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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje udržitelnosti sociálních podniků založených NNO po 

skončení projektu podpořeného v rámci Výzvy č. 30 OPLZZ „Sociální ekonomika“. 

V první části práce je teoretické vymezení konceptů sociální ekonomiky a sociálního 

podnikání a pojetí sociálního podniku v českém prostředí. Větší pozornost je věnována 

sociálním podnikům integračního typu. Pojetí udržitelnosti sociálních podniků je 

představeno z pohledu několika zahraničních výzkumů a také zatím jediného výzkumu 

z českého prostředí na toto téma – Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání 

v OPLZZ. 

V rámci výzkumu byla zkoumána schopnost 11 integračních sociálních podniků 

fungovat i po skončení finanční podpory z OPLZZ, dále se výzkum věnuje otázce dalších 

možností podpory sociálních podniků. Všechny zkoumané podniky fungují i po skončení 

projektu a většina z nich je finančně soběstačná nebo k tomu alespoň směřuje. Uvítaly by 

však určitou podporu, ideálně v jiné formě než další granty. Chybí zde ucelený a propojený 

systém podpory sociálních podniků. Takový systém může být jen obtížně nastaven bez 

legislativního ukotvení sociálního podnikání. 

Abstract 

The diploma thesis focuses on the sustainability of social enterprises founded by 

NGOs after the end of their projects supported by the Call no. 30 HREOP "Social 

Economy". The first part contains the theoretical definition of the concepts of social 

economy and social entrepreneurship and conception of social enterprise in the Czech 

environment. More attention is paid to work integration social enterprises. The concept 

of sustainability of social enterprises is presented from the perspective of international 

research and also the only one Czech survey on this subject – Evaluation of Supporting 

Social and Inclusive Entrepreneurship in HREOP. 

The research examined the ability of 11 work integration social enterprises to operate 

their business after the end of financial support from HREOP. The research is also 

analysing other support possibilities for social enterprises. All surveyed enterprises operate 

after the end of the project and most of them are financially self-sufficient or at least 

heading to it. They would, however, appreciate further support, ideally in another form 

than additional grant. There is missing an integrated and interconnected system of support 

for social enterprises. It is difficult to set up such a system without legislative regulation 

of the social entrepreneurship. 
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1 Úvod 

Zájem o sociální ekonomiku v Evropě neustále roste díky její schopnosti inovativním 

způsobem reagovat na některé společenské problémy a potřeby. I přes to, že stále jedná 

o poměrně neujasněný koncept, se téma sociální ekonomiky a sociálního podnikání 

postupně rozšiřuje také v České republice. Sociální podnikání je v některých přístupech 

považováno za nástroj sociální ekonomiky. Je to způsob, jak prostřednictvím 

podnikatelských aktivit dosahovat veřejně prospěšných cílů. Jedním z veřejně prospěšných 

cílů, které sociální podnikání může mít, je začleňování znevýhodněných skupin 

obyvatelstva do společnosti, nejčastěji jejich zaměstnáváním. Sociální podniky, které se 

zaměřují na vytváření pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce, jsou často 

označovány jako integrační sociální podniky. Počet sociálních podniků u nás za několik 

posledních let výrazně stoupl a převážnou většinu z nich tvoří právě sociální podniky 

integračního typu. Velký podíl na tom má podpora sociálního podnikání prostřednictvím 

Evropského sociálního fondu. Nejvíce sociálních podniků bylo podpořeno v rámci Výzvy 

č. 30 globálního grantu OPLZZ „Sociální ekonomika“
1
. Tato Výzva nastartovala převahu 

integračního typu sociálních podniků v ČR, jelikož jedním z jejích požadavků bylo 

umožnit lidem sociálně vyloučeným (nebo sociálním vyloučením ohroženým) vstup na trh 

práce. Tento trend se však netýká jen České republiky. Většina členských států EU se snaží 

o podporu sociálního podnikání jako vhodné formy pro zapojení znevýhodněných osob na 

trh práce (IREAS, 2014: 26). 

Kromě tradičních obchodních společností, které se rozhodnou „podnikat jinak“ 

a zaměstnávat osoby znevýhodněné na trhu práce, se do sociálního podnikání stále častěji 

pouští také neziskové organizace. Skutečnost, že nestátní neziskové organizace sociálně 

podnikají v rámci své doplňkové činnosti s cílem použít zisk pro financování své hlavní 

obecně prospěšné činnosti / svého poslání, je dokonce uvedena jako jedna z charakteristik 

českého sociálního podnikání (IREAS, 2014: 26). A právě tato oblast je předmětem zájmu 

mé diplomové práce. Konkrétně se v práci věnuji udržitelnosti sociálních podniků 

založených neziskovou organizací, které byly podpořeny v rámci Výzvy č. 30 OPLZZ 

„Sociální ekonomika“. Udržitelnost sociálních podniků je jeden z faktorů, který není 

v dosavadní literatuře o sociálním podnikání příliš zpracován a na který se ani výzkumy 

doposud moc nezaměřily. Ukazuje se však, že je to velmi potřeba. Je důležité rozumět 

                                                 
1
 V celé ČR je podle webu České sociální podnikání pouze 142 (nyní už 211 – pozn. autorky) sociálních 

podniků a celkově bylo podpořeno z OPLZZ a IOP 121 sociálních podniků (IREAS, 2014: 26). Z těchto 121 
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nejen tomu, co to sociální podnik je, ale také jak funguje a co potřebuje k tomu, aby byl 

dlouhodobě udržitelný. Jen takový sociální podnik může dosahovat svých cílů. 

V první části práce se věnuji vymezení konceptů sociální ekonomiky a sociálního 

podnikání a uvádím pojetí sociálního podniku v českém prostředí. Samostatná kapitola je 

věnována integračním sociálním podnikům – jejich výzkumu v Evropě a situaci v České 

republice. V další kapitole seznamuji s Výzvou č. 30 OPLZZ „Sociální ekonomika“. 

V kapitole Udržitelnost sociálních podniků představuji tento koncept z pohledu 

zahraničních výzkumů i dosavadní český přístup. Další část práce je pak věnována 

vlastnímu výzkumu. Kromě udržitelnosti vybraných sociálních podniků po skončení 

finanční podpory z OPLZZ se výzkum zabývá také otázkou dalších možností podpory 

sociálních podniků. 

2 Sociální ekonomika a sociální podnikání 

V této kapitole jsou vymezeny pojmy sociální ekonomika a sociální podnikání tak, 

jak z nich v práci dále vycházím.  Jak uvádějí mnozí autoři (např. Young, Lecy, 2014; 

Peattie, Morley, 2008) sociální podnikání je v různých kontextech chápáno velmi odlišně 

a existují různé přístupy k jeho definování. Ono „definiční minové pole“, jak situaci kolem 

definování sociálních podniků označuje Haugh (2006 In Peattie, Morley, 2008.), 

představuje značnou komplikaci pro výzkum a možnosti mezinárodního srovnání. U nás 

zatím chybí legislativní ukotvení těchto pojmů, během posledních let však došlo k posunu 

v oblasti jejich definování. Vzhledem k tomu, že se ve své práci zaměřuji na české 

prostředí, představím zde stručně pouze nejdůležitější pohledy na tyto koncepty 

v evropském kontextu
2
, z nichž současné české chápání a definování sociální ekonomiky 

a sociálního podnikání vychází. 

Důležitou roli v definici sociálního podnikání má mezinárodní výzkumná společnost 

EMES
3
, která rozpracovala definiční znaky sociálního podniku. Od jejich obecně uznávané 

definice, resp. její zjednodušené verze pro střední a východní Evropu (Borzaga, 2008: 31-

33), je odvozena i česká definice sociálního podniku vytvořená pracovní skupinou Definice 

v rámci projektu TESSEA
4
 (Bednáriková, Francová, 2011: 14-17). Od té se potom odvíjí 

                                                 
2
 Další přístupy včetně jejich přínosů a omezení jsou dobře popsány v Young, Lecy, 2014. 

3
 EMES založil v roce 2002 belgický profesor Jacques Defourny s cílem vybudovat evropskou databázi 

teoretických a empirických znalostí o sociální ekonomice a sociálním podnikání.  
4
 TESSEA je zkratka pro Tematickou síť pro sociální ekonomiku, která vznikla v rámci stejnojmenného 

projektu realizovaného v letech 2009 – 2011. 
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definice integračního sociálního podniku, ze které v této práci vycházím a jež bude 

představena níže. 

2.1 Sociální ekonomika 

Sociální podniky jsou označovány za subjekty sociální ekonomiky. Nejdříve tedy 

vymezím samotný pojem sociální ekonomika. Jedná se totiž o zastřešující koncept, v jehož 

rámci se sociální podnikání vyvíjí.  

Podle Dohnalové (2011: 7) lze sociální ekonomiku charakterizovat jako „část 

národního hospodářství, jako jeho třetí sektor. Tvoří ji soukromé ekonomické subjekty 

nezávislé na státu, které vykonávají ekonomické činnosti, ale odlišují se od tržních 

ziskových společností tím, že sledují sociální anebo environmentální cíle v daném místě“. 

Nejčastěji se sociální ekonomika vymezuje právě prostřednictvím subjektů, které do jejího 

rámce spadají. Konkrétní subjekty sociální ekonomiky se liší podle legislativního 

prostředí v dané zemi, obecně se však v Evropě mezi ně řadí družstva, vzájemně prospěšné 

společnosti, asociace, nadace a sociální podniky (Dohnalová, 2011: 27). 

V České republice pak můžeme do sociální ekonomiky zahrnout tyto subjekty: 

 právní formy organizací občanského sektoru, 

 družstva, 

 obchodní společnosti (s.r.o., a.s.) – založené za jiným účelem než je podnikání, 

 OSVČ ze znevýhodněné sociální skupiny (Dohnalová, 2011: 55). 

Výzkumné společnosti EMES a CIRIEC
5
 na základě svých výzkumů uvádějí obecné 

principy společné pro subjekty sociální ekonomiky. Patří mezi ně (Dohnalová, 2011: 27): 

 soukromý charakter, 

 autonomní rozhodování, 

 ekonomická aktivita (produkce výrobků či poskytování služeb lidem), 

 možnost částečného přerozdělování zisku, 

 demokratický princip rozhodování (zásada „jeden člověk, jeden hlas“). 

                                                                                                                                                    
 

5
 Mezinárodní výzkumná organizace ze zastoupením v 15 státech, která realizuje výzkumy, sbírá data 

a publikuje práce se zaměřením na ekonomiku a obecně prospěšné aktivity. Jedna z klíčových oblastí, kterým 

se věnuje, je sociální ekonomika. 
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Tyto principy mj. odrážejí hlavní hodnoty sdílené subjekty sociální ekonomiky 

formulované v Chartě sociální ekonomiky.
6
 

Základní charakteristikou subjektů sociální ekonomiky je, že si kladou za cíl 

poskytovat služby svým členům nebo širší komunitě a nejde jim při tom primárně 

o vytváření zisku. Tím se liší od klasických obchodních společností. Tohoto cíle dosahují 

ekonomickými aktivitami, to znamená, že na vytváření zisku nerezignují a své výnosy 

využívají k naplňování sociálního cíle. Na rozdíl od neziskových organizací ale mají 

možnost přerozdělování části svého zisku. 

Sociální ekonomika stojí na tzv. konceptu trojího prospěchu označovaného také 

jako „triple bottom line“ nebo „Tři P: People, Planet, Profit“ (Dohnalová, 2012: 30 – 32). 

Jedná se o prospěch ekonomický, sociální a environmentální. Do sociálního prospěchu 

spadá již výše zmiňované demokratické rozhodování a také sociální cíl, tedy přispívání 

k veřejnému prospěchu prostřednictvím uspokojování potřeb společnosti nebo určitých 

skupin lidí. Ekonomický prospěch souvisí s vykováváním soustavné ekonomické aktivity 

a užíváním zisku k vlastnímu rozvoji a naplňování cíle. Environmentální a místní prospěch 

je spojen s místem, kde se daný subjekt sociální ekonomiky nachází, tedy s obcí či 

regionem. Jedná se o ekologické chování, ale také o spolupráci s místními občany, 

samosprávou a využíváním místních zdrojů. 

2.1.1 Sociální ekonomika a občanský sektor 

Zájem o sociální ekonomiku v Evropě se zvyšuje díky její schopnosti inovativním 

způsobem reagovat na nově se objevující společenské problémy a potřeby. I přes určitou 

neujasněnost svého konceptu je sociální ekonomika uznávána na oficiálních úrovních jak 

Evropské unie, tak jednotlivých států, které ji využívají jako jeden z nástrojů léčby neduhů 

sociálního státu (CVNS, 2005: 5). Stále přibývají oblasti služeb, které nejsou řešeny 

veřejným sektorem, ale nejsou ani dostatečně atraktivní pro trh (Darby, Jenkins, 2006: 

412). A právě zde vzniká prostor pro subjekty, které stojí mimo stát i trh a tvoří tzv. třetí 

sektor, někdy označovaný také jako sektor občanský (Skovajsa, 2010: 31). Ekonomický 

pohled na důvody vzniku tohoto sektoru se opírá o teorii selhání trhu a státu, podle níž se 

právě organizace občanského sektoru angažují v těch oblastech, v nichž trh a stát z různých 

důvodů nefungují v dostatečném rozsahu či kvalitě, případně nefungují vůbec 

                                                 
6
 Charta sociální ekonomiky byla sepsána ve Francii roku 1980 Národní radou pro vztahy mezi vzájemnými 

společnostmi, družstvy a asociacemi (Comité National de Liaison des Activités Mutualistes, Coopératives et 

Associatives). 
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(Skovajsa, 2010: 44-46, 92-109; Potůček, 2005: 85-117). Zmíněné tři sektory nemají jasné 

hranice a vzájemně se prolínají (viz Obr. 1) a sociální ekonomika stojí právě na pomezí 

dvou sektorů a to občanského (resp. třetího) sektoru a trhu. Subjekty sociální ekonomiky 

mají s organizacemi občanské společnosti řadu shodných znaků – jsou soukromé, formálně 

organizované, samosprávné a dobrovolné. Částečně se tedy organizace občanské 

společnosti a subjekty sociální ekonomiky překrývají a představují tak totožnou část 

společnosti (Skovajsa, 2010: 300). Na rozdíl od organizací občanské společnosti ale 

subjekty sociální ekonomiky mohou v určité míře přerozdělovat svůj zisk (Dohnalová, 

2011: 28). Vzhledem ke své tržní povaze subjekty sociální ekonomiky zasahují i do 

sektoru tržního (Dohnalová, 2011: 35, 2012: 71). Někteří autoři dokonce uvádějí, že 

sociální podniky vytvářejí nový sektor, který označují jako „čtvrtý sektor“. Jeho místo je 

mezi tradičními sektory, s nimiž sdílí určité znaky, ale přitom tvoří vlastní novou formu 

(viz Obr. 2) (Burkett, 2010: 9-10). Vymezení sektoru sociální ekonomiky tedy není 

jednoznačné. Subjekty sociální ekonomiky svými znaky zasahují jak do sektoru 

občanského, tak do sektoru tržního a u nás jsou za subjekty sociální ekonomiky 

považovány právní formy neziskových organizací (organizací občanského sektoru) 

i obchodní společnosti (tedy zástupci tržního sektoru). 

