniku, založená na individuálním přístupu ke každému 

zaměstnanci, respektování jeho limitů a využívání jeho silných stránek. Jak říká Gabriela 

Korimová: „Existují některé odlišnosti managementu sociálního podniku v konkurenčním 

prostředí od klasického podnikání. Patří sem hlavně dostatečná informovanost a kvalita 

komunikace se zaměstnanci“ (Korimová, 2008: 82). K odlišnostem v managementu se ještě 

přidává vytváření specifických pracovních podmínek, potřeba individuálních přístupů při 

zvyšování kvalifikace a produktivity práce. Zvláště u cílových skupin zaměstnanců 

s těžkým zdravotním postižením je nutná i podpora ve formě osobní asistence (Korimová, 

2008). Vše začíná u férového přijímacího procesu a pokračuje u individuální podpory 

každého zaměstnance, a to především na začátku pracovního poměru. Je také potřeba 

objektivně stanovit a vyjasnit si úroveň pracovníků a jejich náplně práce. Vytváření 

různých motivačních prvků a možností odměňování pomáhá proti předčasnému odchodu 

z práce a znovunastoupení do řad nezaměstnaných (Doherty, 2009).  

Princip demokratického řízení, férového a otevřeného jednání, vedoucí až k participaci 

zaměstnanců na vedení a směřování podniku, je principem velmi citlivým a složitým. 

Vyžaduje na obou stranách velkou spolupráci a schopnost vidět jasné a reálné cíle. Jsou 

samozřejmě skupiny zaměstnanců, kteří z objektivních příčin do vedení a směřování 

podniku nemohou přispět. I ti by však, stejně jako ostatní, měli mít možnost získávat 

informace jim přizpůsobené, např. o výsledcích a plánech podniku, nových produktech a 

nových nápadech. Stejně jako v běžných velkých podnicích by měly být standardem 

pravidelné zpětné vazby od zaměstnanců, ale i stakeholderů. 
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4. 2. 3. Ekonomický prospěch 

Tabulka 6: Návrh principů a indikátorů pro ekonomický prospěch (upraveno podle Fraňkové, 2011.)  

Princip Indikátor 

2. ekonomický prospěch   

a) Případný zisk používán přednostně pro 

rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění 

veřejně prospěšných cílů 

2a1. alespoň 51 % případného zisku 

reinvestováno do rozvoje sociálního podniku 

a/nebo naplňování deklarovaných veřejně 

prospěšných cílů 

2a2. zveřejnění informací o distribuci a využití 

případného zisku 

b) Zaměstnanci jsou podporováni ve zvyšování 

produktivity práce dle svých možností 

2b. jsou stanoveny metody pro měření 

produktivity práce. 

c) Nezávislost (autonomie) v manažerském 

rozhodování a řízení na externích zakladatelích 

nebo zřizovatelích 

2c1. nezávislost operativy (vedení SP) v 

rozhodování a řízení o chodu SP na externím 

zřizovateli či vlastníkovi 

 2c2. existence průhledné organizační struktury, 

náplní práce, pravomocí a zodpovědností v 

rámci SP 

d) Alespoň minimální podíl tržeb z prodeje 

výrobků a služeb na celkových výnosech 

2d1. příjmy z vlastní ekonomické činnosti tvoří 

alespoň 30 % celkových příjmů SP 

 2d2. existence etického kodexu podnikatele, 

který explicitně zahrnuje všechny tři pilíře 

udržitelného rozvoje a který je zveřejněn 

(typicky na webu SP) 

e) Schopnost zvládat ekonomická rizika 2e1. existence podnikatelského plánu, který 

obsahuje strategii řízení ekonomických rizik 

firmy, krizový plán pro případy platební 

neschopnosti, a postup, jakým budou 

zaměstnanci i další stakeholdeři o případné 

krizové situaci a jejím řešení informováni 

 2e2. existence podnikatelského plánu, který 

dlouhodobě systematicky snižuje závislost na 

vnějších zdrojích financování 

 2e. podíl vnějších zdrojů financí (granty, 

dotace, příspěvky) na celkových příjmech SP se 

dlouhodobě snižuje 

 

V sociálním podnikání je důležité hledat stálou rovnováhu mezi podporou a 

produktivitou. Je potřeba akceptovat různou úroveň pracovních dovedností a schopnosti 

podávat v čase určitý výkon. K tomu vytvářejí sociální podniky dostatečné podmínky. 

Dobrovolníci v rolích asistentů, mentorů a lektorů mohou být pro podnik neocenitelnou 

pomocí. 
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Po stránce ekonomické je však sociální podnik běžným podnikem. Nese vlastní 

podnikatelská a ekonomická rizika, měl by být schopen (u sociálně integračního podniku) 

samofinancovatelnosti alespoň z 30 %. Sociální podnik má jasně danou a přehlednou 

organizační strukturu s vymezením odpovědností, pravomocí a náplně práce jednotlivých 

zaměstnanců. Je si vědom svých vnitřních i vnějších rizik. K vnitřním rizikům patří 

bezesporu i určitá „nestabilita“ cílových skupin znevýhodněných zaměstnanců. Každý 

zaměstnavatel by si měl být vědom určitých specifik při jejich zaměstnávání. Je to 

především větší a dlouhodobější nemocnost, snížená tolerance ke změnám a stresovým 

situacím. Na druhou stranu z rozhovorů sociálních podnikatelů nebo z výstupů workshopů 

o sociálním podnikání, kde jsou tématem cílové skupiny, je patrné, že zaměstnavatelé 

registrují celkovou stabilitu a snížení dlouhodobých nemocností svých zaměstnanců se 

zdravotním postižením vlivem dobrých a uzpůsobených pracovních podmínek a stabilní 

práce. Vnější rizika by měla být řešena v souladu s podnikatelským plánem, který by měl 

být pravidelně revidován. Jednou z charakteristik integračního sociálního podniku je 

vícezdrojové financování. Většina WISE má zkušenosti s granty, dotacemi a dary. 

V Evropě jde o různě výhodné úvěry, příspěvky měst, obcí a církevních institucí (Muray, 

2008; Koch – Weser, Van Laier, 2008).  

Rozdíl oproti běžnému podniku však spočívá v tom, že zisk si zcela nerozdělují 

zakladatelé nebo majitelé, ale je nejméně z 51 % reinvestován zpět do rozvoje podniku 

nebo poukazován na veřejně prospěšný cíl. Veřejně prospěšný cíl je jednak definován 

v zakládacích listinách podniku, ale často bývá veřejně přístupný na webových stránkách 

nebo v tištěných materiálech. Veřejně prospěšným cílem může být podpora dětského 

oddílu házené v místě podnikání, stejně jako podpora podnikové mateřské školy nebo 

financování vlastních sociálních služeb.  

4.2.4. Environmentální prospěch 

Tabulka 7: Návrh principů a indikátorů pro environmentální a místní prospěch (upraveno podle 

Fraňkové, 2011.)  

Princip Indikátor 

3. environmentální a místní prospěch   

a) Přednostní uspokojování potřeb místní 

komunity 

3a1. přihlédnutí k lokálním potřebám a 

orientaci na lokální výrobu a spotřebu ve 

strategických dokumentech a cílech SP 
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 3a2. lokální multiplikátor
49

 (LM2 = (celkové 

výdaje v daném období + výdaje utracené v 

rámci definované lokality)/celkové výdaje v 

daném období) větší než 1,25 (tj. min. 25 % 

výdajů lokálních) 

 3a3. certifikace zaručující původ zboží a/nebo 

služeb (Regionální produkt
50

, Český výrobek
51

 

apod.) 

b) Přednostní využívání místních zdrojů  

c) Přednostní uspokojování místní poptávky  

d) Přihlédnutí k environmentálním aspektům 

výroby i spotřeby 

3b1. existence závazného vnitřního předpisu, 

který implementuje zásady environmentálně 

šetrného úřadování
52

 a provozu 

Spolupráce sociálního podniku s důležitými 

místními aktéry 

3c1. existující mapa stakeholderů a 

mechanismy jejich zapojení do činností SP, 

zakotvené v zakládacích dokumentech a/nebo 

závazných vnitřních předpisech (např. jejich 

účast ve správní radě, poradních orgánech, 

pracovních skupinách apod.) 

 3c2. Tři konkrétní příklady zapojení 

stakeholderů do relevantních aktivit SP a/nebo 

strategických procesů za zkoumané období 

 

Environmentální principy se soustřeďují především na lokální potřeby v místě 

působení podniku. Mohou to být potřeby výroby a služeb, ale také potřeby zaměstnanosti, 

např. v ekonomicky slabých nebo vyloučených lokalitách. „Lokalizace výroby přispívá 

k trvalé udržitelnosti, protože vede k menšímu měřítku a větší diversitě podniků, což 

usnadňuje vzájemné napojení výrob a přechod k ekonomice uzavřených cyklů – vzniká tzv. 

                                                           
49

 Lokální multiplikátor je dobrým indikátorem trvalé udržitelnosti. Pomáhá popsat míru lokalizace místní 

ekonomiky (obce, regionu) a popisuje oběh financí ve vymezeném území. 

50
 Regionální produkt: ochranná známka s tímto názvem zaručuje původ výrobku v daném regionu, 

(skutečnost, že je vyroben místními lidmi a pokud možno z místních surovin), originalitu, podíl ruční práce a 

šetrnost k přírodě (při výrobě ani při používání nevznikají zbytečné odpady, neplýtvá se energií apod.). 

Ochranná známka se uděluje na základě stanovených kritérií. 

51
 Značku Český výrobek uděluje Nadační fond Český výrobek. Jeho činnost podporuje odbyt a propagaci 

českých výrobků. 

52
 Zásady šetrného nákupu spotřebního zboží a provozování budov, provozu, kanceláří a domácností. 
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bioregionální výhoda
53

“ (Johanisová, 2008: 53). Lokální působení s sebou také nese 

mnoho příležitostí pro spolupráci podniku s různými skupinami i jednotlivci, kteří mohou 

postupně dosahovat určitého vlivu na jeho řízení a rozvoj a přinášet mnoho pozitiv.  

 

4.2.5. Příprava pilotního ověřování 

Jak uvádí Eva Fraňková ve své závěrečné zprávě k Návrhu sady rozpoznávacích 

indikátorů pro sociální podniky a integrační sociální podniky: „Aby mohla navržená sada 

plnit svou funkci, dalším nezbytným krokem je konzultace se stakeholdery z praxe a 

zejména pilotní testování sady rozpoznávacích indikátorů a jejich navrženého bodového 

hodnocení v praxi, neboť vše vzniklo u akademického stolu. (Fraňková, 2011). 

Vzhledem k tomu, že mnozí bývalí vedoucí pracovních skupin z projektu TESSEA 

jsou aktivními propagátory myšlenky sociální ekonomiky v rámci svých resortů a jsou také 

členy odborných komisí na Ministerstvu práce a sociálních věcí, podařilo se jim vyvinout 

dostatečný tlak na MPSV, které v lednu 2013 vypsalo veřejnou zakázku na vytvoření sady 

indikátorů (rozpoznávacích znaků) a metodiku k indikátorům pro sociální podnik a 

integrační sociální podnik, včetně jejich ověření v praxi.  

Do soutěže o veřejnou zakázku se přihlásilo několik dodavatelů jak ze zavedených 

organizací, akademického prostředí, tak zcela nové organizace a vzdělávací agentury. 

Veřejnou zakázku vyhrála zkušená P3, která stála, tehdy jako Nová ekonomika, u zrodu 

první sady indikátorů.  

Na formulaci vítězné zakázky se podíleli členové pracovní skupiny, které P3 přizvala. 

Zakázka se skládala ze dvou částí – teoretické a pilotního ověření. Teoretická část měla 

zmapovat všechny dostupné zahraniční zdroje, které přinášejí informace o indikátorech a 

metodikách měření. Druhá část byla rozdělena na oblast před pilotním ověřováním a 

samotné ověřování s reflexí, zpracované ve formě případové studie.  

  

                                                           
53

 Bioregionální výhoda se uplatňuje tehdy, pokud v lokalitě existuje velké množství lokálních 

ekonomických vazeb. 
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III. EMPIRICKÁ ČÁST 

1. Metody a zpracování výzkumu 

1.1. Příprava výzkumu 

Moje spolupráce s P3 trvá již několik let. Pracuji jako ředitelka sociální firmy Modrý 

domeček v Řevnicích a jak už bylo popsáno v teoretické části práce, v naší organizaci 

probíhalo pilotní testování metody SROI. V letech 2010–2011 jsem měla možnost pracovat 

jako členka pracovní skupiny, která přímo na našem pracovišti sledovala a určovala 

indikátory sociálního dopadu. Po ukončení projektu následovala řada přednášek a 

prezentací na konferencích, kde jsme společně vystupovali, a naše spolupráce logicky 

vyústila v další společnou práci – veřejnou zakázku na vytvoření sady indikátorů a 

metodiky k indikátorům pro sociální podnik a integrační sociální podnik. Do pracovní 

skupiny jsem byla přizvána jako odborník z praxe, který má jednak zkušenost s budováním 

a dlouholetým vedením sociálního podniku, ale také zná reálné možnosti českého sociálně-

podnikatelského prostředí. Tento krok považuji za naprosto klíčový, protože se nestává 

často, aby lidé z praxe měli možnost zasahovat do procesu vzniku legislativních nástrojů 

v samém jeho začátku.  

V rámci utváření veřejné zakázky jsem navrhla, abychom indikátory schválené v roce 

2011 TESSEOU zrevidovali ještě před pilotním ověřováním v podnicích. Můj návrh se 

opíral jednak o závěrečnou zprávu k tvorbě indikátorů Evy Fraňkové, která posouzení 

samotnými sociálními podnikateli doporučovala, a také o četné diskuse, které jsme nad 

navrženými indikátory se sociálními podnikateli z praxe vedli. Z diskusí vyplynul na jedné 

straně velký zájem o téma, ale na druhé straně poměrně kritický pohled na některé 

navržené indikátory. Návrh byl všemi členy vítán a posouzen jako důležitý pro přípravu 

pilotního ověření. Na jeho základě bylo pilotní ověření rozděleno na dvě fáze. 

1. fáze: ověření schválených indikátorů v šesti sociálních podnicích formou polo- 

strukturovaných hloubkových rozhovorů se sociálními podnikateli a jejich úprava 

na základě interpretace výsledků; 

2. fáze: ověření upravených indikátorů ve čtyřech sociálních podnicích. Ve dvou 
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podnicích bude použit asistovaný proces vyplnění formuláře indikátorů, ve druhých 

dvou podnicích proběhne samostatný proces vyplnění dotazníku jako forma 

simulace reálné situace, a teprve poté budou případné chybějící podklady doplněny 

s asistencí zpracovatele.  

 

1.2. Formulace výzkumného problému 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na sociálněintegrační podniky typu WISE 

v České republice a na znaky jejich rozpoznatelnosti oproti obecným sociálním podnikům. 

Výzkumný problém jsem definovala jako validita navrhovaných indikátorů integračních 

sociálních podniků pro české prostředí. Cílem kvalitativního výzkumu bylo zjistit, které 

dříve navržené indikátory objektivně reflektují realitu českých sociálněintegračních 

podniků (a mohou být proto zapracovány do sady indikátorů WISE pro pilotní šetření) a 

které indikátory tuto realitu nereflektují (a u nich navrhnout změny nebo jejich vypuštění). 

Práce si dále klade za cíl identifikovat oblasti, ve kterých bude nutná podpora sociálních 

podniků tak, aby byly schopny jednotlivé indikátory naplnit.  

 

1.3. Výběr respondentů 

1.3.1. Kritéria výběru  

Respondenty jsem vybírala tak, aby jejich vzorek dostatečně široce postihl různorodost 

sociálního podnikání v oblasti právní formy, územního působení, předmětu podnikání, 

cílových skupin zaměstnanců a délky podnikání. Vybírala jsem z databáze sociálních 

podniků zveřejněné na internetových stránkách českého sociálního podnikání
54

 a pro 

výzkumné rozhovory jsem vybrala šest integračních sociálních podniků v rámci výše 

uvedených kritérií:  

● právní forma – tři společnosti s ručením omezeným, dvě obecně prospěšné 

společnosti, jedna osoba samostatně výdělečně činná; 

● územní působení – tři podniky z Čech a tři podniky z Moravy; 

                                                           
54

 Tuto webovou stránku provozuje P3, o.p.s.; více na www.ceske-socialni-podnikani.cz  

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
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● předmět podnikání – restaurace, pekárna, kavárna, technické služby, obchod, 

internetový obchod; 

● cílové skupiny zaměstnanců – lidé s mentálním a zdravotním postižením, 

dlouhodobě nezaměstnaní, osoby pečující o osobu blízkou, Romové, mladí lidé 

po léčbě závislostí, imigranti; 

● délka podnikání – od jednoho do devíti let. 

 

1.3.2. Hračkotéka 

Nejmladší sociálněintegrační podnik ve výzkumu z Prahy založila osoba samostatně 

výdělečně činná v roce 2013. Hračkotéka je kamenný i internetový obchod, který, jak už 

název napovídá, prodává ekologicky testované a bezpečné hračky. Firma zaměstnává 

osoby se zdravotním postižením na pozicích prodavač a obsluha PC v e-shopu. 

Zaměstnanci procházejí šestiměsíčním tréninkovým programem, na jehož konci mohou 

získat trvalé zaměstnání. V současné době zaměstnává Hračkotéka šest osob se zdravotním 

postižením. Projekt byl podpořen z Operačního programu Praha – Adaptabilita v roce 2013 

(více na www.hrackoteka.cz). Rozhovor jsem vedla s majitelkou obchodu, 

ergoterapeutkou, která má pětiletou praxi se začleňováním osob se zdravotním postižením 

na trh práce a s obchodní činností. 

 

1.3.3. Café Therapy 

Je součástí SANANIM Charity Services, s. r. o., což je samostatný právní subjekt 

zřízený a stoprocentně vlastněný o. s. SANANIM. Vznikl v roce 2005 a kromě sociální 

firmy Café Therapy provozuje chráněnou keramickou dílnu Charity Shop a projekt 

Promile INFO. Café Therapy funguje od listopadu 2005 v Praze a jako sociální firma 

zaměstnává klienty po léčbě závislosti na drogách, kteří jsou obvykle významně 

znevýhodněni na běžném trhu práce. Zde získají často své první pracovní zkušenosti 

a zvýší si motivaci i schopnost posléze si najít a udržet zaměstnání v běžných podmínkách 

volného trhu práce, což posiluje jejich začlenění do nového života bez drog. Průběžně zde 

pracuje šest až osm klientů po léčbě (více na www.cafe-therapy.cz). Rozhovor jsem vedla 

s hlavním manažerem kavárny, původně sociálním terapeutem, který řídí restauraci od 

roku 2005. 

http://www.hrackoteka.cz/
http://www.cafe-therapy.cz/
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1.3.4. Startujeme, o.p.s. 

Obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 2009, v současné době provozuje 

kavárnu Bez Konce v Kladně, kavárnu Mezi Řádky a bageterii Ta Bageta v Praze, pekárnu 

v Jílovém u Prahy se třemi prodejnami (Jílové, Kladno, Slaný), tři úklidové týmy, 

biofarmu a e-shop. Cílovou skupinou zaměstnanců je téměř sto lidí s mentálním 

postižením. Společnost úzce spolupracuje s ústavy sociální péče a usiluje o smysluplné 

zaměstnávání dlouhodobých klientů těchto institucí a o jejich zapojení do normálního 

života. Velké množství sociálně-podnikatelských aktivit rozjíždějí pomocí dotací 

z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Operačního programu Praha – 

Adaptabilita. Po uplynutí projektů se jim daří podniky udržet (více na www.etincelle.cz). 

Rozhovor jsem vedla s ředitelem, původním povoláním novinářem, který společnost 

spoluzaložil v roce 2005. 

 

1.3.5. Kavárna PředMěstí 

Společnost s ručením omezeným Hedonia otevřela v Šumperku kavárnu PředMěstí 

v únoru 2012. Tento sociální podnik zaměstnává osoby pečující o osobu blízkou a 

imigranty. Kavárna PředMěstí se orientuje na regionální produkty a domácí výrobu a je 

významným propagátorem regionálních potravin a regionální výroby na Jesenicku. Rok po 

založení se stala kavárnou roku. Kavárna byla podpořena dotací z Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost (více na www.predmesti.cz). Rozhovor jsem vedla se 

spolumajitelkou kavárny, novinářkou. 

 

1.3.6. Liga Bruntál 

LIGA o. p. s. vznikla v říjnu roku 1990 jako občanské sdružení pod původním názvem 

Liga za lidská práva, práva dětí a mládeže. V roce 2005 tehdejší sdružení založilo Zelenou 

dílnu – chráněnou dílnu pro osoby se zdravotním postižením, ve které se provádí 

ekologická recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení. Pracují zde lidé 

z etnických menšin, osoby nad 50 let věku, ženy samoživitelky a těžce zdravotně postižení 

spoluobčané. Pracoviště dílny má výrazně integrační charakter. V roce 2009 byla chráněná 

dílna vyčleněna ze struktury občanského sdružení a vytvořila samostatnou společnost 

http://www.etincelle.cz/
http://www.predmesti.cz/
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s ručením omezeným, která je sociálním podnikem, hlásí se k principům sociálního 

podnikání. V současné době v dílně pracuje 37 zaměstnanců.  

Společnost se podílí na vzniku pracovních příležitostí pro skupiny obyvatel 

s kombinací handicapů, čímž napomáhá podpoře místního rozvoje a řešení místně 

příslušné problematiky. Provádí poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané, snaží se 

o motivaci jednotlivců aktivně se zapojovat do společnosti, snaží se zvyšovat jejich vlastní 

zaměstnatelnost. V posledních šesti letech společnost realizuje sociálně-podnikatelskou 

aktivitu Malé technické služby. V rámci této aktivity je ve společnosti každoročně 

vytvořeno 6–10 pracovních míst pro osoby s kumulací sociálních znevýhodnění. Jde 

o osoby dlouhodobě nezaměstnané, které tímto způsobem získají pracovní místo 

integračního charakteru (více na www.ligabruntal.cz). Rozhovor jsem vedla se 

spoluzakladatelkou a současnou ředitelkou, původním povoláním účetní. 

 

1.3.7. Přirozenou cestou 

Společnost s ručením omezeným vznikla v létě 2011 v Olomouci, zaměstnává šest 

osob, z toho tři vozíčkáře. Provozuje dva obchody a e-shop, kde nabízí biovýrobky, 

doplňky stravy, raw produkty (čerstvé výrobky s minimální technologickou úpravou, tzv. 

živá strava), aromaterapeutické produkty a služby pro zdraví a celkovou pohodu. 

Soustřeďuje se na lokální produkty. Zajišťuje originální dárkové balení pro individuální 

zákazníky, firmy a instituce. Také tento sociální podnik byl v začátku podpořen 

z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (více na www.prirozenoucestou.cz). 

Rozhovor jsem vedla s majitelem společnosti, původním povoláním sociálním 

pracovníkem. 

 

2. Příprava a realizace výzkumu 

Přípravná fáze výzkumu začala na jaře 2013 výběrem integračních sociálních firem a 

následným oslovením jejich ředitelů, majitelů nebo jednatelů. Pro první kontakt jsem 

zvolila telefonický rozhovor, v jehož průběhu jsem stručně naznačila téma výzkumu. Po 

http://www.ligabruntal.cz/
http://www.prirozenoucestou.cz/
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získání příslibu spolupráce jsem všem respondentům poslala informační e-mail se 

stručným popisem výzkumu a jako přílohu jsem připojila Tabulku principů integračních 

sociálních podniků schválených TESSEOU v roce 2011. Tento postup jsem zvolila proto, 

abych více naznačila téma rozhovorů a umožnila tak zástupcům firem se na setkání 

připravit.  

Před rozhovory jsem se snažila získat co největší množství informací o vybraných 

firmách jednak z databáze sociálních podniků, z webových stránek a z tiskových zpráv, ale 

také z obchodního rejstříku a rejstříku obecně prospěšných společností. Na začátku setkání 

jsem podrobně představila zadání veřejné zakázky, vysvětlila důvody zvoleného postupu 

výzkumu a objasnila svoji roli v pracovní skupině. Před nahráváním rozhovoru jsem všem 

účastníkům poděkovala za ochotu a zájem se na výzkumu podílet. Nikdo z účastníků 

neprojevil zájem o zachování anonymity. 

 

2.1. Strategie výzkumu 

V projektu diplomové práce z roku 2011 jsem jako výzkumnou metodu zvolila focus 

group. Vzhledem k posunutí realizace výzkumu a s přihlédnutím k obsahu veřejné zakázky 

jsem nakonec zvolila formu hloubkových polostrukturovaných rozhovorů se sociálními 

podnikateli. Při přípravě rozhovorů jsem si byla vědoma faktu, že navržené indikátory 

sociálně integračních podniků jsou jak kvantitativní, tak kvalitativní. Je to logické, pokud 

chceme podnik tohoto typu identifikovat v celé jeho šíři. Proto i otázky byly koncipovány 

jako zavřené i otevřené. Moje dotazování směřovalo zejména ke kvalitativním 

indikátorům, protože jejich uplatnění, jak už jsem uvedla výše, je pro české prostředí 

obtížně dosažitelné a neodpovídá současné realitě sociálních podniků.  

Při vytváření hlavních otázek jsem se držela oblastí naplňování tří základních principů 

sociálněintegračních podniků – sociálního, ekonomického a environmentálně-místního 

prospěchu. Také jsem chtěla zjistit, co (jaké přínosy/dopady) už podniky v praxi vykazují a 

jak to mohou prokázat, to znamená, jaké dokumenty mají po ruce, aniž by je museli 

speciálně tvořit. V neposlední řadě mě zajímalo, co sociální podniky samy považují za 

významné přínosy své činnosti a jak jejich naplňování mohou v současnosti prokázat, 

případně jaký způsob shromažďování důkazů by pro ně byl nejjednodušší. Některé vedlejší 

otázky obsahují závorky s výčtem možných důkazů. Jedná se pouze o poznámky tazatele, 
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které měly být použity jako příklad v případě, že respondent nebude znát odpověď.  

 

2.1.1. Okruh obecné definice podniku 

Hlavní otázka č. 1: 

 Jak formulujete obecně prospěšný cíl sociálního podniku ve vašich zakládajících 

dokumentech? 

Pomocné/tazatelské otázky: 

● Jaké dokumenty tento cíl obsahují? 

● Kde všude jsou zveřejněny a v jaké podobě? 

● Jak vznikaly? Jakou důležitost jim dáváte? 

● Jak jste na jeho formulaci spolupracovali se stakeholdery? 

● Kteří stakeholdeři s vámi spolupracovali? Jak se Vám spolupracovalo? 

● Jak jste je vybírali, jaká byla kritéria? 

● Jak byl proces zaznamenán (vnitřní předpisy, dokumenty.)?  

● Jak dlouho probíhal? 

● Jak byl podnik založen a jaká je jeho právní forma? 

● Máte vypracovaný etický kodex sociálního podnikatele? Jak ho 

naplňujete? Co pro vás znamená etický kodex? Jak ho využíváte? 