 

    Zdroj: Dohnalová, 2011: 17 

Obrázek 1 Pestoffův trojúhelník blahobytu 
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2.2 Sociální podnikání 

Sociální podnikání je v některých přístupech považováno za nástroj sociální 

ekonomiky. Je to způsob jak prostřednictvím podnikatelských aktivit dosahovat veřejně 

prospěšných cílů. Tento pohled odpovídá chápání sociálního podnikání v evropském 

prostoru. Důraz je kladen na inovativní způsob řešení sociálních problémů. Sociální 

podnikatelé jsou v tomto pojetí chápáni jako „nositelé a tvůrci zásadních změn ve 

společnosti“ – poskytují nové nebo kvalitnější služby, přicházejí s novými metodami 

výroby, novými výrobky či novými formami organizací a objevují nové trhy (Dohnalová, 

2011: 30).  V americkém pojetí sociálního podnikání se kromě výše uvedeného můžeme 

setkat ještě s poněkud odlišným konceptem – jedná se o proud zaměřený na zajištění 

finančních zdrojů dobročinné organizace vlastním příjmem z ekonomické aktivity, která 

nemusí nutně souviset s hlavní činností organizace. Profesor Defourny propojuje základní 

pojmy sledované problematiky takto: „Sociální podnikatelé jsou lidé, kteří skrze aktivity 

sociálního podnikání vytvářejí sociální podniky“ (Defourny In. Dohnalová, 2012: 46). 

2.3 Sociální podnik 

Pojem sociální podnik nabývá v různých kontextech velmi rozdílných významů 

a existuje celá řada odlišných chápání tohoto pojmu. Young a Lecy (2014: 1309) tvrdí, že 

při snaze o definování sociálního podniku shoda začíná a končí u toho, že se jedná 

o organizace nebo podniky, které spojují sociální cíl se snahou finančně uspět v rámci trhu. 

V jednotlivých zemích mohou být za sociální podnik považovány různé právní formy 

občanských i obchodních společností. Některé státy dokonce vyčlenily pro pojem sociální 

Zdroj: Burkett, 2010: 9 – vlastní překlad 

Obrázek 2 Čtvrtý sektor 
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podnik samostatnou právní formu. Peattie a Morley (2008: 1) uvádí, že sociální podnik je 

forma podnikání, která je výrazně odlišná od běžného obchodního podniku a vyznačuje se 

mimořádnou diverzitou organizační struktury, právní formy, účelu, kultury, velikosti 

i oblasti působnosti. Různé typy se od sebe liší také způsobem financování, mírou 

orientace na zisk a ukotvením v komunitě. Většina výzkumníků se však shoduje na dvou 

hlavních charakteristikách sociálního podnikání: pro sociální podniky je klíčové sociální 

poslání a reinvestování zisku do podpory svých sociálních cílů (Jamburia, 2013: 3).  

Již zmiňovaná výzkumná společnost EMES prováděla rozsáhlý výzkum sociálních 

podniků v 15 členských státech Evropské unie a na základě empirického výzkumu 

vytvořila pracovní definici sociálního podniku „ideálního typu“. Ta má být jednotícím 

prvkem mnoha různorodých chápání a definic a měla by být východiskem pro další 

výzkum sociálních podniků. Tvoří ji devět kritérií, která by měl ideální sociální podnik 

naplňovat. Tato kritéria jsou rozdělena do dvou oblastí – na hledisko sociální a hledisko 

ekonomické. 

 Ekonomické znaky sociálního podniku: 

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

Hlavním cílem sociálních podniků není, na rozdíl od tradičních 

neziskových organizací, angažovanost v dobročinných aktivitách nebo 

v přerozdělování finančních toků (jako u nadací). Vyrábějí výrobky nebo 

poskytují služby lidem. Ekonomická činnost je jeden z hlavních důvodů jejich 

existence. 

 2) Vysoký stupeň autonomie.  

Sociální podniky jsou zakládány skupinami lidí a jsou jimi řízeny pomocí 

plánů, které sami vypracovávají. Mohou i záviset na veřejných dotacích, ale 

nejsou přímo ani nepřímo řízeny veřejnými institucemi nebo jinými 

organizacemi (svazy, soukromými firmami atd.). Mají právo „rozhodujícího 

hlasu“, právo aktivitu rozšiřovat či ukončit. 

 3) Přijetí ekonomických rizik.  

Ti, kdo zakládají sociální podniky, jsou si vědomi rizik spojených 

s ekonomickou činností. Na rozdíl od většiny veřejných institucí závisí 

udržitelnost a finanční životaschopnost na úsilí zaměstnanců i dobrovolných 

členů podniku zajistit potřebné zdroje. 
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 4) Alespoň minimální podíl placené práce.  

Podobně jako tradiční neziskové organizace mohou sociální podniky 

kombinovat peněžní a nepeněžní zdroje, placenou a dobrovolnou práci. 

Nicméně aktivity sociálních podniků vyžadují alespoň minimální podíl placené 

práce. 

Sociální znaky sociálního podniku: 

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

lidí. 

Základním smyslem sociálního podniku je provozovat aktivity 

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

charakteristikou ekonomiky sociálního podnikání zájem podporovat smysl pro 

sociální zodpovědnost na místní úrovni. 

 2) Sociální podniky vznikají ze skupinové iniciativy. 

Sociální podniky jsou výsledkem společné aktivity občanů, kteří sdílí 

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

podnik řídí volení jednotlivci nebo skupina vedoucích. 

 3) Právo rozhodovat není založeno na výši vloženého kapitálu. 

V rámci rozhodovacího procesu by měl být respektován princip „jeden 

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

výši vloženého kapitálu. Rozhodování má spíše demokratický charakter. 

 4) Participativní charakter, který stojí na zapojení všech zúčastněných aktérů. 

Důležitou charakteristikou sociálních podniků je spolupráce s klienty či 

zákazníky, zapojení zainteresovaných partnerů do rozhodovacího procesu 

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

podpora demokratických principů na místní úrovni prostřednictvím 

ekonomických aktivit. 

 5) Omezené přerozdělování zisku.  

Mezi sociální podniky patří také ty, které se neřídí podmínkou 

absolutního zákazu přerozdělování zisku. Tedy organizace, které jako například 

družstva v některých zemích mohou přerozdělovat v omezené míře zisk mezi 

své podílníky.  

(Defourny, 2001: 16 – 18 In. Dohnalová, 2012: 33 – 34) 
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Sami autoři této pracovní definice sociálního podniku uvádějí, že se jedná 

o teoretický koncept, který nemusí nutně odpovídat žádnému konkrétnímu existujícímu 

podniku, ale je nástrojem pro jejich možnou analýzu. Pro prostředí střední a východní 

Evropy vytvořili zjednodušenou verzi této definice přizpůsobenou místnímu prostředí, 

které je poznamenáno obdobím komunistického režimu a následným postkomunistickým 

vývojem občanského sektoru a sociální ekonomiky. Z těchto důvodů je definice pro střední 

a východní Evropu „jemnější“ a obsahuje pouze tři sociální a tři ekonomická kritéria 

(Borzaga, 2008: 31-33; Dohnalová, 2012: 77):  

 Ekonomická kritéria 

 Ekonomické aktivity zaměřené na výrobu zboží a/nebo prodej služeb. 

 Autonomie – sociální podniky mohou záviset na veřejných dotacích, ale jsou 

autonomní ve svém rozhodování, nejsou přímo ani nepřímo řízeny veřejnými 

institucemi nebo jinými organizacemi (soukromými firmami atd.). 

 Trend směrem k placené práci – organizace může být zpočátku založena na 

dobrovolné práci, měla by však směřovat k vytvoření placených pracovních 

míst. 

Sociální kritéria 

 Jasný cíl prospět společnosti nebo specifické skupině lidí. 

 Právo rozhodovat není založeno na výši vloženého kapitálu. 

 Omezené přerozdělování zisku. 

Sociální podniky mají široké pole působnosti. Podílí se na místním rozvoji 

znevýhodněných oblastí, poskytují sociální služby, zaměřují se na integraci 

znevýhodněných osob na trh práce. Právě pracovní integrace je jedním z nejčastějších 

zaměření sociálních podniků v Evropě. Vzniklo pro ně specifické označení – integrační 

sociální podniky. 

3 Integrační sociální podniky - WISE 

Integrační sociální podniky nesou zejména v dokumentech EMES označení WISE, 

což je zkratka anglického názvu work integration social enterprise. Pod tímto názvem se 

skrývají organizace, které poskytují pracovní uplatnění osobám se znevýhodněním a to jak 

se zdravotním, tak se sociálním. Podle EMES jsou integrační sociální podniky „autonomní 
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ekonomické subjekty, jejichž hlavním cílem je pracovní integrace nezaměstnaných lidí, 

kteří mají problémy se uplatnit na pracovním trhu. Této integrace je dosaženo 

prostřednictvím produktivní aktivity nebo prostřednictvím rekvalifikace pracovníků“ 

(Davister, 2004 In. Dohnalová, 2011: 36). Integrační sociální podniky hrají významnou 

roli v řešení problému nezaměstnanosti a v začleňování různým způsobem 

znevýhodněných skupin do společnosti. 

Podle definice TESSEA se integračním sociálním podnikem 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 formulován v zakládacích dokumentech. 

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

a environmentálního.“ (Bednáriková, Francová, 2011: 16) Principy integračního sociálního 

podniku byly zpracovány pracovní skupinou Definice v rámci projektu TESSEA (viz 

Tabulka 1). 

 

 Zdroj: Bednáriková, Francová, 2011: 16 

 

Tabulka 1 Principy integračního SP 
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Tento typ sociálního podniku je také nejvíce rozšířený typ v České republice. 

Přestože u nás koncept sociální ekonomiky stále ještě není příliš známý
7
, podnikl již stát 

některé kroky na její podporu. Konkrétním příkladem je vyhlášení Výzvy č. 30 pro 

předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu lidské zdroje 

a zaměstnanost „Sociální ekonomika“. Tato výzva měla poměrně zásadní vliv na utváření 

podoby českého sociálního podnikání. Ministerstvo práce a sociálních věcí formulovalo ve 

Výzvě požadavky, na základě kterých mohly své projekty předkládat pouze subjekty 

zaměřené na pracovní integraci cílových skupin vymezených Výzvou. Mohlo se tedy 

jednat pouze o integrační sociální podniky. 

V listopadu 2014 schválilo MPSV indikátory pro integrační sociální podnik navržené 

organizací P3 – People, Planet, Profit o.p.s (viz Příloha č. 2). Rozpoznávací znaky jsou 

definovány v pěti oblastech: veřejně prospěšný cíl, sociální prospěch, ekonomický 

prospěch, environmentální prospěch a místní prospěch a jsou dále rozpracovány do 

konkrétních formulací a důkazů, podle nichž mohou být indikátory ověřovány. Tyto 

indikátory by měly pomoci k jednoznačné identifikaci integračních sociálních podniků pro 

účely jejich další podpory (Indikátory, 2014). 

3.1 Výzkum integračních sociálních podniků v Evropě 

Pod hlavičkou výzkumné společnosti EMES byly uskutečněny dva rozsáhlé 

výzkumy integračních sociálních podniků v Evropě, jejichž výsledky sloužily jako 

podklady pro vytvoření určité typologie integračních sociálních podniků, které v rámci 

Evropy fungují.  

V rámci projektu PERSE
8
 (2001 – 2004) byly zkoumány organizace, zaměstnávající 

osoby se znevýhodněním v deseti členských státech Evropské unie
9
. Vznikly tedy studie 

jednotlivých států
10

, které reflektují kontext trhu práce v dané zemi – politiku 

zaměstnanosti a znevýhodněné skupiny na trhu práce, dále se věnují vztahu integračních 

sociálních podniků s veřejnou správou a politickými stranami, vztahům s tržním sektorem 

a popisují výkon jednotlivých typů WISE ve vztahu k jejich cílům (PERSE, 2015). 

                                                 
7
 Česká republika byla ve zprávě o sociální ekonomice v EU z roku 2005 uvedena ve třetí skupině států, což 

je skupina států s neuznáním sociální ekonomiky (Dohnalová, 2012: 10). 
8
 Celý název projektu je „The socio-economic performance of social enterprises in the field of work-

integration“ 
9
 Německo, Francie, Velká Británie, Irsko, Finsko, Švédsko, Portugalsko, Španělsko, Belgie, Itálie. 

10
 Studie jsou dostupné z: 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
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Druhým výzkumným projektem byl projekt ELEXIES (2002 – 2003) probíhající ve 

dvanácti členských státech Evropské unie. Jeho cílem bylo poskytnout přehled hlavních 

charakteristik integračních sociálních podniků, typů poskytované pracovní integrace, 

přehled o jejich počtu, způsobu vzniku a jakými způsoby jsou podporovány. Věnuje se 

také zapojení státu, místních samospráv a občanských iniciativ na rozvoj integračních 

sociálních podniků. Výzkumné zprávy (Národní profily integračních sociálních podniků)
11

 

pak na základě těchto sledovaných charakteristik popisují jednotlivé typy WISE v daném 

státě. U každého typu je sledována: 

 právní forma a vlastnická struktura, 

 cíle, 

 druh nabízených pracovních míst, 

 význam tréninku (nácviku), 

 typ zaměstnanců, 

 zdroje, 

 propojení s veřejnou politikou. 

Dále se u každého typu WISE sledovalo naplňování sociálních a ekonomických 

kritérií podle definice sociálního podniku dle EMES. Popsány jsou i podpůrné zastřešující 

organizace ve zkoumaných zemích a inovativní prvky integračních sociálních podniků. 

Výsledky studií z jednotlivých států vypracovaných v rámci výše popsaných projektů 

zpracovali Davister, Defourny a Gregoire (2004) ve zprávě Work Integration Social 

Enterprises in the European Union: An Overview of Existing Models. V každé zkoumané 

zemi klasifikovali několik typů WISE, uvádí celkem 39 různých typů z deseti zemí. Tyto 

typy WISE byly dále analyzovány z hlediska 5 hlavních kategorií: 

 Formy integrace, 

 Status znevýhodněných pracovníků, 

 Formy odborné přípravy / zaučení, 

 Hlavní charakteristiky cílových skupin, 

 Druhy zdrojů. 

                                                 
11

 Národní profily integračních sociálních podniků jsou dostupné z: 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
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Na základě uvedených kategorií popsali autoři hlavní trendy vypozorované 

u jednotlivých typů WISE ve zkoumaných státech a vytvořili tak typologii, pomocí níž je 

možné jednotlivé typy WISE mezi sebou porovnávat: 

1. Formy integrace: 

a) přechodné zaměstnávání 

b) vytvoření trvalých samofinancovaných pracovních míst 

c) profesní integrace s trvalými dotacemi 

d) socializace pomocí výrobní činnosti 

2. Status znevýhodněných pracovníků: 

a) Formální pracovní poměr (smlouva) 

b) Tréninkový pracovní poměr 

c) Rekvalifikační a resocializační poměr  

3. Formy odborné přípravy: 

a) Zaškolení při nástupu na pracoviště 

b) „Strukturované“ odborné vzdělávání 

4. Hlavní charakteristiky cílových skupin: 

a) lidé s hendikepem 

b) lidé hledající práci se závažnými problémy při integraci 

 Uchazeči o zaměstnání se závažnými sociálními problémy 

 Obtížně zaměstnatelní a/nebo dlouhodobí uchazeči o zaměstnání 

 Mladí nekvalifikovaní uchazeči o zaměstnání 

 Příslušníci znevýhodněných menšin 

 Ženy – uchazečky o zaměstnání 

5. Druhy zdrojů: 

- Peněžní zdroje – tržní, netržní, dary 

- Nepeněžní zdroje – dobrovolnictví, sociální kapitál 

a) Podniky převážně financované z tržních zdrojů 

b) Podniky převážně financované z veřejných dotací 

c) Podniky kombinující velké množství darů a dobrovolnictví 

(Davister, 2004: 4 – 16 – vlastní překlad). 
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Přestože existuje tolik odlišných typů WISE, které různě kombinují výše uvedené 

charakteristiky, Davister, Defourny a Gregoire (2004: 23) na základě jejich analýzy 

definovali čtyři základní kategorie WISE: 

1. Podniky poskytující pracovní integraci podporované stálými dotacemi (např. 

chráněné dílny); 

2. Podniky vytvářející trvalé, samofinancované a ekonomicky udržitelné 

zaměstnání; 

3. Podniky, které nevytvářejí skutečná pracovní místa s pracovní smlouvou, ale 

zaměřují se na resocializaci lidí pomocí pracovních aktivit; 

4. Podniky poskytující přechodná nebo tréninková pracovní místa. 

Výsledky tohoto rozsáhlého výzkumu ukazují, že různorodost sociálních podniků je 

opravdu velká, a to i v rámci jednoho typu – integračního sociálního podniku. Konkrétní 

podoby a formy sociálních podniků odrážejí historický, politický, kulturní i hospodářský 

vývoj dané země. Sociální podniky se přizpůsobují místním podmínkám – legislativnímu 

prostředí, způsobům podpory, situaci na trhu atd. 

3.2 Integrační sociální podniky v ČR 

Podle Bednárikové a Francové (2011: 18) se většina integračních sociálních podniků 

v českém prostředí zaměřuje na lidi se zdravotním znevýhodněním. Postupně se však 

objevují i podniky zaměstnávající cílové skupiny s jiným než zdravotním znevýhodněním 

– např. Romy, lidi bez domova, mladé lidi opouštějící dětské domovy, lidi ze zkušeností 

závislosti na drogách apod.  

Zakladatele sociálních podniků můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin – 

podnikatelé pocházející z komerčního podnikatelského prostředí, kteří se rozhodli začít 

podnikat „jinak“ a lidé pocházející z neziskového prostředí. Obě výchozí pozice mají svá 

specifika, která v praxi přinášejí výhody i nevýhody. Sociální podnikatelé vzešlí 

z komerčního prostředí mají dobré obchodní zkušenosti, umí zpracovat podnikatelský 

a finanční plán a často disponují finančním kapitálem na vstupní investici (Bednáriková, 

Francová, 2011: 19). Kromě toho jim vstup na trh mohou značně ulehčit kontakty z jejich 

předchozí činnosti. Náročná však pro tento typ podnikatelů může být ona integrační část 

podnikání, tedy práce se zaměstnanci ze znevýhodněných skupin obyvatel. Může jim 

chybět dostatečná orientace v problematice vybrané cílové skupiny, znalost specifických 
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způsobů práce a komunikace s těmito lidmi, podoby a rozsahu jejich pracovních omezení 

a specifických potřeb.  

S těmito specifiky sociálního podnikání si většinou umí lépe poradit podniky vzniklé 

v rámci neziskové organizace nebo alespoň ve spolupráci s ní, případně založené lidmi, 

kteří se v tomto sektoru původně pohybovali. Takovéto sociální podniky někdy propojují 

svou činnost i s poskytováním sociálních služeb a zaměstnávají sociální pracovníky, kteří 

umí profesionálně pracovat s danou cílovou skupinou. Dosahují dobrých výsledků 

v naplňování sociálních cílů, méně se však zaměřují na ekonomické hledisko své činnosti. 

Často jsou schopni díky znalosti potřeb cílové skupiny a zdůvodnění přínosů své činnosti 

získat z různých zdrojů podporu na rozjezd podniku, jeho udržitelnost po skončení 

projektu či přísunu dotací z veřejných rozpočtů však rozhodně není samozřejmostí. 

Neziskové organizace si často neumí zpracovat kvalitní podnikatelský plán a podceňují 

význam v byznysu naprosto běžných věcí jako využívání marketingových nástrojů, 

zpracování analýzy trhu a konkurence, chybí jim potřebné kontakty apod. (Bednáriková, 

Francová, 2011: 19).  

Implementace sociálního podnikání je pro neziskové organizace lákavá. Otevírá se 

jim tak nová možnost financování jejich veřejně prospěšných aktivit. Pro organizace 

poskytující sociální služby znevýhodněným skupinám to také může znamenat nový rozměr 

integrace těchto lidí do společnosti. Zároveň to však přináší tlak na větší profesionalizaci 

neziskového sektoru a to zejména v oblasti řízení. Měly by se rozvíjet v manažerských 

dovednostech a oblastech jako řízení rizik, rozpočtování, práce s lidskými zdroji 

či marketing. Bednáriková a Francová (2011: 33 – 34) uvádějí, že díky četným kontrolám 

a auditům v souvislosti s grantovým financováním neziskového sektoru už řada organizací 

zlepšila svůj finanční management, umí psát projektové žádosti a vést projekty. Tyto 

dovednosti je však podle autorek často vedou k přesvědčení, že sociální podnikání bez 

problémů zvládnou a mají proto tendenci začít bez kvalitního podnikatelského plánu a bez 

realistických vyhlídek na dlouhodobou udržitelnost. Sociální podnikání však v rámci 

neziskového sektoru určitě má své místo, ať již slouží jako alternativní zdroj financování 

hlavního poslání organizace či jako přirozené pokračování integračních sociálních služeb 

vytvořením pracovních míst pro klienty. Je tedy třeba podporovat profesionalizaci 

pracovníků neziskových organizací či více propojovat tento sektor s profesionály z oblasti 

byznysu. 
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Velký vliv na rozvoj sociálního podnikání v České republice měla již zmíněná Výzva 

č. 30 OPLZZ „Sociální ekonomika“, která umožnila získat finanční prostředky z ESF na 

rozjezd či rozšíření sociálně-podnikatelských aktivit. Většina sociálních podniků u nás 

vznikla právě díky finančním prostředkům z Evropské Unie. Celkově bylo dosud 

podpořeno z OPLZZ a IOP 121 sociálních podniků (IREAS, 2014: 26), což tvoří velkou 

část z celkového počtu 211 sociálních podniků v ČR
12

. Ze 121 podpořených podniků jich 

bylo 104 podpořeno v rámci Výzvy č. 30 (IREAS, 2014: 108). 

4 Výzva č. 30 OPLZZ „Sociální ekonomika“ 

Výzva č. 30 OPLZZ „Sociální ekonomika“ byla vyhlášena MPSV v roce 2009 

a běžela až do roku 2013. Jejím cílem bylo „podpořit vznik a rozvoj nových 

podnikatelských aktivit zaměřených na sociální podnikání, které umožní sociálně 

vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do 

podnikatelského prostředí a současně jejich začlenění do společnosti“ (Výzva, 2013: 2). 

O finanční podporu v ní mohly žádat subjekty z neziskového sektoru i obchodní 

společnosti. Podle textu Výzvy (2013: 5) byly oprávněnými žadateli fyzické osoby 

(OSVČ), společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní 

společnosti, komanditní společnosti, družstva, podnikatelské právnické osoby podnikající 

podle zvláštních právních předpisů, obecně prospěšné společnosti a evidované (církevní) 

právnické osoby se sídlem v ČR. Vyloučena byla občanská sdružení, jedna z nejčastějších 

právních forem organizací poskytujících sociální služby právě znevýhodněným skupinám 

obyvatel. Ta si tedy často v případě zájmu sociálně podnikat s podporou z Evropského 

sociálního fondu založila své společnosti s ručením omezeným či podniky jiné právní 

formy. 

Žadatelé museli mít sídlo na území České republiky (včetně Prahy), realizace 

projektu však musela probíhat mimo území hlavního města Prahy a stejně tak cílová 

skupina projektu musela pocházet z jiného regionu než Praha (Výzva, 2013: 6). Příslušnost 

osoby z cílové skupiny k určitému regionu se posuzovala podle trvalého pobytu nebo 

zaměstnání v daném regionu, případně i podle využívání sociálních služeb v regionu. 

 

                                                 
12

 Počet sociálních podniků evidovaných v Adresáři sociálních podniků na webu České sociální podnikání ke 

dni 12. 4. 2015. 
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Předkládané projekty musely splňovat následující principy (Výzva, 2013: 2 – 3): 

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

začleňování: min. 40 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního 

podniku musí pocházet z cílových skupin – započítávají se úvazky
13

. 

2. Vztahy sociálního podniku směřují k maximálně možnému zapojení pracovníků do 

rozhodování a k posílení sociální soudržnosti. 

3. Případný zisk z účasti na trhu je použit pro rozvoj sociálního podniku a/nebo 

naplňování jeho obecně prospěšných cílů, nikoli pro přerozdělování 

zakladatelům/podílníkům/společníkům/akcionářům, přičemž min. 51 % zisku je 

povinen příjemce reinvestovat do sociálního podniku (přesné % si vydefinuje 

žadatel sám ve svých dokladech o právní subjektivitě). Zisk je možné reinvestovat 

průběžně podle potřeby daného podniku; reinvestice zisku je do zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců, nákupu nových technologií souvisejících se zaváděním 

nových služeb a produktů firmy, do plnění obecně prospěšného cíle organizace, do 

vytvoření zázemí pro nové zaměstnance. 

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

uspokojuje místní potřeby a využívá místní zdroje, vstupuje do místních iniciativ 

a partnerství, přispívá místnímu rozvoji a zohledňuje environmentální aspekt. 

Podporovanými cílovými skupinami v rámci Výzvy (2013: 4 – 5) byly osoby 

sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, a to:  

 osoby se zdravotním postižením, 

 mládež a mladí dospělí – mládež ohrožená sociálně patologickými jevy, mladí 

dospělí opouštějící ústavní zařízení, věková skupina 15-26 let, 

 osoby bez přístřeší, 

 osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby 

opouštějící výkon trestu odnětí svobody, 

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

komerčně zneužívané, 

 osoby pečující o osobu blízkou, 

 osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách, 

                                                 
13

 Původně to bylo 30 %, v průběhu však byl text Výzvy revidován a od 15. 9. 2011 byl poměr zaměstnanců 

z cílové skupiny navýšen na 40%. 
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 osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané a jsou déle než 1 rok vedeny 

v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR, 

 další nespecifikované sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené 

osoby, které byly (bezprostředně, tj. max. 3 měsíce před nástupem do zaměstnání) 

či jsou uživateli registrované sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Minimální částka, o kterou bylo možné v rámci Výzvy žádat, byla 100 000 Kč. 

Maximální výše podpory byla 200 000 EUR
14

. Maximální délka trvání projektu byla 

stanovena na 2 roky (24 měsíců). 

Jedinou zmínkou o udržitelnosti podpořených aktivit je, že „nově vzniklé 

podnikatelské aktivity by se měly stát do budoucna ekonomicky samostatnými 

a schopnými udržet se v místním konkurenčním prostředí, a být tak významnými aktéry 

regionálního rozvoje“ (Výzva, 2013: 2). Nejsou zde však nastavena žádná kritéria 

udržitelnosti ani doba, do které by se měly podpořené podniky stát ekonomicky 

samostatnými. 

Podpora sociálně-podnikatelských aktivit v rámci této Výzvy měla sloužit mj. také 

k tomu, aby se vydefinoval optimální model sociálního podnikání pro Českou republiku. 

V textu Výzvy se předpokládá, že by díky tomu mohla být sociální ekonomika zařazena 

mezi standardní nástroje sociální politiky a politiky podpory podnikání. 

Se stejným podnikatelským plánem mohly sociální podniky žádat také o investiční 

podporu svého záměru v rámci Výzev č. 1 a 8 IOP. Integrovaný operační program (IOP) 

spravovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. 

5 Udržitelnost sociálních podniků 

Sociální podniky jsou složitý fenomén. Vzhledem ke svému nejasnému zařazení do 

nějakého sektoru či oboru zkoumání je i jejich výzkum poměrně roztříštěný a složitý. 

Udržitelnost sociálních podniků je jeden z faktorů, který není v dosavadní literatuře 

o sociálním podnikání příliš zpracován a na který se ani výzkumy doposud moc 

nezaměřily. Ukazuje se však, že je to velmi potřeba. Je důležité rozumět nejen tomu, co to 

sociální podnik je, ale také jak funguje a co potřebuje k tomu, aby byl dlouhodobě 

                                                 
14

 Aktuální přepočet kurzu EUR/Kč byl dán dnem vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
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udržitelný. Jen takový sociální podnik může dosahovat svých cílů. V této kapitole se věnuji 

pojetí udržitelnosti sociálních podniků v několika zahraničních výzkumech, českému pojetí 

a také stručně zmiňuji způsoby měření dopadů sociálních podniků. 