 

Hlavní otázka č. 2: 

 Jakým způsobem naplňujete veřejně prospěšný cíl? 

Pomocné/tazatelské otázky: 

● Které aktivity to dokazují?  

● Jak je zaznamenáváte, archivujete, dokumentujete (výroční zprávy, 

reporting, účetní závěrka, audit, zpravodaj, interní komunikace)? 

● Jakým způsobem monitorujete dopady sociálního podnikání na cílové 

skupiny (sebehodnocení – udržení pracovních míst, snižující se 

nemocnost, odchod na otevřený trh práce, dopady do osobního života, 

počet nově vytvořených pracovních míst. Hodnocení stakeholdeři – 

hodnocení spokojenosti zaměstnanců, zpětná vazba – zákazníci, 
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významné osobnosti v okolí firmy, místní samospráva, účast na 

seminářích, dobrá praxe).?  

● Používáte nějaký systematický způsob vyhodnocování dopadů vaší 

činnosti?  

● Máte strategický plán vlastní činnosti? Jak často a jak ho 

vyhodnocujete? 

 

2.1.2. Okruh sociální prospěšnosti sociálního podniku 

Hlavní otázka č. 3  

 Jaké jsou (největší) přínosy vaší činnosti v oblasti zaměstnávání osob 

znevýhodněných na trhu práce? 

Pomocné/tazatelské otázky: 

● Jaké je procento osob se zdravotním postižením, které zaměstnáváte? 

● Jak je procentuální rozvržení pracovních úvazků (pracovní smlouvy, 

rozhodnutí o invaliditě, u více než 50 % – ÚP.)?  

● Jaké cílové skupiny zaměstnanců váš podnik zaměstnává?  

● Oslovují vás i jiné cílové skupiny, které se zajímají o práci? Vedete si 

záznamy o uchazečích o práci, i o těch nepřijatých? 

● Jakým způsobem získáváte zaměstnance? 

● Jaká máte kritéria výběru zaměstnanců? Máte nějaké záznamy 

o průběhu výběrových řízení? 

● Jaká opatření používáte při řízení zaměstnanců s různými potřebami 

nebo při jejich podpoře? 

● Jak konkrétně jim zajišťujete podporu? 

● Jak je tato podpora řízena, jaké jsou nástroje podpory (pohovor, 

individuální plán rozvoje, alternativní komunikace, manuály, vnitřní 

předpisy – poznámky tazatele.)? 

● Máte o této podpoře systematické záznamy? Jak vypadají, jaké 

informace se v nich přesně zaznamenávají? 

● Je u vás taková podpora vůbec potřebná? 

● Máte vyčleněny speciální klíčové zaměstnance? 
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● Jakou podporu v této oblasti potřebujete (individuální vzdělávání, 

sociální poradce, poradenství)?  

 

Hlavní otázka č. 4  

 Co si představujete pod pojmem demokratické rozhodování?  

Pomocné/tazatelské otázky: 

● Myslíte si, že uplatňujete ve vaší firmě demokratický přístup a jak ho 

praktikujete?  

● Myslíte si, že demokratické rozhodování patří do sociálního podniku? 

● Jak zaměstnance informujete o výsledcích, změnách a výsledcích SP?  

● Jakým způsobem je zapojujete do rozhodování? 

● Považujete to za důležité? 

● Mohou být pro vás vaši zaměstnanci rovnocennými partnery? 

● Jakým způsobem zapojujete např. osoby s mentálním postižením do 

rozhodování, jaké máte vytvořené nástroje tak, aby i osoby s nižším 

intelektem mohly být platnými členy rozhodovacích procesů? 

● Jsou zaměstnanci z cílových skupin součástí managementu? 

 

Hlavní otázka č. 5 

 Jakým způsobem podporujete ve své firmě rozvoj pracovních kompetencí svých 

zaměstnanců? 

Pomocné/tazatelské otázky: 

● Jakým způsobem vybíráte zaměstnance? Máte nějaký kodex, sepsaná 

pravidla výběru apod.? 

● Jaká máte výběrová kritéria? 

● Jak máte zajištěno kontinuální vzdělávání zaměstnanců? Vzděláváte 

si zaměstnance sami? 

● Jak jejich vzdělávání plánujete? Má každý zaměstnanec samostatný 

plán? Vyhodnocujete nějak jeho plnění? 

● Jak máte nastaven kariérní postup, je jeho součástí i vyšší platové 

ohodnocení?  

● Jak hodnotíte výsledky vzdělávání? 

● Jak zjišťujete jejich efektivitu? 
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● Jak hodnotíte zaměstnance? 

● Mají jednotlivé pracovní pozice definovány povinná školení? 

● Kolik zaměstnanců z celkového počtu se celkem školí za jeden rok? 

Máte o školení nějaké doklady? 

 

Hlavní otázka č. 6 

 Je ve vašem podnikání něco, co považujete za zcela inovativní a co je specifické 

právě pro vaše sociální podnikání? 

Pomocné/tazatelské otázky: 

● Byl tento inovativní model aplikován hned od začátku podnikání, 

nebo se vytvářel postupně?  

● Pokud postupně, jak dlouho od zahájení činnosti? 

● Měla inovace vliv na sociální dopad nebo environmentální dopad? 

Lze to nějak prokázat? 

● Jak o inovaci komunikujete? 

● Uvažujete o poskytnutí tohoto modelu jiným subjektům (sociální 

franšíza.)?  

 

2.1.3. Okruh ekonomické prospěšnosti sociálního podniku 

Hlavní otázka č. 7.  

 Jakým způsobem hospodaříte se ziskem svého podniku? 

Pomocné/tazatelské otázky: 

● Jak velké procento ze zisku poukazujete na veřejně prospěšné účely? 

● Kdo o jeho použití rozhoduje? Existují ohledně použití zisku nějaká 

závazná pravidla zanesená v dokumentech vašeho sociálního podniku? 

● Jak o tomto použití komunikujete se stakeholdery? 

● Jak s ostatní veřejností? 

● Jak je zveřejňujete? 
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Hlavní otázka č. 8 

 Jakým způsobem sledujete produktivitu práce zaměstnanců? 

Pomocné/tazatelské otázky: 

● Jak máte nastavená kritéria výkonu? 

● Jak máte nastaveny kompetence a odpovědnosti?  

● Jak sledujete produktivitu (více výrobků, kvalitnější, menší 

zmetkovost, chybovost, rychlost vyřizování zakázek, sledování tržeb)? 

● Vedete o výsledcích nějaké systematické záznamy? 

● Jak máte nastaveno sledování ztrát (zmetkovitost, odpisy materiálu)?  

● Jak máte nastaven systém podpory pro efektivitu práce (zaučení, 

koučování, asistence, kontrola kvality, průběžné hodnocení)?  

● Jak řešíte případné výkyvy nebo klesající produktivitu? 

● Máte vytvořené nějaké vnitřní předpisy a metodiky?  

 

Hlavní otázka č. 9.  

 Jakým způsobem máte nastaveny personální procesy v podniku? 

Pomocné/tazatelské otázky: 

● Jsou vedoucí pracovníci samostatní v rozhodování, mají stanovené 

kompetence a odpovědnosti podle svého zařazení? Je to zaneseno 

v nějakém dokumentu (organizační, pracovní řád, vnitřní směrnice, 

jmenování, pracovní náplně)?  

● Jakou máte organizační strukturu, vyplývají z ní jednotlivé 

kompetence? 

● Jak je o organizační struktuře komunikováno s cílovou skupinou 

zaměstnanců? Vědí, kdo je jejich nadřízený? 

 

Hlavní otázka č. 10 

 Jaký je podíl vlastní ekonomické činnosti na celkových příjmech a jaká je závislost na 

vnějších zdrojích? 

Pomocné/tazatelské otázky:  

● Jak je sledován? 
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● Je nějak zveřejňován (účetní závěrka, výroční zpráva)?  

● Jakým způsobem snižujete ekonomická rizika? 

● Jakým způsobem snižujete závislost na vnějších zdrojích?  

● Jak jsou rizika pravidelně vyhodnocována a evidována? 

● Jak často? 

● Jak je nakládáno s výsledky? 

● Jak sledujete nárůst vlastních finančních zdrojů a snižování ostatních 

zdrojů? 

● Jak tato data zpracováváte? 

 

2.1.4. Okruh environmentálního a místního prospěchu 

Hlavní otázka č. 11 

 Jak svým podnikáním reagujete na místní potřeby?  

Pomocné/tazatelské otázky: 

● Jak se přizpůsobujete místním potřebám a jaké služby nabízíte? 

● Kdo vaše služby využívá? 

● Využíváte místních zdrojů? 

● Jakých (zemědělci, místní podniky, subdodávky od místních firem, 

služby od místních podnikatelů)?  

● Máte využití místních zdrojů nějak zakotveno v závazných 

dokumentech nebo strategii SP?  

● Je šetrné hospodaření součástí vaší strategie? 

● Jak je plánujete? 

● Jak je naplňujete (konkrétní aktivity – šetrné hospodaření, recyklace, 

ekologicky šetrné výrobky nebo služby, dohody o nakládání s odpady, 

smlouvy, zboží, certifikace)?  

● Jak je hodnotíte? 

● Jsou environmentální aspekty definovány ve vašem etickém kodexu 

podnikatele? 

● Řídíte se jím/naplňujete ho? 

● Vyhodnocujete nějak jeho naplňování? 
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Hlavní otázka č. 12. 

 Jakým způsobem zapojujete stakeholdery do činnosti SP? 

Pomocné/tazatelské otázky: 

● Existují o tom nějaké záznamy? 

● Jaká je jejich role (např. poradce, poradní skupina, správní rada, 

členové představenstva s přesně vymezenými úkoly.)?  

● Počítají vaše strategické plány s jejich zapojením? Je to ve 

strategickém plánu nějak zaznamenáno? 

● Jak často vám stakeholdeři pomáhají? 

● Vedete si o jejich zapojení nějaké záznamy? 

● Považujete jejich zapojení za přínosné?  Svůj názor vysvětlete.  

● Jakým způsobem spolupracujete s místní komunitou? 

● Jak se zapojujete do místních iniciativ? Je toto zapojení nějak 

formalizováno? 

● Lze je nějak doložit? 

● Jak se vám daří proniknout do místní samosprávy, skupin, 

komunitních plánů? 

● Jaké jsou to činnosti? 

● Má tato spolupráce nějaký oficiální rámec – partnerská smlouva, 

smlouva o spolupráci? 

● Jste součástí nějakých iniciativ, poradních orgánů? 

● Jak komunikujete o svém zapojení ve firmě? 

● Jak zapojujete své zaměstnance do místních iniciativ?  

● Je pro váš předmět podnikání důležitá spolupráce na místní úrovni? 

 

2.2. Podmínky rozhovorů 

Rozhovory vznikaly přímo v reálném prostředí firem, pouze s ředitelem společnosti 

Startujeme, o.p.s., jsem se sešla v jeho pražské kanceláři a posléze jsem navštívila jeden 

z projektů společnosti v Praze. Atmosféra při rozhovorech byla velmi přátelská a uvolněná. 

Registrovala jsem velký zájem nejen o téma rozhovoru, ale také o výsledky samotného 



61 
 

pilotního ověření. Všichni respondenti byli velmi vstřícní a ochotně a velmi upřímně 

odpovídali na položené otázky a nezdráhali se být kritičtí k některým tématům. Kladně 

hodnotili možnost vyjádřit se k legislativnímu návrhu podniků WISE v samém začátku 

jeho tvorby. 

2.3. Zpracování dat 

 Rozhovory jsem nahrávala na diktafon a poté je doslovně přepisovala. Během 

rozhovoru jsem si také pořizovala polní poznámky, které spíše mapovaly celkovou 

atmosféru. Nahrávané rozhovory se sociálními podnikateli trvaly v průměru hodinu a půl. 

Téměř ve všech případech náš rozhovor pokračoval ještě po vypnutí diktafonu, z čehož 

jsem usoudila, že dané téma je pro sociální podnikatele opravdu zajímavé. Během každého 

rozhovoru jsem zažívala velmi podobné situace, které se odehrávají i na našem pracovišti. 

Přesto, že mi byli ředitelé a jednatelé plně k dispozici po smluvenou dobu rozhovoru, byli 

jsme často přerušováni neodkladným telefonátem nebo návštěvou kolegů. Zaznamenala 

jsem, že nikdo z „narušitelů“ ani jednou neodešel bez odpovědi nebo rady, což mě přivádí 

k myšlence, že sociální podnikatelé musí být pohotoví, vstřícní a otevření lidé, neustále 

připravení na změnu a na řešení problémů. Svůj názor jsem si ještě utvrdila návštěvou 

všech pracovišť, kde jsem rozhovory natáčela. Ať už se jednalo o malý nebo velký podnik, 

ředitelé všude jednali s lidmi otevřeně, znali detailně výrobu a téměř každého zaměstnance 

a jeho příběh. Osobnosti ředitelů a ředitelek podniků, pracovní prostředí a jeho celková 

atmosféra mi pomohly pochopit některé postoje a názory respondentů. Byla jsem proto 

ráda, že jsem oproti původní výzkumné metodě focus group zvolila individuální 

polostrukturované rozhovory v terénu. 

 

3. Interpretace dat 

Díky rozhovorům jsem shromáždila velké množství cenného materiálu, který jsem se 

vzhledem k cíli své diplomové práce a s vědomím kvalitativních i kvantitativních odpovědí 

rozhodla rozdělit do dvou skupin tak, abych mohla získané poznatky přehledněji 
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interpretovat a poté zapracovat do stávajících indikátorů, nebo je dokonce nahradit či 

vypustit. Jednu skupinu odpovědí jsem rozdělila na jednoznačné a druhou na otevřené 

odpovědi. 