5.1 Pojetí udržitelnosti sociálních podniků v zahraničních výzkumech 

Existuje celá řada modelů fungování sociálních podniků, jak dokazuje i již 

zmiňovaný výzkum EMES, který rozlišil 39 různých typů integračních sociálních podniků 

v 10 zemích Evropy. Od odlišného pojetí sociálního podnikání v jednotlivých zemích se 

odvíjí i odlišný způsob financování a odlišné chápání udržitelnosti sociálních podniků. 

Zatímco v některých zemích je představa taková, že sociální podniky by měly (alespoň po 

určité době
15

) být samostatně fungující soběstačné jednotky, které si svou činností vydělají 

na pokrytí svých nákladů, jinde se počítá s jejich dlouhodobou podporou formou grantů, 

dotací či jinými způsoby. Někteří autoři jsou ohledně dlouhodobé udržitelnosti sociálních 

podniků skeptičtí (Trexler, 2008 In. Jamburia, 2013: 7). O to důležitější je se udržitelností 

sociálních podniků zabývat a zkoumat, co to vlastně udržitelnost v kontextu sociálního 

podnikání znamená. Jedná se o udržitelný sociální podnik pouze v případě, že je finančně 

soběstačný (nezávislý na grantech) nebo za udržitelný můžeme považovat i podnik, který 

je schopen dlouhodobě fungovat, ale potřebuje k tomu určitou formu podpory? Vzhledem 

k výsledkům dosavadních zahraničních výzkumů se zdá, že je jen velmi málo sociálních 

podniků, které jsou schopné dlouhodobě fungovat bez určité podpory
16

. Zejména pro 

integrační sociální podniky, jejichž cílem je zaměstnávat lidi s různým znevýhodněním, je 

velmi těžké obstát v konkurenčním prostředí. Řeší se tedy, jaké formy podpory jsou 

vhodné, aby sociální podniky byly udržitelné a mohly tak dlouhodobě plnit své poslání. 

Podle Indrid Burkett (2010) má udržitelnost sociálních podniků dvě stránky. Jedním 

aspektem je ekonomická udržitelnost, která ukazuje dlouhodobou výkonnost podniku. 

A druhou stránkou jsou dopady sociálního podniku, které má s ohledem na své sociální 

poslání. K tomu, aby se daly sledovat oba tyto aspekty udržitelnosti, je dobré, aby sociální 

podnik odděloval své provozní náklady od nákladů vynaložených na dosahování sociálního 

cíle. Na provozní náklady by si měl sociální podnik svou činností vydělat, na náklady 

                                                 
15

 Např. V Austrálii uvádí Burkett, že grantové programy poskytují sociálním podnikům podporu na 2 - 3 

roky. 
16

 Podle výsledků evaluace podpory sociálních podniků v rámci Social Enterprise Investment Fund (SEIF) ve 

Velké Británii pouze část podpořených podniků byla schopná dosáhnout finanční soběstačnosti, zatímco 

většina jich zůstala závislá na dotacích. 51% respondentů uvedlo, že kromě investice ze SEIF obdrželi ještě 

podporu z grantů veřejného sektoru a 49% respondentů se chystalo o grantovou podporu zažádat (Hall et al., 

2012: 742).  
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spojené se sociálním posláním je podle Burkett legitimní využít finanční prostředky z darů, 

grantů či dotací. Burkett upozorňuje, že bez grantové podpory nebudou sociální podniky 

schopné dosáhnout udržitelnosti a že se nedá očekávat, že sociální podniky budou 

udržitelné během krátkého časového období. Zároveň ale Burkett vyjadřuje určitou 

frustraci z nelogických očekávání, že nárůst financovaní sociálních podniků 

prostřednictvím dárcovství a grantů zázračně povede ke zvýšení jejich udržitelnosti 

(Burkett, 2010: 4). Tvrdí, že podnik by měl být poměrně brzy schopný pokrýt své provozní 

náklady. Pokud se tyto náklady financují z grantů, nevede to k dlouhodobé udržitelnosti. Je 

nutné, aby činnost podniku byla životaschopná (Burkett, 2010: 50). Závislost na grantech 

také mj. jiné komplikuje řízení lidských zdrojů, protože granty jsou časově omezené, 

z čehož plyne nejistota udržení pracovních pozic (Peattie, Morley, 2008: 101). 

Australská organizace Foresters Community Finance realizovala výzkum zabývající 

se finanční stránkou sociálních podniků. Cílem bylo zmapovat reálnou situaci australských 

sociálních podniků a jejich potřeby (finanční), aby mohly být navrženy vhodné finanční 

nástroje, které by sociálním podnikům pomohly k udržitelnému fungování a rozvoji. 

Z hloubkových rozhovorů se zástupci sociálních podniků vyplynuly 4 roviny 

udržitelnosti: 

 provozní udržitelnost, 

 finanční udržitelnost, 

 bilanční udržitelnost, 

 sociální udržitelnost (udržitelnost sociálních dopadů). 

Provozní udržitelnost je chápána jako platební schopnost a adekvátní cashflow, finanční 

udržitelnost se zaměřuje na dosahování adekvátní míry zisků, bilanční udržitelnost se týká 

vytváření vlastního kapitálu, čistých aktiv a úspor podniku, a sociální udržitelnost znamená 

schopnost podniku udržet dopady naplňující jeho sociální cíl (Burkett, 2010: 29).  

Výsledky tohoto výzkumu dále ukazují, že sociální podniky se v různých fázích 

svého vývoje potýkají s různými problémy, které ohrožují právě některou z uvedených 

rovin udržitelnosti. Aby se sociální podnik mohl dobře vyvíjet a byl celkově udržitelný, je 

nutné dobře znát potřeby v jeho jednotlivých fázích a podle toho sociální podniky vhodně 

podporovat. Foresters Community Finance na základě výsledků svého výzkumu 

doporučují konkrétní finanční nástroje vhodné pro jednotlivé fáze fungování sociálních 

podniků v Austrálii. 
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Další výzkum zaměřený na udržitelnost sociálních podniků realizovala The SEED 

Initiative
17

 ve spolupráci s International Institute for Sustainable Development. Tento 

výzkum se týkal sociálních podniků v rozvojových zemích, které získaly ocenění v rámci 

pravidelné soutěže pořádané iniciativou SEED. Ta se v rámci této soutěže snaží vytipovat 

a podpořit úspěšné sociální podnikatele přispívající k řešení sociálních 

a environmentálních problémů ve svých zemích. Cílem výzkumu bylo najít kritéria, podle 

nichž by mohli hodnotit kandidáty na ocenění v rámci jejich soutěže i dlouhodobě sledovat 

úspěšnost jednotlivých výherců soutěže (sociálních podnikatelů), kteří získají jejich 

podporu. Ve výzkumu byla testována a k dalšímu použití doporučena vlastní metoda 

„rapid assesment process“, která se skládá ze získání přehledu informací o sociálním 

podniku (z webu, médií, údajů vyplněných v přihlášce do soutěže), rozhovoru se 

zástupcem podniku při workshopu s výherci soutěže, polostrukturovaného dotazníku 

vyplněného vedoucím sociálního podniku a dalšími 2 – 4 klíčovými osobami (obsahuje 

2 sady otázek a provádí se před výhrou a cca půl roku po výhře) (Boyer et al., 2008: 20). 

Autoři tohoto výzkumu představují 8 faktorů úspěchu a 14 indikátorů výkonu, které 

je podle nich potřeba u sociálních podniků sledovat (Boyer et al., 2008: 22-33): 

8 faktorů úspěchu 

1. Vedení (Závazek a kontinuita jednoho nebo dvou jedinců dlouhodobě vést 

a koordinovat podnik). 

2. Partnerství (Schopnost vyjednávat a udržet základní síť vztahů ve prospěch 

podniku). 

3. Prokazatelnost a srozumitelnost inovativního konceptu (Nejen dobře vysvětlený 

koncept, ale také testování a externí validace je nezbytné k prokázání, že nová 

myšlenka má na trhu potenciál). 

4. Obchodní plánování a marketing (Představitelé podniku mají obchodní 

a marketingové dovednosti, má je někdo z jejich klíčových partnerů nebo v nich 

budou vyškoleni.) 

                                                 
17

 The SEED Initiative (Supporting Entrepreneurs for Sustainable Development) – založeno v roce 2002 

IUCN, UNEP a UNDP s úkolem přispívat k naplňování cílů Miléniové deklarace OSN. The SEED Initiative 

inspiruje, podporuje a zkoumá lokálně řízené podnikatelské projekty přispívající k udržitelnému rozvoji dané 

lokality. 
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5. Tripple bottom line plánování (Vědomé a záměrné vyrovnávání ekonomických, 

sociálních a environmentálních přínosů je důležitým prvkem pro dosažení 

udržitelného rozvoje). 

6. Management krátkodobých a dlouhodobých přínosů (Podnik by měl být schopný 

demonstrovat, jaké budou krátkodobé i dlouhodobé přínosy pro všechny 

stakeholdery). 

7. Zapojení komunity (Dlouhodobý úspěch a udržitelnost souvisí se zapojením 

místních stakeholderů a cílové skupiny). 

8. Řízení rizik (Prokazatelné plánování pro zmírnění rizik pomáhá zajistit dlouhodobé 

fungování podniku). 

Klíčové indikátory výkonu 

Obchodní výkonnost: Finanční životaschopnost jednotlivých start-upů se zlepšila. 

Indikátor 1: Sestavený podnikatelský plán, pravidelně vyhodnocovaný a aktualizovaný. 

Indikátor 2: Vytvořeny marketingové sítě, prozkoumány nové příležitosti. 

Indikátor 3: Podnik vydělá na mzdu majitele/manažera. 

Sociální výkonnost: Poskytování příjmu nebo zaměstnání příjemcům z komunity 

a přispívání ke zlepšení životních podmínek komunity. 

Indikátor 1: Poskytování příjmu. 

Indikátor 2: Profesní vzdělávání a nácvik dovedností. 

Indikátor 3: Posilování komunity, zejména rolí žen a mládeže. 

Indikátor 4: Zajištěn rozvoj sociálních přínosů. 

Environmentální výkonnost: Přispívaní k zachování zdrojů v oblasti a jejich udržitelnému 

využívání. 

Indikátor 1: Vyhodnocování vlivu podniku na životní prostředí. 

Indikátor 2: Šíření environmentálního povědomí, školení a vzdělávání. 

Indikátor 3: Změny v rozhodování a jednání komunity. 

Indikátor 4: Technologické inovace. 

Dohody o partnerství: Jsou vytvořeny vztahy, které pomáhají podniku v rozvoji a růstu 

(dodavatelé, trhy, investoři…). 

Indikátor 1: Role, očekávání a úkoly jsou stanoveny a monitorovány. 

Indikátor 2: Je udržována pravidelná komunikace. 

Indikátor 3: Sledování a řízení změn ve složení partnerství. 



27 

 

Mezi faktory úspěchu sociálního podniku převažují faktory týkající se obchodní 

úspěšnosti či dovedností potřebných pro vedení podniku. Důležitým prvkem pro dosažení 

udržitelnosti je však také balancování v dosahování ekonomických, sociálních 

i environmentálních cílů tak, aby byly v rovnováze. Důraz je kladen také na místní 

partnerství a zapojení stakeholderů. Stejně jako ve výše uvedených výzkumech hrají 

v udržitelnosti roli faktory z různých oblastí – nejen ty ekonomické a snadno vyčíslitelné, 

ale je potřeba zaměřit se i na ostatní sféry sociálního podniku. 

 

Ve Velké Británii vláda očekává, že sociální podniky budou udržitelné a budou 

dosahovat svých ekonomických i sociálních cílů. Pro řadu z nich je však velmi obtížné 

svou udržitelnost demonstrovat. Darby a Jenkins (2006: 412) tvrdí, že k tomu, aby byly 

sociální podniky schopné převádět své sociální cíle na kvantifikovatelné dopady, potřebují 

se lépe seznámit s tradičními podnikatelskými nástroji, jako jsou např. podnikatelský plán, 

jasně vyjádřené poslání a nastavování cílů pro zlepšování výkonnosti. Jedině tak mohou 

dokazovat své výsledky a obstát v souboji na trhu. Ani znalost a používání 

podnikatelských nástrojů však nezaručí, že sociální podniky budou schopné prokázat, že 

jsou dobře fungující a udržitelné. 

5.2 Pojetí udržitelnosti sociálních podniků v českém prostředí 

V České republice dosud nebyl realizován žádný výzkum zabývající se přímo 

udržitelností sociálních podniků. Nejaktuálnějším zmapováním situace sociálních podniků 

u nás bylo dotazníkové šetření, které realizovala společnost P3 – People, Planet, Profit, 

o.p.s. Šetření probíhalo mezi říjnem 2013 a lednem 2014. Sociální podniky byly mj. 

dotazovány na to, jak se jim v podnikání daří, co vnímají jako hlavní problém a co by jim 

pomohlo (P3, 2014). Z výsledků tohoto šetření vyplynulo, že situace většiny dotazovaných 

sociálních podniků není stabilní a je ohrožena jejich dlouhodobá udržitelnost. 

„Z rozhovorů se zástupci podniků dotovaných z výzev Sociální ekonomika OPLZZ a IOP 

vyplynulo, že jsou si vědomi závislosti na těchto prostředcích a minimálně na začátku by 

bez nich nemohli vůbec existovat. Manažeři podniků, kterým dotace končí, začínají podle 

jejich výpovědí příliš pozdě přemýšlet nad tím, jak zajistí udržitelnost podniku po skončení 

dotace. Jejich úvahy se často ubírají směrem celkového snížení počtu zaměstnanců 

a v případě, že mají znevýhodněné zaměstnance z více cílových skupin, uvažují o snížení 

počtu těchto cílových skupin. Velmi často se také poohlížejí po možnostech dofinancování 

podnikání z jiných zdrojů. Několik manažerů přiznalo, že si teprve ke konci projektu 
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uvědomili, že by potřebovali mít kompetentní osobu pro marketing a obchod, ale ve fázi, 

kdy jim končí projekt, už nemají možnost takovou osobu financovat.“ (P3, 2014: 21) 

Přestože téměř polovina všech dotázaných podnikatelů uvedla, že se jim v podnikání daří, 

uvedl stejný počet dotázaných, že jejich největším problémem je finanční řízení podniku. 

Podle P3 se „manažeři často zabývají stávající situací sociálního podniku, řeší zejména 

operativní problémy a odsouvají otázku dlouhodobé udržitelnosti, protože na koncepční 

a strategické problémy jejich podniku nemají často čas, sílu a někdy ani schopnosti.“ (P3, 

2014: 21) 

Doposud jediný výzkum věnující se v ČR systematičtěji udržitelnosti sociálních 

podniků je projekt Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání v OPLZZ, jehož 

Závěrečná zpráva byla zveřejněna v červnu 2014 (IREAS, 2014). 

5.2.1 Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání v OPLZZ 

V projektu evaluace byla hodnocena podpora sociálního a inkluzivního podnikání 

z ESF v rámci OPLZZ, kam spadá i výše uvedená Výzva č. 30 „Sociální ekonomika“. 

Udržitelnost projektů je podle textu závěrečné zprávy klíčová pro hodnocení efektivnosti 

podpory z OPLZZ (IREAS, 2014: 138). Jedním z úkolů evaluace bylo zhodnotit dopady 

této Výzvy na sociální podnikání v ČR. Součástí tohoto úkolu bylo také vyhodnotit 

úspěšnost podpořených projektů v rámci Výzvy č. 30 a jejich dlouhodobou udržitelnost. 

Bylo zkoumáno, jaké faktory hrají největší roli pro dosažení pozorovatelných výsledků 

u podpořených projektů, čímž byly identifikovány faktory úspěchu, resp. faktory 

udržitelnosti. Udržitelnost sociálních podniků po skončení podpory pak byla ověřována 

dotazováním se na udržení stejného rozsahu aktivit i po skončení podpory, způsob zajištění 

financování a na počet zaměstnaných osob ze znevýhodněných skupin po ukončení 

realizace projektu. Sociální podnik je tedy podle této evaluace považován za udržitelný, 

pokud je schopen i po ukončení realizace projektu na podporu z OPLZZ udržet stejný 

počet zaměstnaných osob ze znevýhodněných skupin, případně tento počet ještě navýšit. 

Udržitelnost sociálních podniků po skončení podpory z OPLZZ byla jednou z dílčích 

otázek Evaluace. Faktory udržitelnosti byly stanoveny pomocí QCA analýzy. Jako závisle 

proměnná byl pro analýzu určen podíl zaměstnaných osob (z celkového počtu 

podpořených) v sociálním podniku i po ukončení realizace projektu. Na základě 

předvýzkumu sestávajícího z rozboru literatury, dotazníkového šetření a interní diskuze 
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v rámci řešitelského týmu byly identifikovány podmínky (nezávisle proměnné), které mají 

vliv na vysvětlení závisle proměnné. Těmito testovanými podmínkami jsou: 

 zkušenosti/praxe příjemce, 

 právní forma příjemce, 

 ekonomická výkonnost regionu, 

 velikost obce, 

 plán a realita skutečně podpořených osob, 

 aplikace principů sociálního podnikání. 

Pro analýzu byla použita data z monitorovacího systému Monit7+ a z Českého 

statistického úřadu doplněná o data z dotazníkového šetření mezi sociálními podniky. 

Problémem při provádění analýzy byl nízký počet ukončených projektů. Celkem bylo 

osloveno 135 respondentů, návratnost byla 40 dotazníků (29,6 %), z nichž ukončenou 

realizaci projektu mělo pouze 17 respondentů. Z celkového počtu 17 odpovědí bylo 

identifikováno pouze 12, které vykazují stejnou nebo vyšší míru zaměstnanosti 

znevýhodněných osob jako na konci realizace projektu. Zpráva uvádí, že pro kvalitativní 

komparativní analýzu je tento počet na hraně aplikovatelnosti (IREAS, 2014: 132). Přesto 

byly provedením analýzy určeny nejdůležitější faktory ovlivňující udržitelnost 

podpořených sociálních podniků, tedy tři potenciálně nutné podmínky, jejichž kombinace 

vede k pozitivnímu výsledku. Jsou to: 

 plánovaný počet podpořených osob (trvalejší a udržitelnější se jevily sociální 

podniky, které od počátku plánovaly zaměstnávat větší počet cílových skupin); 

 vyspělost regionu (udržitelnější se jevily ty sociální podniky, které působily 

v ekonomicky vyspělejším regionu); 

 právní forma sociálního podniku (úspěšnější se jevily ty podniky, které byly ve 

formě společnosti s ručením omezeným) (IREAS, 2014: 133). 

Na základě dosažených výsledků lze podle Zprávy konstatovat, že „výsledek (tj. udržená 

míra zaměstnaných znevýhodněných osob v SP) je potenciálně přítomen tehdy, jsou-li 

přítomny výše uvedené podmínky. V této souvislosti lze tedy vyslovit předpoklad, že pro 

úspěšné sociální podniky, kterým se daří udržet zaměstnanost znevýhodněných osob i po 

ukončení realizace projektu, je typická poloha ve vyspělejším regionu, právní forma 

společnosti s ručením omezeným a tyto projekty také plánovaly již od počátku větší počet 

podpořených osob“ (IREAS, 2014: 132). 
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Dalším úkolem v rámci Evaluace bylo identifikovat faktory, které vedou 

k pozitivním výsledkům podpory a udržitelnosti také prostřednictvím zpracování 

případových studií 8 sociálních podniků. Z případových studií vyplynuly tyto faktory 

(IREAS, 2014: 134 – 135): 

Sociální oblast 

(faktory důležité pro práci s cílovou skupinou) 

 Dlouhodobé předchozí zkušenosti s cílovou skupinou. 

Ukazuje se, že zaměstnavatelé, kteří mají předchozí zkušenosti s prací s cílovou 

skupinou, jsou schopni lépe porozumět jejím specifikům a odhadnout její možnosti, 

což ve výsledku vede k udržitelné práci s ní. 

 Správná volba cílové skupiny. 

I bez předchozí zkušenosti s cílovou skupinou se jako významný faktor úspěchu 

jeví správná volba cílové skupiny s ohledem na charakter činnosti. 

Ekonomická oblast 

(faktory vztahující se k ekonomicky samostatnému a udržitelnému podnikání 

a provozování sociálního podniku) 

 Dobrý podnikatelský záměr 

Tímto faktorem je myšlen dobrý nápad, který má šanci uspět na trhu v kombinaci 

s kvalitně a realisticky zpracovaným podnikatelským plánem. Právě realistický 

podnikatelský plán alespoň v rozsahu, v jakém byl požadován k žádosti o dotaci, je 

klíčovým pro posouzení reálného záměru.  

 Odběratelé jsou dalším faktorem úspěchu sociálního podniku. Studie ukázaly, že 

tam, kde měl sociální podnik dobře navržené a ošetřené odběratelské vztahy, 

docházelo většinou k dalšímu rozvoji firmy.  

 Získání dotace. Pro založení sociálního podniku bylo významné získání dotace. 

Místní rozměr 

(faktory podmiňující významnější rozvoj místního rozměru) 

 Charakter činnosti. Spolupráce s místními organizacemi a příslušnou obcí do 

značné míry závisí na charakteru činnosti, kterou podnik vykonává, neboť 

nejvýznamnější spolupráce byla identifikována prostřednictvím drobných zakázek 

na místní úrovni.  

 Využití místních surovin a zdrojů pro podnikatelskou činnost.  
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Environmentální rozměr 

Pro environmentální rozměr se nepodařilo jednoznačně identifikovat žádné faktory 

úspěchu, neboť realizátoři tento rozměr v dostupných materiálech buď neakcentovali, nebo 

nebyli schopni posoudit a zaměňovali jej s ekologicky šetrným jednáním. 

Celkově se v rámci kvalitativního výzkumu jako nejzásadnější pro úspěšné 

fungování sociálního podniku i po skončení podpory z veřejných prostředků projevily 

následující faktory (IREAS, 2014: 136):  

 Kvalitní podnikatelský záměr, tj. zejména dobře zkalkulovaný a prověřený nápad,  

 Zajištěné dodavatelsko-odběratelské vztahy, tj. zejména zajištěná poptávka po 

sužbách a výrobcích sociálního podniku, 

 Dlouhodobé předchozí zkušenosti s cílovou skupinou. 

Případové studie se zabývaly také naplňováním indikátorů sociálního podniku podle 

TESSEA
18

. Zpráva uvádí, že sociální podniky splňují většinu navržených indikátorů, nikdy 

však nesplňují všechny. Nejvíce problémový je indikátor 1 b) participace zaměstnanců 

a členů na strategickém směřování podniku, který je podle případových studií sociálních 

podniků naplňován pouze informováním zaměstnanců o plánech podniku, případně 

možností projevit svůj názor (IREAS, 2014: 134). 

Pro lepší přehlednost uvádím hlavní faktory udržitelnosti / úspěchu v tabulce (Tabulka 2): 

Tabulka 2  Hlavní faktory udržitelnosti / úspěchu 

QCA analýza: Kvalitativní výzkum: 

Plánovaný počet podpořených osob Kvalitní podnikatelský záměr 

Poloha v regionu Zajištěné dodavatelsko-odběratelské vztahy 

Právní forma sociálního podniku 

Dlouhodobé předchozí zkušenosti s cílovou 

skupinou 

Zdroj: Sestaveno na základě údajů z Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání v OPLZZ 

(IREAS, 2014) 

Dále se Evaluace v rámci dotazníkového šetření zabývala (předpokládanou) 

udržitelností podpořených projektů a jejich výsledků po ukončení financování z OPLZZ 

a (předpokládanými) zdroji jejich dalšího financování. Podle uvedených výsledků plánuje 

43 % z 61 respondentů udržet aktivity ve stejném rozsahu jako v době projektu, 30 % 

                                                 
18

 Indikátory viz kapitola 3 Integrační sociální podniky – WISE. 



32 

 

respondentů dokonce plánuje rozsah aktivit rozšiřovat. Zhruba čtvrtina podpořených 

podniků však bez dalších dotací plánuje rozsah aktivit a tudíž i zaměstnanosti snižovat 

v rozsahu 15 - 90 % (nejčastěji o cca 50 – 60 %). Tři respondenti dokonce odpověděli, že 

bez dotací budou nuceni činnost sociálního podniku ukončit. U projektů, které již ukončily 

svoji realizaci, uvedli respondenti většinou drobné snížení počtu zaměstnaných osob 

z cílových skupin. Tři podniky z celkem 25 respondentů uvedly, že udržely počet 

zaměstnaných osob a tři dokonce navýšily jejich počet (IREAS, 2014: 138). 

V únoru 2014 proběhlo ještě doplňkové šetření aktuálního stavu sociálních podniků 

s ukončenými projekty formou desk research internetových stránek těchto podniků. 

Z celkem 32 dokončených projektů sociálních podniků bylo v té době funkčních, 

respektive mělo funkční a aktuální webové stránky, celkem 22 podniků. Pět sice mělo 

webové stránky, většinou však s minimem informací a minimálně jeden rok 

neaktualizované. U dalších pěti se nepodařilo webové stránky vůbec dohledat, případně 

byly nefunkční. Přestože se toto doplňkové šetření nedá považovat za zcela průkazné, 

indikuje to, že zhruba jedna třetina projektů má po skončení existenční potíže, případně již 

ukončila svoji činnost (IREAS, 2014: 138). 

Dotazované sociální podniky odpovídaly také na otázku, zda by projekt na vytvoření 

sociálního podniku realizovaly i bez získání dotace a z jakých zdrojů plánují svou činnost 

financovat po skončení projektu. Téměř tři čtvrtiny respondentů (73 %) uvedlo, že by bez 

získání dotace projekt vůbec nerealizovalo, 22 % by jej realizovalo v menším rozsahu. 

Budoucí financování aktivit plánuje 46 % respondentů kombinací příjmů z podnikatelské 

činnosti a dotací, 45 % respondentů pouze z podnikatelské činnosti sociálního podniku, 

7 % chce aktivity financovat jinak (jedná se zejména o kombinaci podnikatelské činnosti 

a rozpočtu města nebo spolupráce s úřady práce). Téměř polovina podpořených podniků 

tedy spoléhá v určitém rozsahu na poskytnutí dalších dotací k udržení podnikatelských 

aktivit. Z hlediska typu dotací pak příjemci spoléhají zejména na tři typy dotací: 

 Mzdové příspěvky od úřadů práce (na zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením); 

 Získání dalších dotací ze strukturálních fondů EU; 

 Dotace od veřejných institucí, např. od kraje nebo obce, ve které sociální 

podnik působí (IREAS, 2014: 139). 
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Zpráva shrnuje výsledky Evaluace tak, že existenční problémy po skončení projektu 

má zhruba jedna třetina sociálních podniků. Autoři vyvozují závěry, že při schvalování 

projektů se přeceňovaly sociální kritéria nad kritérii podnikatelskými, a v důsledku toho 

byly podpořeny „sice sociálně dobře vypadající, avšak nepříliš životaschopné projekty“. 

Přitom fungující sociální podnik s nižší sociální přidanou hodnotou má podle autorů 

Evaluace větší přínos pro společnost než podnik nefungující (IREAS, 2014: 140). 