3.1. Jednoznačné odpovědi 

Jednoznačné odpovědi jsem chronologicky seřadila podle hodnot nebo 

kvantifikovaných ukazatelů stávající tabulky indikátorů a jejich hodnotu jsem porovnávala 

s odpověďmi respondentů.  

Oblast obecné definice sociálních podniků znají všichni respondenti. Všichni používají 

známé definice a obecnou terminologii ve svých dokumentech, zakládacích listinách a 

zprávách. Všichni respondenti také mají veřejně prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního 

začleňování osob znevýhodněných na trhu práce formulován v základních dokumentech. 

U příjemců podpory ze strukturálních fondů EU je to dokonce jejich povinnost. U všech 

respondentů se veřejně prospěšný cíl dá dohledat přinejmenším na webových stránkách. 

Tady se nejedná vždy o přesný termín veřejně prospěšný cíl, spíše jde o různé výklady 

pojmu sociální podnik, sociální podnikání, začleňování na trh práce. Tento indikátor 

považují za základní a snadno naplnitelný. 

 

3.2. Kvantitativní údaje (jednoznačné odpovědi) 

Kvantitativní údaje (jednoznačné odpovědi) jsem v textu níže seřadila chronologicky 

podle toho, jestli se týkaly obecné definice, prospěchu sociálního, ekonomického a 

environmentálně-místního (viz Tabulka č. 4 Principy sociálně integračních podniků).  

Oblast obecné definice integračních sociálních podniků (indikátor 0a1 až 0a3) je 

známá všem respondentům. Všichni používají obecně známé definice a terminologii 

integračních sociálních podniků ve svých dokumentech, zakládacích listinách a zprávách. 

Všichni respondenti také mají veřejně prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování 

osob znevýhodněných na trhu práce formulován v základních dokumentech. U příjemců 

podpory ze Strukturálních fondů EU je to dokonce povinnost. U všech respondentů se 

veřejně prospěšný cíl dá dohledat minimálně na webových stránkách. Tady se nejedná 

vždy o přesný termín veřejně prospěšný cíl, spíše se jedná o různé výklady pojmu sociální 
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podnik, sociální podnikání, začleňování na trhu práce. Tento indikátor považují všichni za 

základní a snadno naplnitelný, stejně jako indikátor 0b1, který charakterizuje konkrétní 

aktivity, které se týkají zaměstnávání a sociálního začleňování znevýhodněných osob. 

Aktivit mohou všechny podniky vyjmenovat mnoho. 

Další skupina jednoznačných odpovědí se týkala cílových skupin zaměstnanců 

integračních sociálních podniků (indikátor 1a1 a 1a2). Všechny integrační sociální podniky 

pracují se znevýhodněnými zaměstnanci, ke kterým patří lidé se zdravotním postižením, 

sociálním znevýhodněním, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby pečující o osobu blízkou, 

Romové, mladí lidé po léčbě závislostí a imigranti. Většina respondentů má se svými 

znevýhodněnými skupinami dlouhodobou zkušenost jednak profesní, jako poskytovatelé 

sociálních služeb, ale i osobní, například díky bydlení v blízkosti vyloučených lokalit nebo 

v místech s vysokou nezaměstnaností. V několika rozhovorech se objevila dobrá zkušenost 

se zaměstnanci nad 55 let, kteří sice zatím nefigurují v žádných „tabulkách“ 

znevýhodněných osob, ale praxe říká, že společně s absolventy a nekvalifikovanými 

osobami tvoří nejpočetnější skupinu nezaměstnaných. Přitom se podle slov podnikatelů 

jedná o velice motivované, zkušené, vyzrálé, loajální a motivované zaměstnance. 

Většina indikátorů, které se vykazují v okruhu ekonomického prospěchu, je 

kvantifikovatelná. Jedná se zejména o ty, které charakterizují procento zisku, které se 

reinvestuje zpět do rozvoje integračního sociálního podniku (indikátor 2a1 až 2a3) a 

procentuální vyjádření příjmů z vlastní ekonomické činnosti (indikátor 2d1). Pokud 

některý z respondentů dosahuje zisku, tak ho věnuje 100% na rozvoj integračního 

sociálního podniku (nové investice, rozvoj zaměstnanců, zaplacení odborníka – externisty). 

Běžná praxe respondentů, např. Liga Bruntál nebo Startujeme, o.p.s., kteří mají více 

podnikatelských aktivit, je taková, že výdělečná aktivita po určitou dobu financuje aktivitu 

nevýdělečnou. Liga Bruntál ze svého zisku financuje vlastní občanskou poradnu a 

nízkoprahový klub.  

Nejsrozumitelnější a nejméně problémové byly indikátory dokazující nezávislost 

operativy v rozhodování a řízení chodu integračního sociálního podniku a existenci 

průhledné organizační struktury, náplní práce, pravomocí a odpovědnosti v rámci 

sociálního podniku (indikátor 2c1 a 2c2). Tři respondenti pracují s organizační strukturou, 

ve které je vyznačen a popsán jejich vztah k zakladateli, a ten je pak doložen např. 

jmenováním ředitele, zápisem z valné hromady, kde je jmenován statutární orgán atd. Tři 

respondenti – zakladatelé – jsou naprosto nezávislí. Organizační strukturu používají 
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především pro vlastní zaměstnance, pro lepší pochopení fungování integračního sociálního 

podniku. 

Poslední sada kvantifikovatelných indikátorů v ekonomické skupině patří k principu 

schopnosti zvládat ekonomická rizika (indikátory 2e1 až 2e3). Jedná se o existenci 

podnikatelského plánu, který obsahuje strategii řízení ekonomických rizik a také strategii 

systematického snižování podílu vnějších zdrojů na chodu podniku. 

Všichni respondenti uvádějí existenci podnikatelského plánu a v něm jmenovaná 

ekonomická rizika. Mnozí však připomínají, že i sebelepší popis řešení rizik na papíře se 

většinou neshoduje s realitou. Nikdo neuvádí, že by podnikatelský plán obsahoval také 

způsob informování zaměstnanců a stakeholderů o řešení krizových ekonomických situací. 

Všichni hovoří o tom, že pokud se mění způsob financování, informují především 

zakladatele, kmenové zaměstnance, cílovou skupinu, obchodní partnery a někdy donátory. 

Příjemci podpory OP LZZ (operační program Lidské zdroje a zaměstnanost) mají 

vytvořeny strategie pro období, kdy už dotace nebudou mít. Řeší je však většinou teprve ve 

druhé polovině dotovaného období, kdy už mají více zkušeností s předmětem podnikání, 

mají vytvořeny vztahy s dodavateli i odběrateli a znají konkurenci. Proces změny je u 

všech zaznamenáván sporadicky, v žádném případě to nemá charakter krizového plánu. 

Ostatní respondenti disponují také určitými druhy záznamů a podklady pro to, jak 

dosáhnout finanční nezávislosti. 

Všichni respondenti své vnější zdroje financování dovedou okamžitě vyjmenovat. 

Stejně tak sledují, jaký je jejich podíl na celkových příjmech. Někteří udávají dlouhodobé 

snižování závislosti na vnějších zdrojích.  

Jen málo dotazovaných integračních sociálních podniků je schopno naplňovat 

indikátory v oblasti environmentálního a místního prospěchu. Je to pravděpodobně dáno 

tím, že pokud předmětem sociálního podniku není výhradně ekologie, zemědělství nebo 

např. recyklace, zužuje se tato oblast jen na užívání ekologických čisticích prostředků, 

zásad šetrného úřadování apod. (indikátor 3a3 a 3b1). Tři z šesti podniků přihlížejí 

k místním potřebám a orientují se na místní výrobu a spotřebu. Zelená Liga 

zaměstnává Romy, kteří uklízejí v malých technických službách vyloučenou lokalitu, v níž 

mnoho z nich žije. Naplňuje tak lokální potřebu jednak zaměstnáváním dlouhodobě 

nezaměstnaných Romů, jednak udržováním pořádku v místě, kde měly předchozí 

technické služby velké problémy, a nikdy zde nebylo čisto a bezpečno. Kavárna PředMěstí 
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prodává výhradně místní produkty a specializuje se na propagaci gastronomie Jesenicka. 

Přirozenou cestou vykupuje byliny výhradně od hanáckých zemědělců a dále je 

zpracovává. 

Žádný z integračních sociálních podniků nezná pojem lokální multiplikátor. Na jedné 

straně všichni projevili po vysvětlení zájem o jeho výpočet pro svoje podnikání, na druhé 

straně byli poněkud skeptičtí k výsledku. 

Jako bezproblémová se u všech jevila spolupráce s důležitými místními aktéry. 

Všechny integrační sociální podniky dlouhodobě spolupracují alespoň s jedním 

stakeholderem. V případě Ligy Bruntál, Přirozenou cestou a Startujeme, o.p.s., je to 

zejména město, u ostatních potom donátoři, spolupracující organizace, významné 

osobnosti atd. Dokládají to účasti na společných akcích, novinové články, fotografie, 

letáky. Spolupráce je však u všech formalizována minimálně. Existují ojedinělé partnerské 

smlouvy, ale spíše se jedná o ústní dohodu nebo příslib spolupráce.  

 

3.3. Analýza kvalitativních údajů  

Vzhledem k mixu zkoumaných indikátorů jsem během rozhovoru přecházela plynule 

z kvalitativních témat na kvantitativní a zpět. Někdy bylo náročné „přepínat“, ale o to byl 

rozhovor zajímavější a dynamičtější. Po analýze kvalitativních údajů jsem přistoupila 

k otevřenému kódování a určila základní kategorie. V následujících ukázkách rozhovorů 

uvádím respondenty jmény jejich podniků. 

 

3.3.1. Motivace 

Výraz sociální podnikání vzbuzuje v mnoha lidech rozpaky. Jak je možné spojovat dvě 

tak odlišná slova? Vždyť „sociálno“ je u nás stále spojováno s pomocí a charitou, zatímco 

podnikání s byznysem, tvrdými pravidly hry a s nádechem rizika a nebezpečí. Dotazovaní 

sociální podnikatelé prošli různými stadii vývoje porozumění významu tohoto slovního 

spojení. Polovina z nich vyšla původně ze sociálních služeb. Pomoc, podpora a pochopení 

pro slabé byly jejich denním chlebem. Jaká byla motivace udělat další krok, ukazují 

následující úryvky z rozhovorů: 



66 
 

● Caffe Theray: „U nás je to velmi jednoduchý, nejlepší lék na to, jak přestat 

dělat blbosti, je začít tvrdě pracovat. Všechny odvykací programy jsou 

důležitý, ale až když ten mladej člověk vydrží v práci a je čistej, víme, že 

teprve tehdy je na dobrý cestě.“ 

● Liga Bruntál: „Napřed jsme začali pracovat s romskými dětmi. Snažili jsme 

se všemožně zlepšit jejich postavení v rodině a tím i tu rodinu nějak změnit, 

nebo tak. Pak nám ale došlo, že pokud nedáme práci hlavě rodiny, nic se 

nezmění.“ 

● Startujeme, o.p.s.: „Proč by měli lidi s mentálním postižením sedět v denní 

místnosti v ústavu? Jsou dospělí, většina z nich je schopna nějaké práce, ale 

kde si to měli vyzkoušet, když neměli nikdy příležitost? Chtějí rušit ústavy, 

bezva, ale kam všichni ty lidi půjdou? Budou se umět o sebe postarat? I 

finančně?“ 

● Přirozenou cestou: „Celé synovo dětství a dospívání jsem přemýšlel, co bude 

dělat. Nechtěl jsem, aby chodil do stacionáře a maloval hrnky. Bavily ho, jako 

každýho kluka, počítače. Tak jsem založil internetový obchod.“ 

 

Co podnikatel, to trochu jiná motivace. U někoho to bylo logické vyústění dlouhodobé 

situace, u někoho příležitost udělat novou věc, která tu zatím nebyla. Někteří se shodují na 

tom, že je popostrčila finanční podpora ze strukturálních fondů EU, jiní zase hovoří 

o zahraniční zkušenosti.  

 

3.3.2. Respekt, přijetí 

Tuto kategorii považuji za jednu z nejcitlivějších, možná proto, že je to i má denní 

realita. Změnit vlastní vnímání směrem ke znevýhodněným skupinám, nepovažovat jejich 

zástupce za klienty nebo uživatele, může být dlouhodobý proces. Všichni respondenti 

tímto nevyhnutelným procesem procházeli nebo stále procházejí. Říci automaticky slovo 

kolega, např. o člověku s mentálním postižením nebo o zaměstnanci z vyloučené lokality, 

není jen tak. Vlastní limity si uvědomují prakticky všichni: 

● Caffe Therapy: „I když je respektuji, stejně se na ně někdy dívám jako na 

klienty a nemůžu si pomoc.“ 
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● Liga Bruntál: „Musela jsem přijmout fakt, že to mají jinak, jinak bych si 

k nim nevytvořila rovnocenný vztah.“ 

● Kavárna PředMěstí: „Když se o nich bavíme, říkáme jim klienti, to je 

strašný.“ 

● Hračkotéka: „Někdy zbytečně rozebíráme všechna pro a proti. Kdyby to 

slyšeli, rozhodně by si nepřipadali jako s náma rovnocenní, což jim vtloukáme 

do hlavy.“ 

● Liga Bruntál: „Jak můžu chtít, aby je brali lidi normálně, když s tím mám 

sám občas problém?“ 

 

Pozitivní vnímání integračního sociálního podniku veřejností je pro jeho fungování 

klíčové. Pokud předpokládáme, že integrační sociální podnik je mnohdy založen 

z iniciativy určitého společenství – komunity, zájmové skupiny, dobrovolnického hnutí, 

měla by společnost, v ideálním případě, specifika integračního sociálního podniku vnímat 

„normálně“. Je už naše společnost natolik informovaná o zaměstnávání znevýhodněných 

skupin, že to považuje za běžnou normu? Je potřeba ji speciálně informovat? Považují to 

integrační sociální podniky za důležité?  