5.3 Měření dopadů působení sociálních podniků 

V tématu udržitelnosti sociálních podniků je důležitou otázkou také to, jak mohou 

sociální podniky svou udržitelnost prokázat. Vědět, jak vyhodnocovat svou úspěšnost a své 

fungování je potřeba nejen z důvodu následné prezentace výsledků důležitým 

stakeholderům, ale je to důležité také pro podnik samotný, aby věděl, jak na tom je 

a vedení podle toho mohlo plánovat další směřování podniku. Existuje celá řada 

ekonomických ukazatelů, kterými se měří výkon / úspěšnost firmy. Jak už ale bylo 

zmíněno výše, ekonomické ukazatele jsou pro sociální podniky nedostačující. Sociální 

podniky potřebují prokázat, že dosahují nejen ekonomických, ale i svých sociálních 

a environmentálních cílů. Tyto požadavky na hodnocení úspěšnosti se zahrnutím i jiných 

než ekonomických kritérií nemají jen sociální podniky, ale organizace občanského sektoru 

obecně. Postupně tedy vznikla řada nástrojů, které mají tyto dopady měřit, a to většinou 

tak, že se je pokouší nějakým způsobem kvantifikovat. Darby a Jenkins (2006: 412) však 

upozorňují na to, že jsou výsledky, které se dají jednoduše měřit – jako např. počet 

zaměstnanců, ale jsou i další dopady, které nejsou tradičně hodnoceny  a jsou obtížně 

měřitelné, jako např. zvyšování sebevědomí podporovaných osob nebo společenská 

soudržnost. A při vyhodnocování výsledků je častým pokušením zaměřit se právě na to, co 

je měřitelné, spíše než na to, co je důležité. Jako příklad uvádí vyhodnocování projektů, 

kdy jsou vyčísleny fyzické změny – kolik domů se postavilo nebo počet zasazených 

stromů, dále se uvedou realizované aktivity – počet tréninkových míst či počet 

vytvořených pracovních pozic, ale neuvádí se žádné dopady na lidi zapojené do těchto 

projektů či na ovlivněné komunity (Darby, Jenkins, 2006: 415 - 416). A přitom právě to je 

to důležité. Sociálním podnikům tedy nestačí hodnotit svůj úspěch pomocí nástrojů 

tradičně používaných v tržním sektoru, které měří úspěch podniku na základě dosažených 

zisků (např. financial return on investment). Sociální podniky musí hodnotit svůj úspěch na 
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základě blended value bottom line
19

, kdy neřeší buď finanční, anebo sociální dopady, ale 

finanční a sociální prospěch zároveň (Zainon et al., 2014: 153). 

V různých zemích mají s měřením dopadů sociálních podniků rozdílné zkušenosti. 

Nejvíce se však rozšířily metody spadající do kategorie „měření sociálního dopadu (social 

impact)“.   

5.3.1 Měření sociálního dopadu (social impact) 

Jedná se o poměrně novou disciplínu spadající do oboru veřejné ekonomie. Zajímá se 

o ní řada odborníků a vznikla již poměrně pestrá škála konkrétních metod a jejich 

modifikací. Existuje škála metod od kvantitativně monetizačních, přes smíšené modely po 

čistě kvalitativní přístupy (Vyskočil, 2014: 20-23): 

Holistické (celostní) metody – zaměřují se na posouzení a vykazování celkových dopadů 

sociálních podniků. 

 SIGMA Pokyny pro udržitelnost (SIGMA Sustainability Guidelines) 

 Sociální účetnictví (Social Accounting) 

 Společenská návratnost investice (Social Return on Investment (SROI)) 

Metody měření výkonu a dopadů na lokální podmínky ekonomických činností 

 Klíčové sociální a kooperativní ukazatele výkonu (Key Social and Co-

operative Performance Indicators) 

 Eko mapa (Eco-mapping) 

 Koncepce GRI (Global Reporting Initiative (GRI) Guidelines), neboli 

Iniciativa globálního vykazování 

 Lokální multiplikátor 3 (Local Multiplier 3 (LM 3)) 

 Nástroje na hodnocení dopadu dobrovolníků (Volunteering Impact 

Assessment Toolkit) 

 

 

                                                 
19

 V článku je používán termín blended value bottom line, který označuje rozvíjející se koncept hodnocení 

neziskových organizací a firem založený na jejich schopnosti vytvářet zároveň finanční, sociální 

i  environmentální hodnoty. Tento koncept vychází z předpokladu, že hodnota se nedá dělit a k jejímu 

celkovému posouzení je tedy potřeba víc než jen měření výkonu. Ve stejném významu se často používá 

termín triple bottom line, který je v souvislosti se sociálním podnikáním v ČR známější. 
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Metody zaměřené na zlepšení kvality a výkonu organizace 

 Model jakosti EFQM (EFQM, Excellence Model, European Foundation for 

Quality Management) 

 Eco-řízení a systém auditu (Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)) 

 Standard „Investoři do lidí“ (Investors in People Standard) 

 Standardy systému ISO 14000 (ISO 14 000 Series, International organisation 

for Standardisation) 

 Standardy systému ISO 9 000 (ISO 9 000 Series, Innternational Organisation 

for Standardisation) 

 Praktický systém řízení kvality pro malé organizace (Practical Quality 

Assurance System for Small Organisations (PQASSO)) 

Metody zaměřené na strategické řízení 

 Přístrojová deska řízení výkonnosti neziskového sektoru (Social Firms 

Performance Dashboard) 

 Balanced Scorecard sociálního podniku (Social Enterprise Balanced 

Scorecard) 

Nejvíce se v praxi využívají holistické metody jako Social Return on Investment 

(SROI) a Social Accounting and Auditing (SAA). Tyto metody peněžně vyjadřují sociální 

a environmentální hodnotu aktivity se sociálními dopady. Jedná se ale o náročné metody, 

jejichž vypracování klade nároky na znalosti, čas a lidský kapitál. Přínosné jsou i metody 

měření výkonů a dopadů na lokální podmínky ekonomických činností. Nejsou sice tak 

komplexní jako holistické metody, ale stále silně deklarují užitečnost sociálního podniku 

pro okolí. Metody zaměřené na zlepšování kvality a řízení nejsou většinou použitelné pro 

posouzení přínosnosti sociálního podniku, ale jejich užívání může být pozitivním 

ukazatelem, že se podnik zabývá otázkou kvality a úrovní svého řízení (Vyskočil, 2014: 

21). 

I přes zavádění celé řady nástrojů na měření efektivity, výsledků a dopadů sociálních 

podniků se ukazuje, že je to stále ještě proces hledání vhodných nástrojů a ukazatelů, které 

by obsáhly celkovou činnost sociálních podniků a jejich dopady a byly schopné ukázat na 

„přidanou hodnotu“ sociálních podniků. Je sice důležité, aby sociální podniky byly 

transparentní, uměly plánovat, měřit své dopady atd., ale vzhledem k velkým rozdílům 
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mezi jednotlivými formami sociálních podniků i v jejich činnosti je velmi náročné, někdy 

možná dokonce nemožné, je mezi sebou srovnávat a hodnotit jejich výkon pomocí 

konkrétních nástrojů. Zároveň se zde promítá problém snahy o objektivní hodnocení 

sociálních intervencí, který se dotýká celého občanského sektoru. Na rozdíl od tradičních 

obchodních firem, kde je jasným měřítkem úspěchu finanční zisk, v oblasti občanského 

sektoru nelze jasně definovat, co je to úspěch (Dohnalová, 2013: 85). 

5.3.2 Zkušenosti s měřením dopadů v České republice 

U nás zatím nemáme s měřením dopadů sociálních podniků velké zkušenosti. 

Vyskočil (2014: 18) upozorňuje, že zásadní překážkou pro užití jakéhokoliv ukazatele 

o sociálním podnikání je jejich současná nedefinovanost. Sociální podniky nemají 

jednotnou právní formu ani neexistuje žádný povinný registr. Nacházejí se rozdělené 

v množinách neziskových organizací, kdy je není možné vyčlenit ze statistik neziskových 

organizací (např. satelitní účet NNO), nebo spadají do komerčního sektoru s ostatními 

výdělečně činnými podniky, registrovanými v obchodním rejstříku. Jediné statistiky 

související výlučně se sociálními podniky jsou pak založené na průzkumech a výběrových 

šetřeních, vyskytujícími se občas jako výsledky výzkumných projektů univerzit 

a neziskových organizací zabývajících se popularizací a podporou sociálního podnikání. 

Z těchto důvodů je tedy jakékoliv systematické sledování výkonu a dopadů sociálních 

podniků v České republice nemožné a bylo by třeba vytvořit alespoň povinný registr 

sociálních podniků, který by tento sektor jasněji vymezil a umožnil tak případná statistická 

měření. 

V rámci diplomové práce Ester Koňařové (2014) byl proveden výzkum mezi 

českými sociálními podnikateli, ze kterého vyplynulo, že většina českých sociálních 

podnikatelů nemá přílišné povědomí o metodách a nástrojích měření hodnoty, přínosů či 

dopadů sociálního podnikání. Měření přínosů či dopadů sociálního podniku sice považují 

za užitečné či přínosné, ale jelikož se příliš nesetkávají se zájmem zainteresovaných skupin 

(především veřejného sektoru – místních úřadů) o sociální podnikání a sociální ekonomiku, 

nemají velkou motivaci se touto otázkou zabývat. Část podnikatelů uvedla, že jsou ochotni 

měření hodnoty, přínosů či dopadů sociálního podnikání zavést, pokud měření a jeho 

výstupy budou mít vliv na získání zakázky, stanou se vhodným podklady pro jednání se 

zainteresovanými skupinami, důkazem o perspektivnosti podniku, pomohou při zvyšování 

kvality produktů a služeb sociálního podniku a budou přínosné pro samotný podnik, který 

bude moci lépe sledovat smysl, výstupy a přínos své činnosti. Překážky pro realizaci 
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měření hodnoty, přínosů či dopadů podnikání vidí zejména v těchto oblastech: neznalost 

metod a nástrojů měření, není dán smysl a důvod proč a pro koho měřit a je to finančně 

zatěžující činnost. 

Tato zjištění odpovídají podobným zkušenostem z Velké Británie, kde autoři jako 

překážky rozvoje a implementace nástrojů na měření dopadů sociálních podniků uvádí: 

velkou nejednotnost v sektoru sociálního podnikání, neznalost dostupných nástrojů a jejich 

přínosů; strach z časové a finanční náročnosti; příliš mnoho možností a málo vedení; 

neexistuje dostatečné propojení aktivit v této oblasti; podniky k hodnocení často využívají 

vlastní neformální či interně vytvořené nástroje a procesy; dostupné nástroje nejsou 

vhodné pro malé podniky; chybí dostatečná podpora (Shah, 2003 In. Darby, Jenkins, 2006: 

416).  

5.3.2.1 SROI Modrý domeček 

Metoda Social Return on Investment (SROI) je jednou z nejčastěji uplatňovaných 

metod měření dopadů sociálních podniků. SROI funguje tak, že sleduje návratnost 

investice, její efekt v organizaci a dopad na cílovou skupinu. Změnám, které díky 

sledované investici nastaly (sociální, environmentální a ekonomické) přiřazuje finanční 

hodnotu. Pokud nelze finanční hodnoty přesně určit, přiřazují se výstupům přibližné 

finanční hodnoty (proxies), stanovené odvozením od podobných, již stanovených 

peněžních hodnot. Výsledkem výpočtu je SROI index, který vyjadřuje poměr mezi 

vynaloženými náklady a vypočtenou finanční hodnotou výstupu. Kromě výpočtu indexu 

zahrnuje metoda SROI také kvalitativní část popisující příběh změny způsobený 

sledovanou investicí, který nelze zachytit kvantitativními metodami ani převést na peníze. 

V celém procesu mapovaní dopadů a určovaní jejich penězi vyjádřené hodnoty hrají 

významnou úlohu stakeholdeři. Jejich zahrnutí do procesu hodnocení je tedy jednou ze 

zásadních charakteristik této metody. SROI do měření změn zapojuje lidi a organizace, 

kteří jsou těmito změnami ovlivněni nebo k nim sami přispívají (Dohnalová, 2012: 87). 

Pilotní ověřování proveditelnosti metody SROI v České republice proběhlo v roce 

2010 v sociálním podniku Modrý domeček. Jedná se o integrační sociální podnik založený 

v roce 2007 občanským sdružením Náruč. Nejdříve byla uspořádána focus group s 12 

stakeholdery, kde bylo rozhodnuto o zaměření výpočtu SROI na efektivitu využití dotace 

Úřadu práce Středočeského kraje za rok 2009. Právě tato dotace se totiž ukázala jako 

zásadní pro provoz a udržení sociálního podniku. Jednalo se tedy o evaluativní uplatnění 
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metodiky SROI. Na základě prvního setkání stakeholderů vznikl přehled dopadů působení 

Modrého domečku a tyto dopady měly být následně ověřovány. Výstupy získané z focus 

group byly bezprostředně konzultovány s britskou konzultantkou metodiky SROI, jejímž 

doporučením bylo soustředit se na měření dopadů zaměstnávání osob se zdravotním 

znevýhodněním. Měření dopadů bylo vztaženo ke kalendářnímu roku 2009, resp. investici 

Úřadu práce Středočeského kraje v tomto roce. Sledovaná investice za rok 2009 byla ve 

výši 2 268 000 Kč. Pracovní skupinou byly připraveny vstupy na výpočet SROI. Metodika 

SROI redukuje sledovanou sociální realitu na kvantifikovatelnou a monetizovatelnou část. 

Na základě zkušeností z práce s cílovou skupinou i komunitou se již dopředu dalo počítat 

s neplnohodnotnou výpovědí o rozsahu a charakteru dopadů sociálního podnikání. 

Proces monetizace sociálních dopadů zahrnuje tyto kroky: 

- určení dopadu, jinými slovy definice sociální změny, 

- nalezení kvantifikovatelného indikátoru, kterým lze tuto změnu měřit, 

- změření počtu jednotek sledovaného indikátoru dané změny, 

- nalezení peněžní hodnoty pro každou jednotku indikátoru, a pokud taková 

neexistuje, navržení vhodné zástupné veličiny (proxy), tj. obchodovatelného 

ekvivalentu nebo výzkumem podložené hodnoty daného dopadu, 

- vynásobení počtu jednotek indikátoru jednotkovou hodnotou. 

Sledovaná investice za rok 2009 ve výši 2 268 000 Kč byla podle výpočtu zhodnocena ve 

formě sledovaných dopadů na celkem 3 253 204 Kč, tedy na 143%. Výsledná hodnota 

Indexu SROI činí 1.43. Při prezentaci této veličiny je však nutné brát v úvahu kritickou 

diskusi doprovázející aplikaci metodiky SROI. Ukázala se totiž slabá místa této metodiky, 

která činí vypočtený výsledek relativizovatelným (Šťastná, 2012: 132-147). 

Pilotní testování metody SROI ukázalo, že metodika SROI je časově a znalostně 

náročná, klade velké nároky na zkušenosti a schopnost získat potřebné informace. Také se 

ukázalo, že v České republice neexistují potřebné údaje využívané pro stanovování 

takzvaných „proxies“ (přibližných hodnot), používaných jako náhrada za přímo 

neocenitelné a neměřitelné dopady, které jsou dostupné v zemích s delší tradicí hodnocení 

dopadů činností neziskového sektoru a veřejné správy, jako je například Velká Británie, 

kde se během rozvoje New Public Managementu do veřejné správy i do soukromého 

neziskového sektoru dostala řada nástrojů měření a hodnocení výkonnosti. Podle autorů 

výzkumu je zavádění metody SROI v České republice jako nástroje evaluace sociálních 
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podniků předčasné a příliš zatěžující (Dohnalová, 2012: 89). Na základě tohoto testování 

SROI v českých podmínkách vznikla SWOT analýza, která ukazuje klady a zápory této 

metody a může sloužit jako podklad pro úpravu SROI metody takovým způsobem, aby ji 

bylo možné v České republice lépe aplikovat. 

Při hodnocení dopadů sociálního podniku Modrý domeček hodnotící tým využil 

i klasické metody hodnocení z oblasti sociálních věd jako jsou rozhovory 

či polostrukturované dotazování a anketní šetření v oblastech jako je kvalifikace, sociální 

oblast, psychologická oblast a materiální (finanční) oblast. Užitím těchto nástrojů 

identifikovali širší škálu dopadů než s užitím metody SROI a získali jejich zhodnocení 

s nižšími náklady než s využitím předchozí metody, avšak bez schopnosti výsledného 

monetárního vyjádření (Vyskočil, 2014: 24). 

6 Výzkum udržitelnosti sociálních podniků 

6.1 Cíle výzkumu 

Cílem tohoto výzkumu je zjistit jaká je schopnost sociálních podniků podpořených 

rámci Výzvy č. 30 OPLZZ „Sociální ekonomika“ udržet svou činnost i po skončení této 

finanční podpory. Dále si výzkum klade za cíl zmapovat další možnosti podpory sociálního 

podnikání v ČR. 

6.1.1 Výzkumné otázky 

1. Jaká je udržitelnost podpořených sociálních podniků po ukončení financování 

z OPLZZ? 

a. Existuje ještě sociální podnik? 

b. Omezil (případně rozšířil) sociální podnik svůj provoz? 

c. Změnil se po ukončení projektu počet zaměstnanců z cílové skupiny? 

d. Je podnik finančně soběstačný nebo potřebuje další podporu? 

e. Má sociální podnik dostatečné znalosti a dovednosti v oblasti řízení, 

obchodního plánování a marketingu? 

2. Jaké jsou další (předpokládané) možnosti podpory sociálního podnikání v ČR? 

6.2 Metodologie výzkumu 

Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní výzkumný design. Hendl (2005: 53) uvádí, 

že „výhodou kvalitativního přístupu je získání hloubkového popisu případů. Nezůstáváme 
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na jejich povrchu, provádíme podrobnou komparaci případů, sledujeme jejich vývoj 

a zkoumáme příslušné procesy. Citlivě zohledňujeme působení kontextu, lokální situaci 

a podmínky.“ Podle Strausse a Corbinové (1999: 11) se metody kvalitativního přístupu 

„užívají k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou jevů, o nichž toho ještě moc 

nevíme. Mohou být také použity k získání nových a neotřelých názorů na jevy, o nichž už 

něco víme.“ Kvalitativní výzkum umožňuje získat mnoho informací o malém počtu 

jedinců. Generalizace na populaci je však u kvalitativního výzkumu problematická až 

nemožná z důvodu slabé standardizace výzkumu. To však může přispívat k vyšší validitě 

výzkumu. Na začátku výzkumného procesu je sběr dat a poté výzkumník pátrá po 

pravidelnostech a struktuře v těchto datech, aby na jejich základě pomocí induktivní logiky 

formuloval závěry. Posláním kvalitativního výzkumu je porozumění pozorované realitě, 

tedy porozumění lidem v sociálních situacích, přičemž samy tyto zkoumané osoby 

rozhodují o tom, jaká data výzkumníkovi poskytnou a stávají se tak těmi, kdo de facto 

rozhodují o jejich redukci. Výzkumník vede zkoumané osoby k tomu, aby mu poskytly co 

nejvíce informací o daném tématu, a doufá, že mu poskytnou vše, co je pro ně relevantní 

(Disman, 2002: 285-291). 

6.2.1 Použité metody 

Vzhledem ke svým výzkumným otázkám a zvolenému výzkumnému vzorku jsem 

zvolila kombinaci různých metod výzkumu. Pro zodpovězení první výzkumné otázky jsem 

použila dotazníkové šetření mezi sociálními podniky a následné studie dvou vybraných 

podniků. Jelikož by nebylo reálné v rámci mých možností ani rozsahu diplomové práce 

zkoumat podrobně všechny podpořené sociální podniky, získala jsem od nich informace 

pomocí strukturovaného sběru dat. Na základě jejich analýzy jsem pak zvolila dva sociální 

podniky, které jsem zkoumala podrobněji. Data pro podrobnější studie sociálních podniků 

jsem pak získávala analýzou dokumentů (výroční zprávy, projektové žádosti, zakládací 

listiny), informací z webových stránek, rozhovory a emailovou komunikací se zástupci 

sociálních podniků. Druhou otázku (o možnostech další podpory sociálních podniků) jsem 

se snažila zodpovědět pomocí analýzy dostupných dokumentů (webové stránky, usnesení 

Vlády ČR, dokumenty ministerstev, grantové kalendáře). Výsledky této analýzy jsou 

zpracovány do samostatné kapitoly. 

Pro zpracování studií o fungování dvou vybraných sociálních podniků jsem využila 

prvky případové studie. Případová studie je empirický design, jehož smyslem je podrobné 

zkoumání a porozumění jednomu nebo několika málu případů. Právě detailní studium 
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jednoho nebo několika případů je tradičně považováno za jeden z možných způsobů, jak 

porozumět složitým sociálním jevům (Švaříček, 2007: 97). Podle Yina (2003: 9 In. 

Švaříček, 2007: 101) je případová studie nejvýhodnější výzkumnou strategií v situacích, 

kdy se ptáme, jak nebo proč se dějí určité současné jevy nebo události. 

Dotazník (viz Příloha č. 1) byl vytvořen pomocí nástroje Google Forms a následně 

rozeslán emailem na kontakty uvedené v informacích o jednotlivých projektech na webu 

ESF či přímo na webových stránkách sociálních podniků. Sociální podniky, které 

nereagovaly ani na opakovanou emailovou žádost o vyplnění dotazníku, byly 

kontaktovány telefonicky. Otázky v dotazníku byly formulovány na základě podkladů z již 

realizovaných výzkumů popsaných v kapitole 5 Udržitelnost sociálních podniků. 

Omezení mého výzkumu vyplývají ze zvoleného kvalitativního přístupu, který 

předurčuje, že výsledky nebudou zobecnitelné. Výzkum je velmi úzce zaměřen, a proto 

může poskytnout jen náhled do zkoumané problematiky. Limity výzkumu spočívají také 

v tom, že jsem byla závislá na ochotě sociálních podniků se výzkumu zúčastnit a v případě 

jejich nezájmu jsem nezískala potřebná data anebo pouze v omezeném rozsahu. V rámci 

výzkumu jsem také nezohledňovala téma vlivu dotací EU na sociální podnikání, 

poskytnutý grant vnímám jako financování z veřejných zdrojů bez ohledu na jejich původ 

z rozpočtu EU. 

6.2.2 Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek tvoří sociální podniky podpořené v rámci Výzvy č. 30 OPLZZ 

„Sociální ekonomika“, jejichž zakladatelem je nezisková organizace a byly podpořeny 

v 1. – 9. kole Výzvy. Celkem bylo v rámci této výzvy podpořeno 104 podniků. Pro účely 

tohoto výzkumu jsem si jako vzorek stanovila pouze ty podniky, jejichž právní forma patří 

mezi neziskové organizace (resp. organizace občanské společnosti). Vzhledem k tomu, že 

z oprávněných žadatelů v této Výzvě byla vyloučena občanská sdružení (jedna 

z nejčastějších právních forem neziskových organizací), zakládala si občanská sdružení 

v případě zájmu sociálně podnikat s podporou z OPLZZ často své společnosti s ručením 

omezeným. Součástí výzkumného vzorku jsou proto i obchodní společnosti, jejímž 

zakladatelem je nezisková organizace. Abych mohla zkoumat udržitelnost těchto 

podpořených podniků, vybírala jsem pouze ty, kterým projekt skončil alespoň před rokem. 

Jsou to tedy podniky podpořené v 1. – 9. kole Výzvy. Jeden sociální podnik byl 

z výzkumného vzorku vyřazen – přestože byl podpořen už v 7. kole Výzvy, posunulo se 
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u něj datum realizace projektu až do června 2015 a nebylo by proto možné posuzovat jeho 

udržitelnost. Celkem se tedy jedná o 11 zkoumaných podniků (viz Tabulka 3). 

Důvodem pro zúžení výzkumného vzorku pouze na sociální podniky založené 

organizací občanského sektoru byla jednak souvislost se studijním oborem, v rámci nějž je 

tato diplomová práce zpracovávána, a zejména také specifika, která tyto podniky mají 

a jimiž se liší od sociálních podniků vzniklých z tradičních obchodních společností nebo 

založených zkušenými podnikateli. Tato specifika uvádím v kapitole 3.2 Integrační 

sociální podniky v ČR.  

Tabulka 3 Zkoumané sociální podniky 

Průběžná 

výzva č. Zakladatel 

Název 

podniku Název projektu Město Částka 

Doba 

realizace 

1 

CLEAR SERVIS o.p.s.  

CLEAR 

SERVIS o.p.s. 

CLEAR SERVIS - 

vznik a rozvoj služby 

praní, žehlení a oprav 

prádla 

Český 

Těšín 1 951 130 Kč 

15.2.2010 až 

14.2.2012 

2 

Startujeme o.p.s. 

Pekárna Na 

Návsi Pekárna Na Návsi 

Jílové / 

Psáry 4 656 280 Kč 

1.8.2010 až 

31.7.2012 

Ledovec o.s. 

Pracovní 

Sobota s.r.o.  

Pracovní Sobota – 

rozjezd a stabilizace 

trvale udržitelné 

sociální firmy – 2. 

Podání Plzeň 4 711 416 Kč 

1.4.2010 až 

31.3.2012 

3 

Ledovec o.s., PRATETA 

o.s. Přeslička s.r.o. 

Přeslička s. r. o. – 

spolu v sociální firmě 

– 2. podání Plzeň 4 662 605 Kč 

1.7.2010 až 

29.6.2012 

Fokus Labe o.s., CKP ÚL 

o.s. 

CF sociální 

firma s.r.o.  CF_sociální firma Ústí n.L. 2 438 090 Kč 

1.6.2010 až 

31.5.2012 

Možnosti tu jsou, o.p.s.  

SECOND 

HELP 

Second hand 

SECOND HELP Plzeň 4 682 641 Kč 

1.7.2010 až 

30.6.2012 

Institut pro památky a 

kulturu o.p.s.  

Institut pro 

památky a 

kulturu o.p.s.    Písek 3 451 957 Kč 

1.7.2010 až 

31.12.2011 

4 

Trutnovská zeleň o.p.s.  

Trutnovská 

zeleň o.p.s.  

Lesní práce-sociální 

podnik rovných 

příležitosti Trutnov 2 927 627 Kč 

1.4.2011 až 

31.3.2013 

7 

Služby Jihlavské Terasy 

o.p.s. 

Služby 

Jihlavské 

Terasy o.p.s. Umění s handicapem Jihlava 3 329 818 Kč 

1.3.2014 až 

30.6.2015 

SKOK do života o.p.s. 

BISTRO u 

dvou přátel  Bistro u Dvou přátel 

Hradec 

Králové 4 827 956 Kč 

1.12.2011 až 

30.11.2013 

8 
Květina o.s. 

3B sociální 

firma s. r.o.  3B sociální firma Duchcov  4 891 141 Kč 

1.1.2012 až 

31.12.2013 

9 

Naproti o.p.s Laskavárna 

Laskavárna - 

terapeutická kavárna 

v Moravské Třebové 

– 2 

Moravská 

Třebová 4 265 117 Kč 

1.3.2012 až 

28.2.2014 

Zdroj: vlastní výzkum (Výsledky Výzvy č. 30: 1. – 9. kolo) 
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Z výše popsaného vzorku byly na základě dat získaných v dotazníku zvoleny dva 

sociální podniky pro podrobnější studii. „Přestože případová studie často využívá také 

metody používané v kvantitativních výzkumech, povahou a přístupem k analýze dat patří 

tato strategie jednoznačně ke kvalitativně orientovaným výzkumům. Jako kvalitativní 

design nemůže případová studie nikdy spoléhat na náhodný výběr. Vždy se tak jedná 

o záměrnou volbu“ (Švaříček, 2007: 103). 

6.3 Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazník byl poslán 11 sociálním podnikům, z nichž pouze 9 na něj odpovědělo. I po 

opakovaném žádání o vyplnění prostřednictvím e-mailu a následném telefonickém 

kontaktování dva podniky z důvodu časové vytíženosti odmítly dotazník vyplnit. Oba tyto 

podniky však i po skončení projektu dál fungují. Zástupce jednoho z těchto dvou podniků 

byl ochotný mi alespoň některé otázky zodpovědět po telefonu: Tento podnik dál funguje 

ve stejné míře jako v době projektu, získal příspěvky z Úřadu práce na znevýhodněné 

zaměstnance, potýkají se však se značnými problémy podnik dál udržet. Nechtějí snižovat 

počet cílových skupin ani počet znevýhodněných zaměstnanců a snaží proto různými 

způsoby snižovat náklady (např. odchodem do jiných prostor), případně ztráty podniku 

dotují z jiných činností. O druhém podniku, který na dotazník nereagoval, z webových 

stránek vím, že podnik funguje, dokonce je často dáván za příklad na různých 

workshopech a seminářích společnosti P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. a jeho vedoucí je 

zároveň Lokálním konzultantem MPSV pro sociální podnikání. Následující výsledky jsou 

tedy uváděny pro 9 podniků, které dotazník zodpověděly. 

Právní forma zkoumaných podniků 

Dvě třetiny zkoumaných podniků tvoří obecně prospěšné společnosti, třetinu pak 

společnosti s ručením omezeným, jejichž zakladatel má právní formu neziskové 

organizace. Jiné právní formy se mezi zkoumanými podniky neobjevily (viz Graf 1). 
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Graf 1 Právní forma SP 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Fungování sociálního podniku po skončení podpory z OPLZZ 

Všechny zkoumané sociální podniky fungují i po skončení podpory z OPLZZ. 

Celkem pěti se daří fungovat ve stejné míře jako v době realizace projektu. Dvěma 

podnikům se po skončení projektu podařilo činnost rozšířit, dva musely naopak činnost 

omezit (viz Graf 2). 