● Caffe Therapy: „Když jsme začínali, to, že zaměstnáváme bývalé feťáky, 

bylo spíš na škodu. Lidi neměli důvěru, spíš nám to uškodilo. Teď je to pravý 

opak, ale trvalo to. Mám pocit, že dnes k nám chodí právě proto, je jim to 

možná sympatický, že se pořád držíme. Dnes už to máme napsaný i v jídelním 

lístku.“ 

● Startujeme, o.p.s.: „Tak určitě v našich obchodech nebliká nápis pozor, tady 

pracují lidi s mentálním postižením, to určitě ne. Máme to napsáno decentně 

někde v prodejně. Ani to nehlásáme do světa, ani to nezastíráme.“ 

● Hračkotéka: „Tak u nás je to jasný. Člověk na vozíku je člověk na vozíku.“ 

● Kavárna PředMěstí: „U nás to zákazník, podle mě, nemůže poznat. To my 

spíš o tom píšeme v novinách.“ 

● Liga Bruntál: „Nás tady zná každý. Už tu fungujem dlouho. Samozřejmě si 

myslí, že Rom je dobrej akorát na to, aby si uklízel vlastní svinčík. Proto my 

teď začínáme dělat údržbu města v bílé lokalitě, aby bylo jasno, že tomu tak 

není.“ 
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● Přirozenou cestou: „My podnikáme v bylinkách a biopotravinách. Naši 

zákazníci jsou asi trochu jiní, snaží se něco dělat se svým životem. Možná jsou 

víc vnímaví i k lidem, nevim. Myslím, že to neřeší.“ 

 

Přijetí znevýhodněných lidí majoritní skupinou může trvat různě dlouhou dobu. 

Počáteční nedůvěra v něco, co neznám a čemu nerozumím, může ale zmizet pouze tehdy, 

když se o to pokusím. Sociální podnikání je skvělou příležitostí, jak lidi se znevýhodněním 

poznat prostřednictvím jejich práce. Vždyť ve velké většině nabízí potřebné služby – 

pekárny, prádelny, kavárny nebo zahradnictví. Integrační sociální podniky stojí hlavně 

o stálé zákazníky, protože ti jim přinášejí jistotu. Stálý zákazník si ale nevystačí dlouho jen 

s pocitem, že něco správného podporuje. Nevytrvá nebo nedoporučí podnik dál, pokud 

bude kvalita služby nízká.  

● Liga Bruntál: „Když jsme začali opravovat první chodník ve městě, tak se 

lidi sázeli, jak dlouho vydrží. Těch očí, co nás sledovalo, bylo hodně. Přistihla 

jsem se, že tudy chodím denně a pořád ho zkoumám. Dnes už se nebudím 

hrůzou.“ 

● Caffe Therapy: „Špatnou kvalitu vám nikdo neodpustí, začnou vás 

pomlouvat nebo jednoduše už nikdy nepříjdou. Museli jsme vymyslet, jak tu 

kvalitu držet, v hospodě je to dost tvrdý. Začal jsem být přísnější na lidi, ale 

vždycky museli vědět, proč to dělám.“ 

● Startujeme, o.p.s.: „Považuju za důležitý, aby místo, kde pracují naši lidi, 

bylo pěkný, čistý a moderní. Zaměstnanci jako ze škatulky. Proč by měli 

pracovat v něčem, co se už od pohledu tváří sociálně? Jak by se v takovým 

prostředí cítili ti zdraví?“ 

● Kavárna PředMěstí: „Někdy jsou to úplný maličkosti jako pozdravit 

zákazníka. No, mě to připadá dobrý, aby věděl, že je vítán a že si vybral právě 

nás. Kolega mi ale odpověděl, že ho taky nikdo nikde nevítá, když jde do 

obchodu. No, to je teda fakt.“ 
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3.3.3. Etické podnikání 

O tom, jestli může být podnikání etické, se vedou dlouhé diskuse na mnohem větších 

fórech, než byly naše rozhovory. Můžeme podotknout, že pokud podnikatel zaměstná 

znevýhodněné zaměstnance, tak to už přece eticky podniká. Je tomu tak? V čem spočívá 

etické chování podniku? Je potřeba etický rozměr zvlášť vyzdvihovat? Nemělo by být 

každé podnikání etické? Potřebuje se integrační sociální podnik řídit nějakým etickým 

kodexem? 

Pouze dva respondenti udávají existenci etického kodexu, který opravdu používají a 

mají ho zveřejněný. 

● Kavárna PředMěstí: „Etický kodex máme, snažili jsme se do něj zapracovat 

trojí rozměr sociálního podnikání s přihlédnutím k provozu naší kavárny. 

Pravdou je, že ho většinou používáme jako pravidla spíš pro naše zaměstnance. 

Tady jsme se k něčemu zavázali, tak to taky budeme plnit. Při podpisu smlouvy 

ho také podepisují.“ 

● Přirozenou cestou: „Kodex máme na webových stránkách a považuji to za 

důležité hlavně kvůli zákazníkům.“ 

 

Ostatní podniky mají různé soubory pravidel, kterými se jejich podnikání řídí. Pravidla 

nejsou nikde psaná, jsou jen součástí určité kultury podniku. 

● Startujeme, o.p.s.: „No, tak kodex teda nemáme. Celou svoji práci se snažíme 

dělat tak, abychom se za ni nemuseli stydět, aby principy, kterými se řídíme, 

byly znát na první pohled.“ 

● Kavárna PředMěstí: „My si na papíry moc nepotrpíme, kodex za takový 

papír považuji. Ani sebe líp napsaný kodex mi nezaručí, že budu všechno 

v něm dodržovat. To musím mít v sobě. I to, že se k zaměstnancům chovám 

pěkně i to, že dělám férovej byznys.“ 

● Caffe Therapy: „Řídíme se kodexem naší mateřské organizace, který je ale 

spíš vypracován jako kodex o chování k naší cílové skupině. Tam je přesně 

daný co a jak. Podnikatelskej kodex jako takovej nemáme.“ 

● Hračkotéka: „My jsme ještě žádnej kodex nestačili vypracovat, zatím jsme 

ho nepotřebovali.“ 
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I když u většiny sociálních podnikatelů zaznívaly skeptické názory na to, jestli se 

potřebují při podnikání zaštitovat pravidly a kodexy, přesto připustili, že do doby, než bude 

sociální podnikání běžnou součástí ekonomiky a jeho obsah bude znám široké veřejnosti, 

bylo by dobré určité kodexy mít a sbírat důkazy o tom, jak je naplňují. Důkazy pak mohou 

sloužit pro komunikaci se zaměstnanci, institucemi, stakeholdery a zákazníky. 

Systematický sběr důkazů a měření pozitivních dopadů sociálního podnikání však zatím 

nikdo nedělá. Žádný z respondentů neprovádí průzkum spokojenosti zaměstnanců nebo 

zákazníků. Spokojenost zaměstnanců zjišťují komplexně při průběžných hodnoceních, ale 

o tom se zmíním později. Někteří evidují novinové články s kladným hodnocením 

podniku, reference, někteří získali regionální ocenění – Kavárna roku, ochranná známka 

Práce postižených, mnozí pracují s reakcemi zákazníků, které je inspirují nebo motivují 

k větší kvalitě. Jsou to ale ústní informace. U některých je důkazem např. opětovně získaná 

zakázka od města na základě dobré zkušenosti. Tento bod považují opět za důležitý 

(především reakce od zákazníků). Systematicky ale na takovou činnost nemají čas. 

● Caffe Therapy: „Registrujeme, samozřejmě, kolik lidí tady prošlo. Pro mě je 

ale stejně nejlepší, když k nám třeba přijde na návštěvu bývalá klientka a za 

ruku vede šťastný a spokojený dítě. Má práci a má kde bydlet.“ 

● Liga Bruntál: „Tím, že to funguje a že jsme třeba našli řešení i pro jiný obce 

a města, jsou ty naše malé technické služby. Už tady byla spousta návštěv a 

víme, že to někde začalo fungovat po našem vzoru. Možná jsme měli ten model 

prodávat. (smích).“ 

● Startujeme, o.p.s.: „Pekárna na Kladně leží na pěší zóně. Řeknete si, lepší 

místo tam nenajdete, ale tam je to samá herna a hospoda. Doufám, že se nám 

podaří tu atmosféru tam aspoň nějak oživit a že se tam třeba vrátí i jiné 

obchody, aby si lidi mohli koupit rohlík a mlíko.“ 

● Kavárna PředMěstí: „Opravili jsme historickou budovu v centru města. Byla 

to totální ruina a dalo nám to zabrat. Do toho domu jsme umístili kavárnu, která 

není široko daleko. Není to teda jenom zaměstnávání, ale i kultivace místa, kde 

žijeme.“ 

● Hračkotéka: „Prodáváme krásné hračky, ekologické, tvořivé a rozvíjející 

fantazii. Prodáváme hračky i od malých českých firem a výtvarníků. Žádná 

pásová výroba. Zákazníci říkají, že nic podobného v Čechách ještě nepotkali.“ 
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I z toho mála uvedených odpovědí je jasné, že si podnikatelé přesah svého podnikání 

uvědomují. Faktem ale je, že se především soustřeďují na zaměstnance a na udržení 

podnikání. Všechno ostatní registrují, ale to používají pro argumentaci jen zřídka. 

Systematičtěji nemají čas patřičné důkazy zpracovávat. 

 

3.3.4. Vnímání odlišnosti 

Než začali respondenti sociálně podnikat, měli téměř všichni nějakou dobu zkušenost 

se svou cílovou skupinou. Nikdy však nešlo o zkušenost ze společné práce. I když měli 

pocit, že znají všechna specifika svých kolegů, v práci to už tolik nefungovalo. Počáteční 

nadšení z práce bylo pro kolegy z cílových skupin obrovským motivačním prvkem, který 

ale fungoval jen omezenou dobu. Pravidelnost, časová náročnost, určitý stereotyp, 

dodržování pravidel a pracovní morálky se postupem času stávaly u někoho 

problematickými. Začaly se projevovat značné rozdíly mezi různými cílovými skupinami. 

Integrační sociální podniky musely začít měnit svoje pravidla a personální procesy. 

Všichni respondenti dnes uplatňují v práci principy diverzity managementu. Tato 

terminologie se však nepoužívá, nejčastěji se hovoří o individuálním přístupu 

k zaměstnanci. 

● Caffe Therapy: „Když začnou v práci selhávat, začneme hned pátrat po 

příčině. Sejdeme se s konzultantem, který ho má na starosti, a snažíme se 

zjistit, jestli je tou příčinou zase droga nebo je v práci přetížený a je to na něho 

moc. S tím druhým umíme pracovat, to první je důvod pro vyhazov, tak to je.“ 

● Liga Bruntál: „Pokud chceš pracovat s Romy, musíš pochopit, jak to mají, 

jinak se zblázníš. Tak třeba náš dlouhodobý zaměstnanec. Dlouho nic a pak 

zmizel. Ženu si poslal pro zálohu na výplatu. Když se vrátil, řekl, že byl na 

Slovensku u bratrance, který byl nemocný. Prý ho potřeboval.“ 

● Přirozenou Cestou: „Vím, že na něj nemůžu naložit najednou hodně práce. 

Musím postupně. Vím, že objednávku bude dělat hodinu, ale s tím musím 

počítat.“ 

● Hračkotéka: „U nás jsou hlavně absolventi z Jedličkárny. Jsou super, ale jsou 

zvyklí na určitý servis hlavně v otázce asistence a mobility. Tady si musí hned 

zvyknout, že musí být v práci včas, a to znamená, že budu muset lépe plánovat 
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transport do práce, protože jinak zmeškám směnu. My se jim v tom 

samozřejmě snažíme, hlavně zpočátku, pomáhat.“ 

● Kavárna PředMěstí: „Když přijde do práce ubrečená, víme, že něco řeší. Už 

umíme poznat, že je to vážné, a šetříme ji.“ 

 

Většina respondentů uvádí pravidelnou spolupráci se sociálním pracovníkem nebo 

psychosociálním pracovníkem. Někteří spolupracují s pracovními konzultanty nebo 

ergoterapeuty, kteří řeší adaptace prostředí a pracovních postupů. Někdy mohou 

doprovázet zaměstnance přímo na pracovišti a snaží se zjistit příčiny problémů. 

Zaměstnavatelé, kteří pracují s lidmi s mentálním postižením, mají všechny 

dokumenty upraveny pro snadné čtení. 

V kontextu výše popsaného jsem ve svém dotazování směřovala k dalšímu „citlivému“ 

principu a to k demokratickému rozhodování a k míře participace zaměstnanců a členů na 

strategickém směřování integračního sociálního podniku. 

Všichni respondenti, kromě Zelené dílny v malých technických službách, začali 

sociálně podnikat s velkou mírou participace svých zaměstnanců. Tento trend ale velmi 

rychle opustili a rozhodují o chodu podniku sami nebo se společníkem. Důvodem bylo, že 

příliš velká participace zaměstnance znejišťovala, potřebovali pevné a jasné vedení, to, že 

všichni do všeho mluvili, se jim nelíbilo. Někteří zaměstnanci nemají rádi změny, protože 

mají vliv na jejich klid a výkonnost. Většina zaměstnavatelů např. přichází se změnami až 

tehdy, kdy je všechno připravené a jsou daná jasná pravidla a postupy. Do té doby nikoho 

z cílové skupiny neinformují. 

● Přirozenou cestou: „To, že mám rád své zaměstnance, respektuji je a vážím si 

jich, neznamená, že je nechám mluvit do všeho.“ 

● Kavárna PředMěstí: „My jsme začali až moc demokraticky. Pořád jsme 

o něčem diskutovali, všichni nosili nápady, sami rozjížděli kontakty a potom 

byli smutní, když ten jejich plán nevyšel. Po druhé už se báli otevřít pusu.“ 

● Startujeme, o.p.s.: „My ten program vždycky vymýšlíme v týmu jakoby 

klíčových zaměstnanců a spíš hledáme lidi tak, kteří by do té práce sedli. 

Upřímně řečeno, nedovedu si představit, že by o budoucnosti podniku 

spolurozhodoval kolega s mentálním postižením. Neznamená to, že ho 

nerespektuji, ale znám prostě jeho limity. Vždycky se ale dá to jejich zapojení 
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nějak podpořit. Třeba tím, že si rozhodnou o tom, jakou budou mít barvu triček 

nebo co chtějí mít v kuchyňce.“ 

● Hračkotéka: „Nás je zatím hodně málo a o všem se radíme společně. Problém 

nastává ve chvíli, kdy se potřebujeme o něčem poradit opravdu jen my dvě a 

jsme pořád v tomhle otevřeném prostoru a nikdo nechápe, že nás nemá rušit. 

To pak musíme jít vedle do kavárny a v zádech cítíme ty spalující pohledy.“ 

 

Hodnotit míru participace na škále si sociální podnikatelé nedovedou představit. 

U některých cílových skupin vůbec (mentálně, kombinovaně postižení, lidé s duševním 

onemocněním, po výkonu trestu), u jiných by to byl absolutně nekvalifikovaný odhad. 

K demokratickému principu také patří pravidelná informovanost o hospodářských 

výsledcích integračního sociálního podniku a o jeho dalším směřování. Všichni 

respondenti pravidelně informují své zaměstnance o hospodářských výsledcích formou 

schůze, výročního setkání, po úspěšném splnění nějaké zakázky. Považují to za velmi 

důležité. Každý se informace snaží uzpůsobit své cílové skupině. Intervaly jsou od jednou 

měsíčně až jednou ročně. Jen někteří o tom vedou pravidelně záznamy. Ostatní předávají 

výsledky ústně, písemný záznam nepovažují za důležitý. Jeden respondent posílá všem 

zaměstnancům pravidelně zápisy ze schůzek na společný e-mail. 

 

3.3.5. Podpora a rozvoj 

Indikátor Důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců 

předpokládá existenci plánu vzdělávání zaměstnanců. Žádný z respondentů takový plán 

nemá. Někteří pracují s individuálními plány zaměstnanců, tak jak tomu byli zvyklí 

v sociálních službách. Je to však především v době nástupu do zaměstnání. Vzhledem 

k tomu, že všichni pracují většinou s nekvalifikovanými zaměstnanci, zaučují si je sami 

(mistr/zkušený zaměstnanec). 

● Startujeme, o.p.s.: „Až na výjimky nikdo z našich zaměstnanců nikdy 

nepracoval. My je vyškolíme v půlročním projektu a pak vidíme, jestli to půjde 

nebo ne. U našich zaměstnanců trvá všechno dvakrát déle.“ 

● Caffe Therapy: „U nás je to jako u McDonalda. Všichni začínají u smetáku a 

až potom se můžou dostat na bar.“ 
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● Liga Bruntál: „Všichni chtějí jezdit na traktoru nebo dělat se strunovkou. 

Trvá to chvíli, než pochopí, že napřed musí umět vynášet koše a dobře hrabat 

trávu.“ 

Všichni zaměstnavatelé mají vypracovány nástroje na zjišťování zpětné vazby od 

zaměstnanců. Na jejím základě pak plánují další vzdělávání. Někdy to je z důvodů postupu 

na vyšší pozici, změny výrobního programu, přestupu do jiné části integračního sociálního 

podniku, někdy i proto, že se změnil zdravotní stav zaměstnance. Někteří zaměstnavatelé 

spolupracují s úřady práce a snaží se pro své zaměstnance zařídit rekvalifikaci. Jiní získají 

peníze na vzdělávání z dotací a vysílají zaměstnance na školení nebo si zvou lektora.  

● Kavárna PředMěstí: „Pokud ještě máme peníze z projektu, snažíme se je 

využít, jak to jde, a posíláme naše lidi na školení až do Prahy.“ 

● Hračkotéka: „Ze začátku jsme hodně investovali do počítačového kurzu, 

vlastně to byla individuální výuka, jak používat adaptovaný počítač. Do 

budoucna musíme pořád počítat s výdaji tímto směrem, protože technika se 

neustále zdokonaluje.“ 

 

Většina respondentů považuje kontinuální vzdělávání za důležité, ale zároveň si 

uvědomuje, že se na ně nedostává finančních prostředků. Proto si integrační sociální 

podniky zaměstnance obvykle školí samy. Školení může trvat různě dlouhou dobu podle 

schopností zaměstnance. Někteří ale zaměstnance neškolí v nových dovednostech vůbec. 

Jsou rádi, že si stávající dovednosti prohlubují a udržují. 

 

3.3.6. Výkon 

Jak měřit pracovní výkon? Pouze Zelená dílna, kde je „čistě“ výrobní program, určité 

sledování provádí, ale není systematické. Samozřejmě všichni sledují své zaměstnance 

v pracovním procesu. Sledují, zda vykonávají činnosti podle náplně práce pro určitou 

pracovní pozici. Mnozí pozorují kolísavou produktivitu zaměstnanců (osoby se zdravotním 

postižením, Romové). Určitou míru kolísání výkonu berou jako součást specifika cílové 

skupiny. Kolísání pracovního výkonu řeší individuálně například pohovorem, nastavením 

pracovní doby, opětovným zácvikem a pracovním tréninkem v ulehčených podmínkách. 

Většina respondentů má vytvořen systém „kariérního postupu“ směrem nahoru i dolů. 
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● Startujeme, o.p.s.: „Jsme rádi, že můžeme zaměstnanci nabídnout i lehčí 

práci, aniž bychom se s ním museli rozloučit.“ 

● Hračkotéka: „Proto máme na směně tři lidi, aby se mohli střídat a chvíli dělat 

nenáročnou práci. Když to nejde tak, ani tak, musíme nastoupit my.“ 

● Liga Bruntál: „Četa přesně ví, kolik lidí tu pracuje. Pokud někdo vypadne, 

musejí to ti ostatní udělat za něj. A to si ty kluci umějí dobře ohlídat.“ 

 

Co se týče výkonu a produktivity, ta se podle mého názoru dá kvalifikovaně hodnotit 

ve výrobních programech. Ve službách je to dosti obtížné. Tady by se pravděpodobně dal 

hodnotit individuální plán rozvoje zaměstnance nebo individuálně posuzovat např. nárůst 

pracovního úvazku jednoho zaměstnance (vydrží déle pracovat, ale nemusí být 

produktivnější), počet kariérních postupů atd. 

 

3.4. Diskuse k výzkumu 

Při rozhovorech se sociálními podnikateli jsem občas nabývala dojmu určité skepse 

v momentě, kdy moje otázky směřovaly k vyhodnocování dopadů, k měření výkonu, 

k zaznamenávání určitých dat apod. Několikrát i zaznělo, že na papíry ať jsou úředníci, a 

oni ať mají za jejich podpory možnost podnikat. Tady se domnívám, že podpora 

ministerstva formou metodického vedení podniku při zpracování dat nebo zavedení 

jednoduchého systému měření, by mohla vést k pravidelnému zpracovávání důkazů. 

Důkazy pak nemusí být využitelné jen pro stakeholdery, ale také pro strategický rozvoj 

integračního sociálního podniku. 

Většina podnikatelů si uvědomovala, že pokud bude integrační sociální podnik 

legislativně ukotven, nepůjde jen o pojem, ale i obsah. Ten bude pravděpodobně mít 

charakteristické rysy za určitých podmínek, které bude muset podnik splňovat. Obavy jsem 

slyšela zejména od zkušených podnikatelů, kteří provozovali chráněné dílny a 

v současnosti chráněná pracovní místa. Ti jsou dnes a denně konfrontováni s obrovskou 

administrativní zátěží a neustálým hlídáním padesátiprocentního zastoupení zaměstnanců 

se zdravotním postižením. Přáli by si tedy mnohem jednodušší a pružnější systém. Pokud 

by byl statut integračního sociálního podniku spojen s určitými výhodami, ani jeden 

podnikatel by nehovořil o podpoře finanční. Tvrdí, že podnikáním by si měl integrační 
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sociální podnik na sebe vydělat, jinak to není pravé podnikání. Sociální podnikatelé by 

spíše přivítali daňové úlevy, snížené odvody sociálního a zdravotního pojištění za 

zaměstnance nebo zvýhodnění při veřejných zakázkách.  

 

3.5. Shrnutí výzkumu 

Výzkumné rozhovory přinesly mnoho podnětů pro úpravu navržených indikátorů. 

Podněty reflektovaly skutečné názory sociálních podnikatelů. Na základě rozhovorů jsem 

vypracovala shrnující dokument pro pracovní skupinu P3 a Ministerstvo práce a sociálních 

věcí. To doporučilo zapracovat výsledky rozhovorů do indikátorů a předložit novou verzi 

k posouzení a následnému pilotnímu ověření v terénu. Čekalo nás mnoho hodin diskusí a 

nekonečné doplňování připomínek k návrhům. V průběhu úprav jsme tabulku indikátorů 

ještě doplnily o komentáře, které měly pomoci větší srozumitelnosti. V diskusích jsme se 

shodli na tom, že i když budeme velmi zodpovědně přistupovat k názorům sociálních 

podnikatelů, musí navrhované indikátory přece jen splňovat určitou úroveň, aby jejich 

dosažení nebylo úplně automatické a aby podnik fungoval na principech trojího prospěchu.  

 

3.5.1. Přehled rozpoznávacích indikátorů pro integrační sociální podniky – 

zjednodušená verze 

Bylo stanoveno celkem 24 indikátorů, jež sociální podnik musí splnit, aby se mohl 

kvalifikovat jako integrační sociální podnik. 

Tabulka 8: Upravený návrh principů a indikátorů, doplněných o definici/důkazy a komentáře pro 

obecnou charakteristiku WISE (Fraňková, Dudáková, Francová, 2013). 

Princip/ 

charakteristika 

Indikátor Definice/Důkaz Komentáře 

0. obecná definice    

a) veřejně prospěšný cíl 

zaměstnávání a 

sociálního začleňování 

osob znevýhodněných 

na trhu práce 

formulován 

v zakládacích 

dokumentech 

0a1. podnik má veřejně 

prospěšný cíl 

zaměstnávání a 

sociálního začleňování 

osob znevýhodněných 

na trhu práce, který je 

formulován v 

zakládacích 

dokumentech 

explicitní formulace 

veřejně prospěšného cíle 

zaměstnávání a 

sociálního začleňování 

osob znevýhodněných 

na trhu práce v 

zakládacích 

dokumentech případně 

jiných závazně platných 

Jedná se o přihlášení se 

k veřejně prospěšnému 

cíli zaměstnávání a 

sociálního začleňování 

osob znevýhodněných 

na trhu práce. 
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dokumentech podniku 

0a2. deklarace veřejně 

prospěšného cíle 

zaměstnávání a 

sociálního začleňování 

osob znevýhodněných 

na trhu práce je veřejně 

dostupná 

zveřejnění prospěšného 

cíle zaměstnávání a 

sociálního začleňování 

osob znevýhodněných 

na trhu práce na webu 

organizace nebo jiném 

veřejně a bez překážek 

dostupném místě 

O tom, že sociální 

podnik má veřejně 

prospěšný cíl 

zaměstnávání a 

sociálního začleňování 

osob znevýhodněných 

na trhu práce, by měla 

být informovaná i 

veřejnost z důvodu 

transparentnosti 

sociálního podniku. 

0a3. podnik má etický 

kodex sociálního 

podniku, který je 

veřejně dostupný 

existence platného a 

závazného Etického 

kodexu sociálního 

podniku a jeho 

zveřejnění 

Sociální podnik 

dodržuje etické principy 

ve svém chování 

navenek i vůči 

zaměstnancům a veřejně 

se k nim hlásí. 

b) veřejně prospěšný cíl 

zaměstnávání a 

sociálního začleňování 

osob znevýhodněných 

na trhu práce naplňován 

prostřednictvím 

konkrétních aktivit 

0b1. reálně se 

uskutečňují veřejně 

prospěšné aktivity 

v oblasti zaměstnávání a 

sociálního začleňování 

osob znevýhodněných 

na trhu práce, které jsou 

v souladu s veřejně 

prospěšným cílem 

aktivity v souladu 

s daným veřejně 

prospěšným cílem, 

důkazem je jejich 

uvedení ve Zprávě o 

činnosti, která je opět 

zveřejněná (tedy pod 

veřejnou kontrolou) 

Jedná se o naplňování 

veřejně prospěšného cíle 

v oblasti zaměstnávání a 

sociálního začleňování 

osob znevýhodněných 

na trhu práce, které 

dokládá sociální podnik. 

Může být podloženo 

komplexnější studií 

hodnocení dopadů SP. 

0b2. některá ze 

zainteresovaných skupin 

či jednotlivců poskytla 

vyjádření/doklad 

o veřejné prospěšnosti 

aktivit podniku v oblasti 

zaměstnávání a 

sociálního začleňování 

osob znevýhodněných 

na trhu práce 

může jít o čestné 

prohlášení, veřejné 

vyjádření např. 

v médiích, v hodnocení 

realizovaného 

projektu/zakázky apod. 

Jedná se o naplňování 

veřejně prospěšného cíle 

zaměstnávání a 

sociálního začleňování 

osob znevýhodněných 

na trhu práce, které je 

doloženo někým zvenčí. 

 

Tabulka 9: Upravený návrh principů a indikátorů WISE, doplněných o definici/důkazy a komentáře 

pro sociální prospěch (Fraňková, Dudáková, Francová, 2013). 

1. sociální prospěch    

a) zaměstnávání a 

sociální začleňování 

osob znevýhodněných 

na trhu práce 

1a1. podíl osob ze 

znevýhodněných skupin 

(OZS) tvoří více než 30 

% zaměstnanců 

Poměr zaměstnanců 

OZS vůči celkovému 

počtu zaměstnanců 

v přepočtených stavech. 

Do kategorie OZS patří: 

lidé se zdravotním 

postižením, mládež a 

mladí dospělí v obtížné 

životní situaci, lidé bez 

přístřeší a po výkonu 

trestu, lidé se 

závislostmi, etnické 

Jedná se o základní 

charakteristiku 

integračního sociálního 

podniku. Plnění 

stanoveného procenta 

bude sledováno v čase. 

Např. znevýhodnění ze 

skupiny dlouhodobě 

nezaměstnaní toto své 

znevýhodnění 

uzavřením pracovního 

poměru v sociálním 
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menšiny, dlouhodobě 

nezaměstnaní, lidé 

pečující o rodinné 

příslušníky, případně 

další skupiny, které jsou 

definovány 

Ministerstvem práce a 

sociálních věcí, Úřady 

práce apod., případně 

pokud lze jejich 

znevýhodnění podložit 

odbornou studií. 

podniku v podstatě 

ztrácejí. Je tedy potřeba 

definovat, po jak 

dlouhou dobu bude 

znevýhodnění 

akceptováno. 

Sociální podnik proto 

bude nucen se 

znevýhodněnými 

pracovat tak, aby 

stanovená kvóta byla 

stále naplňována. 

 

1a2. podnik má 

specifikované cílové 

skupiny, na které jsou 

zaměřeny jeho aktivity 

cílové skupiny jsou 

uvedeny ve zveřejněné 

zprávě o činnosti 

(pravdivost tvrzení je 

tedy pod veřejnou 

kontrolou) 

Činnost sociálního 

podniku může být 

prospěšná zaměřením 

jeho služeb/výroby nebo 

tím, že zaměstnává lidi 

ze znevýhodněných 

skupin nebo kombinací 

obojího. 

1a3. znevýhodněným 

zaměstnancům je 

poskytována podpora, 

při které je přihlédnuto 

ke specifickým 

potřebám cílových 

skupin 

podporu dokládá 

pracovní smlouva 

včetně popisu práce 

osoby, která podporu 

poskytuje, případně 

doklad o poskytnutí 

služby a jejím 

charakteru (pokud je 

podpora externí) 

Podpora je zde 

požadována ve smyslu 

personálního 

zabezpečení v oblasti 

péče o specifické 

potřeby 

znevýhodněných 

skupin. 

b) účast zaměstnanců a 

členů na strategickém 

směřování podniku 

1b1. zaměstnanci a/nebo 

členové jsou pravidelně 

a systematicky 

informováni o chodu 

podniku, výsledcích 

hospodaření a 

naplňování veřejně 

prospěšných cílů 

jde o informování nad 

rámec údajů 

zveřejněných ve zprávě 

o činnosti, může 

probíhat 

prostřednictvím e-

mailové komunikace, 

interních zpravodajů, 

zápisů z příslušných 

schůzí apod. 

Tato formulace byla 

zvolena po velmi 

dlouhých debatách. 

Jedná se o 

minimalistickou verzi 

participace a 

demokratického řízení, 

která je prokazována 

vedením podniku. 

1b2. zaměstnanci a/nebo 

členové jsou zapojeni 

do rozhodování o 

strategickém směřování 

podniku 

míra zapojení může být 

různá, alespoň nějakým 

způsobem ale 

zaměstnanci a/nebo 

členové na strategickém 

směřování podniku 

participovat musí 

Jde o sporný bod, 

žádoucí míru zapojení 

zaměstnanců a členů do 

rozhodování je těžké 

stanovit. Automaticky 

tento indikátor naplňují 

družstva vzhledem ke 

svým členům svým 

principem „jeden člen – 

jeden hlas“. 

c) důraz na rozvoj 

pracovních kompetencí 

znevýhodněných 

zaměstnanců 

1c1. znevýhodnění 

zaměstnanci jsou 

vzděláváni na základě 

individuálního plánu 

vzdělávání/osobního 

rozvoje podle 

individuální plány 

rozvoje pro jednotlivé 

zaměstnance, případně 

pro jejich skupiny (např. 

na určité pracovní 

pozici) 

V praxi je 

v odůvodněných 

případech dostačující 

opětovná stejná 

kvalifikace či udržení 

pracovních návyků a 
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individuálních možností dovedností – i to může 

být předmětem plánu 

osobního rozvoje. 

 

Tabulka 10: Upravený návrh principů a indikátorů WISE, doplněných o definici/ důkazy a komentáře 

pro ekonomický prospěch (Fraňková, Dudáková, Francová, 2013). 

2. ekonomický 

prospěch 

   

a) případný zisk 

používán přednostně 

pro rozvoj sociálního 

podniku a/nebo pro 

naplnění veřejně 

prospěšných cílů 

2a1. více než 50 % 

případného zisku je 

reinvestováno do 

rozvoje sociálního 

podniku a/nebo 

naplňování 

deklarovaných veřejně 

prospěšných cílů 

rozvaha a výsledovka 

+ informace o využití 

případného zisku 

Po velkých diskusích 

členů TESSEA bylo 

rozhodnuto, že menší 

část zisku může být 

rozdělována mezi 

společníky, manažery, 

členy, akcionáře nebo 

vlastníky, kteří většinou 

na začátku do rozběhu 

podniku investují 

vlastní prostředky. 

Jedná se o motivační 

prvek pro lidi 

z byznysu. Otázka 

rozdělování zisku 

vzbuzovala obvykle 

velké vášně, i když 

v praxi k vytváření 

zisku obvykle 

nedochází. 

2a2. informace o 

distribuci a využití 

případného zisku je 

veřejně dostupná 

zveřejnění na webu 

organizace nebo jiném 

veřejně a bez překážek 

dostupném místě 

O tom, jak je případný 

zisk rozdělován, by 

měla být informována i 

veřejnost z důvodu 

transparentnosti 

sociálního podniku. 

b) zaměstnanci jsou 

podporováni ve 

zvyšování produktivity 

práce podle svých 

možností 

NEHODNOTÍ SE  Po dlouhých diskusích 

byl požadavek na plnění 

tohoto principu 

vypuštěn z povinných 

indikátorů jako velmi 

obtížně měřitelný a 

relevantní pouze pro 

určité typy výroby, kde 

lze produktivitu 

vyhodnocovat. 

c) nezávislost 

(autonomie) 

v manažerském 

rozhodování a řízení na 

externích zakladatelích 

nebo zřizovatelích 

2c1. manažerské řízení 

podniku je nezávislé na 

externím zřizovateli či 

vlastníkovi 

v případě existence 

externího zřizovatele či 

vlastníka by měly 

nezávislost garantovat 

zakládací dokumenty 

nebo závazné vnitřní 

předpisy organizace 

V případě, kdy je 

zakladatelem obec nebo 

soukromá instituce, 

musí být zajištěna 

samostatnost 

v manažerském 

rozhodování a řízení. 

Sociálním podnikem 

tedy nemůže být obec 

nebo příspěvková 

organizace. Pokud je 
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obec nebo příspěvková 

organizace většinovým 

(stoprocentním?) 

vlastníkem sociálního 

podniku, je ohrožena 

jeho nezávislost a 

nezávislost je tudíž 

nutné prokazovat. 

V oblasti rozhodování o 

strategických cílech 

podniku je vliv 

vlastníků jako jedné ze 

skupin zainteresovaných 

osob přijatelný, resp. i 

žádoucí. 

 

 

2c2. podnik má 

průhledně nastavenou 

organizační strukturu a 

náplně práce, pravomoci 

a zodpovědnosti 

jednotlivých pracovníků 

strukturu a přehledné 

nastavení rolí 

zaměstnanců dokládají 

vnitřní předpisy 

Jedná se o klasický znak 

dobrého řízení každého 

podniku. 

d) alespoň minimální 

podíl tržeb z prodeje 

výrobků a služeb na 

celkových výnosech 

2d1. tržby z prodeje 

výrobků a/nebo služeb 

tvoří alespoň 30 % z 

celkových výnosů 

podniku 

dokládá rozvaha a 

výsledovka hospodaření 

podniku 

Sociální podnik mívá 

často vícezdrojové 

financování, ale aby se 

ještě jednalo o podnik, 

neměly by tržby 

z podnikání klesnout 

pod 30 %. 

e) schopnost zvládat 

ekonomická rizika 

2e1. podnik má 

zpracovaný a 

aktualizovaný 

podnikatelský plán, 

který obsahuje strategii 

řízení ekonomických 

rizik 

dokládá existence 

podnikatelského plánu, 

jehož poslední 

aktualizace není starší 

než 2 roky 

Podnikatelský plán je 

základním nástrojem 

strategického řízení 

podniku a v zájmu 

zvyšování úrovně řízení 

a předcházení rizikům 

by ho měl mít 

zpracovaný a poté 

aktualizovaný každý 

sociální podnik. 

2e2. podíl vnějších 

zdrojů financí (granty, 

dotace, příspěvky) na 

celkových příjmech 

podniku se dlouhodobě 

nezvyšuje 

podíl vnějších zdrojů 

financí za poslední 3 

uzavřené kalendářní 

roky byl vždy nižší 

nebo stejný jako 

současný podíl 

Jedná se o snahu o 

pozitivní trend 

k dlouhodobé 

udržitelnosti, zde je 

stanoveno, aby se 

alespoň neprohlubovala 

závislost na vnějších 

zdrojích. 
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Tabulka 11: Upravený návrh principů a indikátorů WISE, doplněných o definici/ důkazy a komentáře 

pro environmentální a místní prospěch (Fraňková, Dudáková, Francová, 2013). 

3. environmentální a 

místní prospěch 

   

a) Přednostní 

uspokojování potřeb 

místní komunity 

3a1. podnik ve svých 

strategických 

dokumentech a cílech 

zohledňuje potřeby 

místní komunity 

sociální podnik má 

zakotveno ve svých 

cílech a dokumentech, 

že bere v potaz potřeby 

lokality, kde funguje 

Potřeby místní 

komunity mohou být 

zohledněny mnoha 

způsoby – orientace na 

místní znevýhodněné 

skupiny, snaha 

zapojovat je do 

veřejných občanských 

aktivit, snaha řešit 

lokální 

problémy/nedostatky 

atd. 

b) přednostní využívání 

místních zdrojů 

3b1. podnik přednostně 

využívá místní zdroje 

(zaměstnává místní 

obyvatele, nakupuje od 

místních dodavatelů, 

využívá místní suroviny 

a materiály) 

1. poměr zaměstnanců 

s trvalým bydlištěm 

v okruhu 20 km od sídla 

podniku vůči 

celkovému počtu 

zaměstnanců; 

2. tři příklady 

dodavatelů podniku, 

kteří mají sídlo firmy do 

20 km od sídla podniku; 

3. tři příklady materiálů 

a/nebo surovin, které 

podnik využívá a jsou 

českého původu, včetně 

uvedení jejich 

dodavatelů. 

Tam, kde to je možné, 

by měl podnik využívat 

místní zdroje. 

c) přednostní 

uspokojování místní 

poptávky 

3c1. podnik se orientuje 

na lokální potřeby na 

základě místního 

průzkumu 

průzkum místních 

potřeb jako součást 

aktuálního 

podnikatelského plánu 

Vedení sociálního 

podniku by mělo 

pravidelně zjišťovat 

místní potřeby (např. 

průzkum trhu, který je 

součástí 

podnikatelského plánu) 

a reagovat na ně. 

d) přihlížení k 

environmentálním 

aspektům výroby i 

spotřeby 

3d1. podnik má 

formulované zásady 

environmentálně 

šetrného úřadování a 

provozu 

vnitřní předpis 

definující závazky 

v oblasti 

environmentálně 

šetrného úřadování a 

provozu 

Sociální podnik by se 

měl vědomě chovat 

ekologicky, a to nad 

rámec minimálních 

požadavků, jako je 

třídění odpadu. Tento 

bod souvisí úzce i 

s ekonomičností 

provozu. 

3d2. podnik v praxi 

naplňuje zásady 

environmentálně 

šetrného úřadování a 

provozu 

10 dokladů o nákupu 

environmentálně 

šetrných výrobků za 

posledních 12 měsíců 

nebo doklad o 

environmentálním 

Minimálním 

požadavkem je zde 

prokázání nákupu 

ekologicky šetrných 

výrobků (certifikace 

EŠV, BIO, Fairtrade 
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auditu ne starší než 2 

roky 

apod.). Pokud má 

podnik zpracovaný 

např. environmentální 

audit typu EMS/EMAS, 

energetický audit svých 

budov apod., nemusí 

dokladovat jednotlivé 

účtenky, ale doloží 

výsledky auditu. 

e) spolupráce sociálního 

podniku s důležitými 

místními aktéry 

3e1. podnik komunikuje 

a spolupracuje 

s důležitými místními 

aktéry 

minimálně dva doklady 

o spolupráci za poslední 

2 roky, například 

smlouva o spolupráci, 

partnerská smlouva 

apod. 

Sociální podnik 

spolupracuje 

s důležitými aktéry 

v místě svého působení 

a je schopen to i 

prokázat. 

 

3.6. Metodika pilotních případových studií 

Cílem případových studií je pilotně ověřit sadu upravených indikátorů pro integrační 

sociální podnik a WISE a související metodiku zjišťování a dokazování potřebných údajů. 

Na základě terénních zjištění bude provedena revize metodiky i vlastních sad indikátorů 

jak v rámci řešitelského týmu, tak ve spolupráci se členy pracovní skupiny a zadavatelem. 

 

3.6.1. Kritéria výběru sociálních podniků pro případové studie 

Pilotní ověření provede zpracovatel podle zadání ve čtyřech sociálních podnicích, 

z toho tři integrační sociální podniky (WISE) a jeden obecný sociální podnik. Sociální 

podniky byly zvoleny tak, aby co nejvíce zohledňovaly a postihovaly diverzitu existujících 

i potenciálně vznikajících sociálních podniků v rámci následujících charakteristik: 

● právní forma (občanské sdružení, družstvo, s.r.o., a.s.); 

● předmět veřejně prospěšného cíle (pracovní a sociální integrace 

znevýhodněných skupin, environmentální šetrnost, podpora lokální 

ekonomiky); 

● velikost organizace (počet zaměstnanců od 0 do 38, počet dobrovolníků a 

dalších lidí zapojených do chodu organizace); 

● předmět ekonomické činnosti (poskytování služeb, výroba, sdílení); 

● délka existence (historie organizace od 2 do 5 let); 

● geografické umístění (Jihomoravský kraj, Ústecký kraj, Středočeský kraj). 
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Vybrané sociální podniky souhlasily s pilotním ověřením, ke kterému se zavázaly 

smlouvou o spolupráci. Při zajištění co největší diverzity zkoumaných sociálních podniků 

lze postihnout široké množství možných situací a případných obtíží, kterým mohou 

sociální podniky při vykazování indikátorů čelit. Zároveň lze ověřit, do jaké míry 

indikátory výstižně odráží různé obecně prospěšné zaměření těchto sociálních podniků. 

 

3.6.2. Stručná charakteristika pilotních sociálních podniků 

Pilotní ověření metodiky a navržených sad indikátorů pro sociální podnik a WISE 

bude provedeno v následujících sociálních podnicích:  

 

Autonapůl v Brně 

Sociální podnik má právní formu družstva. Jedná se o první český carsharing, který 

funguje již 9 let v Brně. Původně provozoval svou činnost jako občanské sdružení a v roce 

2012 převedl své aktivity do nově založeného družstva. Předmětem jeho činnosti je sdílení 

deseti aut členy družstva spojené s platbou za provoz a amortizaci aut. Družstvo funguje 

z velké části samosprávně s velkým podílem dobrovolné práce zatím bez placeného 

zaměstnance. Jejich cílem je snižování dopadu individuální automobilové dopravy na 

životní prostředí. Bližší informace na www.autonapul.org.  

 

Modrý domeček  

Občanské sdružení Modrý domeček provozuje v Řevnicích u Prahy od roku 2007 

kavárnu, žehlírnu a kopírovací služby. Uplatnění zde nachází 38 zaměstnanců, mezi nimiž 

je 23 osob s duševním onemocněním a mentálním postižením. Jeho cílem je zvýšit kvalitu 

života a předcházet sociálnímu vyloučení osob s mentálním postižením a duševním 

onemocněním formou poskytování sociální rehabilitace a chráněného zaměstnání. V 

Modrém domečku proběhlo pilotní ověření metody měření dopadů SROI. Modrý domeček 

je nositelem značky Práce postižených. Bližší informace na www.os-naruc.cz.  

 

http://www.autonapul.org/
http://www.os-naruc.cz/
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ONZA Jirkov  

Jedná se o městský integrační sociální podnik, který má právní formu akciové 

společnosti, jejímž jediným akcionářem je město Jirkov. Stará se o čistotu a zeleň ve městě 

Jirkov (okres Chomutov). Mezi 16 zaměstnanci firmy je 15 osob z cílové skupiny 

dlouhodobě nezaměstnaných. Sociální podnik provádí údržbu zeleně, zimní údržbu, úklid 

veřejných prostranství, údržbu občanské vybavenosti a organizuje pro město veřejnou 

službu. Je příjemcem dotace z výzev č. 30 OP LZZ a č. 1 IOP. Bližší informace na 

www.onzajirkov.cz.  

 

Ikafol s.r.o. 

Ikafol
 
je integračním sociálním podnikem, který má právní formu s.r.o. Jde o výrobní 

podnik, který vyrábí a prodává obalové materiály a ochranné pracovní pomůcky. Sídlí 

v Blansku a zaměstnává dlouhodobě nezaměstnané osoby. V environmentální oblasti 

přispívá k dalšímu využití igelitového odpadu. Je příjemcem dotace z výzev č. 30 OP LZZ 

a č. 1 IOP. Bližší informace na www.ikafol.cz.  

 

Zástupci jmenovaných sociálních podniků souhlasí s účastí v pilotním výzkumu. Před 

začátkem vlastních případových studií s nimi bude uzavřena dohoda o spolupráci, kde jsou 

specifikovány požadavky ze strany zpracovatele, odhadovaná časová náročnost a finanční 

kompenzace pro sociální podnik a integrační sociální podnik za účast ve výzkumu. 

 

3.6.3. Podklady pro případové studie 

V rámci výzkumu zpracovatelé připravili tyto dokumenty: 

1. stručný tabulkový přehled principů, indikátorů, komentářů a definic pro sociální 

podnik a WISE;  

2. dotazník pro sociální podnik a WISE, který zkoumá naplnění jednotlivých 

indikátorů, a definuje, jakým způsobem se budou jednotlivé údaje prokazovat;  

3. dotazník pro zpětnou vazbu ohledně procesu vyplňování dotazníku s indikátory, 

zjišťující: 

http://www.onzajirkov.cz/
http://www.ikafol.cz/
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● časovou náročnost shromáždění požadovaných dat; 

● potřebné personální kapacity (kdo a s jakými kompetencemi data v rámci 

sociálního podniku poskytl); 

● aktuální dostupnost požadovaných materiálů, případně časovou náročnost 

jejich vytvoření; 

● technickou a administrativní náročnost prokazování jednotlivých údajů; 

● adekvátnost požadavků na podklady/důkazy; 

● srozumitelnost indikátorů, definic a instrukcí v dotazníku; 

● zda má sociální podnik zkušenost s jiným obdobným procesem 

(certifikace, známka kvality, případně hodnocení dopadů apod.); 

● jaké jsou vypovídací schopnosti navržených indikátorů, do jaké míry jsou 

relevantní a odrážejí zásadní charakteristiky daného sociálního podniku, 

zejména vzhledem k jeho veřejně prospěšným cílům; 

● jaké jsou návrhy z „terénu“ na nové/jiné indikátory, způsoby ověření, 

dokumentace, připomínky k metodice apod. 

První část otázek na zpětnou vazbu bude zařazena přímo do dotazníku k indikátorům, 

takže bude zodpovídána průběžně, druhá část bude sloužit jako podklad pro 

polostrukturované rozhovory a bude zodpovězena až po dokončení dotazníku 

k indikátorům jako součást reflexe celého procesu.  

 

3.7. Průběh vlastních případových studií 

Ve všech pilotních sociálních podnicích/WISE proběhne během ledna 2014 první 

seznamovací osobní schůzka se zástupcem vedení sociálního podniku/WISE, na které se 

podepíše dohoda o spolupráci a bude vysvětlen základní smysl testování a jeho podmínky. 

Dále bude testování probíhat dvěma různými způsoby: 

1. Ve dvou sociálních podnicích použijeme asistovaný proces vyplnění formuláře 

indikátorů, kdy budou podrobněji osobně vysvětleny jednotlivé indikátory a data se 

budou shromažďovat za průběžné asistence ze strany zpracovatele. Tento způsob 
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umožní zpracovateli získat přímou zkušenost s tím, jak a kde jsou požadovaná data 

v sociálním podniku dostupná, jaké zažívá sociální podnik komplikace s jejich 

případným vytvářením apod. 

2. Ve druhých dvou sociálních podnicích proběhne samostatný proces vyplnění 

dotazníku jako simulace reálné situace, kdy zástupce sociálního podniku/WISE 

dostane pouze tabulkový přehled příslušných indikátorů a indikátorový dotazník a 

pokusí se dodat potřebné podklady a získat data bez pomoci (cca během 2–3 

týdnů). Teprve poté budou případné chybějící podklady doplněny s asistencí 

zpracovatele. 

 

Ve všech případech bude následovat rozhovor v sociálním podniku/WISE a vyplnění 

dotazníku se zpětnou vazbou k pochopitelnosti instrukcí, dostupnosti požadovaných dat 

atd. Zpracovatel navíc sám shromáždí a nastuduje veřejně dostupné i interní materiály 

sociálního podniku, které jsou aktuálně k dispozici, aby mohl posoudit, do jaké míry 

odrážejí navržené indikátory podstatné charakteristiky daného sociálního podniku. 

V každém sociálním podniku proběhnou schůzky s vedením a se zaměstnanci, v sociálních 

podnicích s asistovaným procesem pravděpodobně čtyři až pět schůzek, v podnicích se 

samostatným procesem pravděpodobně tři schůzky. 

Čtyři plánované pilotní případové studie budou probíhat současně, podněty 

z jednotlivých sociálních podniků budou zpracovávány průběžně a budou definitivně 

shromážděny na přelomu 2. a 3. měsíce provádění výzkumu. Každá studie bude trvat cca 

dva měsíce s možnou časovou rezervou v případě vzniklých komplikací či prostojů. 

Během schůzek bude probíhat konzultace k metodice sběru požadovaných dat, předávání 

podkladů a materiálů o sociálních podnicích a rozhovory týkající se zpětné vazby 

vzhledem k výše specifikovaným otázkám. Zpracovatel bude s pilotními sociálními 

podniky průběžně komunikovat a podle potřeby poskytovat asistenci, sociální podniky 

budou průběžně shromažďovat požadovaná data. V každém pilotním sociálním podniku 

bude určena jedna kontaktní osoba zodpovědná za spolupráci se zpracovatelem. 
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3.8. Výstupy z případových studií 

Z každé případové studie bude vypracována zpráva obsahující: 

1. základní informace o sociálním podniku (právní forma, velikost, historie, 

zaměření apod.); 

2. vyplněná data pro navržené indikátory, včetně hodnocení, zda daný sociální 

podnik/integrovaný sociální podnik splnil navržená kritéria; 

3. zprávu o průběhu získávání dat pro indikátory, která zodpoví výše specifikované 

otázky; 

4. shrnutí hlavních doporučení a závěrů. 

Zprávu vyhotoví zpracovatel na základě dat a podkladů dodaných sociálním 

podnikem/integrovaným sociálním podnikem a provedených rozhovorů. 

Pro sociální podniky vyplyne z pilotních studií přínos v podobě zpracované případové 

studie a přehledu konkrétních ukazatelů jejich obecné prospěšnosti. Sociální podniky také 

díky pilotní studii získají zkušenosti s procesem vykazování indikátorů obecné 

prospěšnosti. 
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III. ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabývala tematikou legislativního vymezení integračních 

sociálních podniků. Konkrétně jsem zkoumala relevantnost navržené sady rozpoznávacích 

indikátorů těchto podniků v českém sociálněpodnikatelském prostředí.  

Úvod své práce jsem věnovala historickému kontextu subjektů sociální ekonomiky 

u nás i ve světě. Snažila jsem se zachytit všechny klíčové historické momenty, které měly 

vliv na utváření takzvaného třetího sektoru. Třetí sektor jsem dále charakterizovala jako 

oblast, ve které se utvářely termíny jako sociální ekonomika, sociální podnik a podnikatel, 

a pokusila jsem se o jejich zevrubnou charakteristiku.  

V další části práce jsem se přesunula do českého prostředí a snažila se jmenovat a 

charakterizovat všechny aktéry sociální ekonomiky u nás tak, jak jsou dosud legislativně 

vymezeny a jak budou vymezeny od roku 2014. Jejich množství mě překvapilo. 

V poslední kapitole teoretické části práce jsem shromáždila všechny aktuální a 

dostupné informace o dění v oblasti českého sociálního podnikání. Zabývala jsem se 

výstupy několika projektů a činností několika pracovních skupin. Dotkla jsem se také 

tématu podpory sociálního podnikání u nás a došla k vlastnímu závěru, že tato podpora 

není vůbec malá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jediné, co opravdu chybí, je 

legislativní ukotvení sociálního podnikání. 

Empirická část měla velmi konkrétní zadání. Ověřit sadu navržených indikátorů 

integračních sociálních podniků formou hloubkových polostrukturovaných rozhovorů se 

šesti sociálními podnikateli. Výsledek rozhovorů výrazně ovlivnil úpravu navržených 

indikátorů integračních sociálních podniků, které jsou v současné době připraveny 

k pilotnímu ověření v konkrétních podnicích. 

Možnost účastnit se prvního pokusu o legislativní vymezení integračních sociálních 

podniků v České republice byla velkým přínosem nejen pro mě osobně, ale i pro 

každodenní praxi v naší sociální firmě Modrý domeček. Díky rozhovorům, které jsem 

mohla vést se svými kolegy, jsem došla k názoru, že sice můžeme férově sociálně 

podnikat, hasit bolavé problémy společnosti, ale pokud naše sociální podniky nebudou mít 

jasný legislativní základ, nebudeme nikdy plně respektovanými ekonomickými subjekty. 
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