Graf 2 Fungování SP po skončení projektu 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Většina (60 %) podniků žádala po skončení podpory z OPLZZ o příspěvky Úřad 

práce a jejich žádosti byly úspěšné. Jeden podnik žádal o podporu pouze Nadaci Charty 77 
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družstvo 

sociální družstvo 

evidovaná právnická osoba církve 

56% 
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22% 
0% 

Ano, náš podnik dál funguje ve stejné míře jako v době projektu. 

Ano, náš podnik dál funguje a rozšiřuje se. 

Ano, náš podnik dál funguje, ale jeho činnost se omezila. 

Ne, po skončení podpory jsme podnikání ukončili. 
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– Konto Bariéry a v době výzkumu ještě nebyly známy výsledky jejich žádosti. Dva 

sociální podniky po ukončení projektu o žádnou další podporu nežádaly. 

Počet zaměstnanců během projektu a po jeho ukončení 

U pěti podniků (tedy více než poloviny) došlo po skončení projektu ke snížení počtu 

zaměstnanců. Pouze u tří z nich se však toto snížení týkalo znevýhodněných zaměstnanců.  

Zbylé dva podniky, u nichž se sice celkový počet zaměstnanců snížil, tak počet lidí ze 

znevýhodněných cílových skupin dokonce navýšily. Celkový počet zaměstnanců navýšily 

po skončení projektu tři podniky a ve všech se to týkalo i znevýhodněných zaměstnanců
20

. 

U jednoho podniku se počet zaměstnanců po skončení projektu nezměnil. Jak je dobře 

vidět v grafu (Graf 3), u jednoho podniku byl nárůst počtu zaměstnanců velmi razantní – 

z původních 15 během projektu stoupl počet na 54 současných zaměstnanců, z čehož 50 

lidí je ze znevýhodněných cílových skupin. Tato čísla svědčí o velkém rozvoji a dobrém 

fungování podniku i po skončení projektu. 

Graf 3  Počet zaměstnanců

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 

 

                                                 
20

 Počty zaměstnanců v dotazníku byly přepočteny na celé úvazky, z odpovědí tedy není možné zjistit, zda se 

snížil (resp. zvýšil) počet zaměstnaných osob nebo jejich úvazků. 
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Cílová skupina lidí znevýhodněných na trhu práce, kterou podnik zaměstnává 

Všechny dotázané sociální podniky zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. 

Pouze tři z nich k tomu zaměstnávají ještě další cílové skupiny, nejčastěji se jedná 

o dlouhodobě nezaměstnané (viz Graf 4). Tyto výsledky odpovídají výsledkům Evaluace 

podpory sociálního a inkluzivního podnikání v OPLZZ, podle nichž osoby se zdravotním 

postižením zaměstnává 63 % projektů a dlouhodobě nezaměstnané 32 % projektů. Ostatní 

cílové skupiny jsou zastoupeny mnohem méně (IREAS, 2014: 106). 

Zdroj: vlastní výzkum 

Jeden podnik po skončení projektu rozšířil cílovou skupinu znevýhodněných 

zaměstnanců. Nejednalo se však o rozšíření o úplně novou cílovou skupinu, pouze v rámci 

osob se zdravotním postižením se podnik přestal omezovat na určité typy postižení 

a zaměstnává teď lidi se všemi druhy zdravotního postižení. Ostatní podniky cílovou 

skupinu po skončení projektu neměnily. Tato otázka byla do dotazníku zahrnuta s cílem 

zjistit, zda po skončení podpory z projektu podniky neomezovaly zaměstnávání cílových 

skupin, na které nemohou získat příspěvek od Úřadu práce a tito lidé si tak na sebe 

opravdu „musí vydělat“. Jak je ale vidět z odpovědí na předchozí otázky, podniky se už 

0 2 4 6 8 10 

další nespecifikované sociálně vyloučené osoby 

dlouhodobě nezaměstnaní (déle než 1 rok v evidenci 
ÚP) 

osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách 

osoby pečující o osobu blízkou 

oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí 

osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní/ochranné 
výchovy a osoby opouštějící výkon trestu 

osoby bez přístřeší 

mládež ohrožená sociálně patologickými jevy, mladí 
dospělí opouštějící ústavní zařízení 

osoby se zdravotním postižením 

Graf 4  Cílové skupiny znevýhodněných zaměstnanců 
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v rámci projektu orientovaly především na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením 

a většina z nich také získala na tyto zaměstnance od Úřadu práce příspěvky. 

Finanční soběstačnost 

Dva z dotázaných podniků odpověděly, že již v současné době jsou finančně 

soběstační. Dva chtějí finanční soběstačnosti dosáhnout a mají konkrétní plán, kdy a jak 

toho dosáhnout, zatímco jeden sociální podnik uvedl, že finanční soběstačnost sice je jeho 

cílem, ale zatím nemají jasno, kdy a jak se jim to podaří. Tři podniky si myslí, že sociální 

podnik nemůže bez podpory sám fungovat (viz Graf 5). Jeden podnik na tuto otázku 

neodpověděl. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Celkově tedy u dotázaných podnikatelů převažuje snaha nastavit fungování podniku 

tak, aby byl svou činností dlouhodobě udržitelný a nezávislý na dalších zdrojích podpory 

(viz Graf 6). Ale i ti, kteří již finanční soběstačnosti dosáhli nebo k jejímu dosažení 

směřují, uvedli, že by uvítali určité formy podpory jako např. daňové úlevy, zvýhodnění ve 

veřejných zakázkách či snížené nájemné. 

Graf 6  Finanční soběstačnost Graf 5 Finanční soběstačnost 

(součet kladných odpovědí) 
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Předchozí zkušenosti s cílovou skupinou 

Tři podniky zaměstnávaly vybranou cílovou skupinu znevýhodněných osob už před 

realizací projektu, tři podniky mají s cílovou skupinou dlouhodobou zkušenost 

z poskytování sociálních služeb a dva podniky mají obě zkušenosti – s cílovou skupinou 

pracovaly již před projektem v rámci sociálních služeb i tyto osoby zaměstnávaly. Pouze 

jeden podnik neměl před realizací projektu s cílovou skupinou předchozí zkušenosti (viz 

Graf 7). 

Graf 7  Zkušenosti s cílovou skupinou 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Právě dlouhodobá zkušenost s cílovou skupinou se v rámci Evaluace podpory 

sociálního a inkluzivního podnikání v OPLZZ (IREAS, 2014) ukázala jako jeden 

z klíčových faktorů udržitelnosti sociálních podniků. I v níže uvedených studiích 

vybraných podniků se zkušenost s cílovou skupinou a znalost jejích specifik a potřeb 

objevuje jako důležitý faktor pro dobré fungování podniku. 

Předchozí zkušenosti s podnikáním 

Téměř 80% podniků mělo před zahájením projektu nějakou zkušenost s podnikáním. 

Ve třech případech organizace již dříve úspěšně podnikala, další dvě organizace také 

podnikaly už před zahájením projektu, ale moc se jim v tom nedařilo a ve dvou případech 

sice organizace samotná dřív nepodnikala, někteří členové týmu ale s podnikáním 

zkušenosti měli. Dvě organizace šly do projektu bez předchozí zkušenosti s podnikáním 

(viz Graf 8). 

8 

1 Předchozí zkušenost s 
cílovou skupinou 

Bez skušenosti s 
cílovou skupinou 
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Graf 8  Předchozí zkušenosti s podnikáním 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Finanční řízení, marketing, obchodní plánování 

Přestože je u sociálních podniků potřeba hodnotit i jiné věci, než jen ekonomické 

výsledky, jsou faktory týkající se obchodní úspěšnosti a dovedností potřebných pro vedení 

podniku v zahraničních výzkumech uváděny jako zásadní pro udržitelnost sociálních 

podniků. A na rozdíl od dovedností pro práci s cílovou skupinou a usilování o dosažení 

sociálních cílů, bývají právě tyto obchodní a manažerské dovednosti u neziskových 

organizací často podceňovány. 

Tři z dotázaných podniků mají ve svém týmu odborníka na obchodní plánovaní 

a marketing, jednomu podniku s tím pomáhají odborníci odjinud, kteří nejsou součástí 

podniku. Čtyři sociální podniky odborníka na tuto oblast nemají a uvědomují si, že jim tyto 

dovednosti chybí. Pouze jeden podnik uvedl, že odborníka na obchodní plánování 

a marketing nemá a tyto dovednosti ke své činnosti nepotřebuje. Téměř polovina podniků 

vnímá znalosti a dovednosti svých pracovníků v oblasti finančního řízení, plánování 

a marketingu jako dostačující, druhá polovina v této oblasti naopak vnímá problém. Čtyři 

podniky, které vnímají nedostatky v oblasti finančního řízení, plánování a marketingu, se 

v této oblasti plánují více vzdělávat, jeden podnik uvedl, že s tím z finančních důvodů 

nemůže nic dělat. Nikdo neplánuje přijmout do svého podniku na tuto oblast dalšího 

odborníka. Čtyři z dotázaných podniků se zabývají řízením rizik, zbylých pět uvedlo, že se 

tím nezabývají, ale potřebovaly by to. Celkově se tedy dá říct, že přibližně polovina 
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22% 

22% 

Ano, již dříve jsme úspěšně 
podnikali. 

Ano, již dříve jsme zkoušeli 
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Ne, s podnikáním jsme neměli 
předchozí zkušenosti. 

Ne, ale někteří členové 
týmu/zaměstnanci organizace 
s podnikáním zkušenosti měli. 
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dotázaných sociálních podnikatelů vnímá nedostatky v obchodní a manažerské oblasti 

svého podniku. 

Dalším tématem je odborné vedení konkrétních činností, které jsou předmětem 

podnikání sociálních podniků. Více než polovina podniků uvedla, že mají odborníka na 

obor, ve kterém podnikají, dvěma podnikům pomáhal odborník na danou činnost nastavit 

provoz na začátku jejich podnikání. Jeden podnik uvedl, že se danou činnost naučili 

vlastními zkušenostmi a jeden podnik odborníka na obor svého podnikání nemá a vnímá to 

jako zásadní problém. Z těchto výsledků je vidět, že podniky jsou si vědomy nutnosti 

poskytovat kvalitní a profesionální služby nebo produkty, aby měly šanci obstát 

v konkurenci a své podnikání udržet. 

Vztah sociálního podniku k zakládající organizaci 

Některé podniky vznikly jako součást již delší dobu fungujících neziskových 

organizací, některé byly založeny jako samostatné právní subjekty a liší se svým vztahem 

k zakládající organizaci. Pouze jeden podnik byl založen jako obecně prospěšná společnost 

přímo pro účely sociálního podnikání a nemá nad sebou jinou organizaci. Dva podniky, 

které jsou samostatnými právními subjekty, dnes fungují naprosto nezávisle na 

zakládajících organizacích. Čtyři podniky tvoří svými zisky jeden ze zdrojů příjmů své 

zakládající organizace (jeden z těchto podniků je s.r.o.) a tři podniky jsou naopak v případě 

potřeby finančně podporovány ze strany svých zakládajících organizací (viz Graf 9). Nedá 

se tedy říci, že by obecně všechny sociální podniky založené neziskovými organizacemi 

byly zdrojem příjmů pro svého zakladatele. Je to ale dáno spíše tím, že některé podniky 

zatím zisků nedosahují a spíše bojují o pokrytí svých nákladů a udržení se na trhu. 
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Graf 9  Vztah SP k zakládající organizaci 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Navrhované možnosti podpory 

Výše již bylo uvedeno, že pouze tři podniky z dotázaných podniků si myslí, že 

sociální podnik nemůže bez podpory sám fungovat a být udržitelný. To ale neznamená, že 

by ostatní sociální podniky nestály o žádnou formu podpory. Většina sociálních 

podnikatelů se snaží, aby byl jejich podnik finančně soběstačný. Vnímají však určité 

znevýhodnění mezi konkurencí z důvodu určitých omezení jejich znevýhodněných 

zaměstnanců. Právě to by podle nich mělo být zohledněno a sociální podniky vhodnou 

formou podporovány. 

Nejvíce by sociální podnikatelé ocenili určitá daňová zvýhodnění a snížení či úplné 

odpuštění povinných odvodů na zaměstnance. Jako další důležitý požadavek se objevoval 

zájem o změnu nastavení příspěvků na zaměstnance od Úřadu práce – aby se nevztahoval 

jen na skupinu zdravotně postižených osob, ale i na ostatní znevýhodněné cílové skupiny. 

Sociální podniky by také velmi uvítaly určité zvýhodnění (resp. zohlednění jejich 

společenské prospěšnosti) při zadávání veřejných zakázek. 
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6.4 Studie vybraných sociálních podniků 

Pro podrobnější studii byly záměrně vybrány dva podniky s odlišnou právní formou 

– jeden podnik je společností s ručením omezeným, která byla založena dvěma 

občanskými sdruženími a druhý podnik je součástí obecně prospěšné společnosti 

poskytující sociální služby. Oba podniky po skončení projektu fungují bez dalších dotací 

pouze s příspěvkem od Úřadu práce. V první části studie popisuji fungování sociálního 

podniku, specifika cílové skupiny a zmiňuji také způsoby podpory, které by sociální 

podnik uvítal. Ve druhé části jsem se pokusila zhodnotit, jak se podnikům daří naplňovat 

Sadu indikátorů (rozpoznávacích znaků) pro integrační sociální podnik (viz Příloha č. 2), 

kterou v listopadu 2014 schválilo MPSV a předpokládá se její využití pro případnou 

budoucí registraci a podporu sociálních podniků. Vzhledem k tomu, že u nás zatím nejsou 

zavedeny žádné nástroje na hodnocení sociálních podniků, je naplňování indikátorů 

schválených MPSV jediným oficiálním měřítkem, který je možné pro jejich hodnocení 

použít. 

6.4.1 BISTRO u dvou přátel 

BISTRO u dvou přátel je sociální podnik, který byl založen v rámci obecně 

prospěšné společnosti SKOK do života. SKOK do života vznikl v září 2004 původně jako 

součást o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České Republice, 

Okresní organizace Hradec Králové. Organizace vznikla z iniciativy rodičů, kteří řešili 

otázku budoucnosti svých dětí s mentálním postižením po ukončení školní docházky. V září 

2007 pak byla založena samostatná, nezávislá organizace SKOK do života, o.p.s. (SKOK, 

2014: 3). Sídlem společnosti a stejně tak i sociálního podniku je Hradec Králové. SKOK 

do života poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením s cílem 

připravit je na samostatný život s přiměřenou mírou podpory. Kromě služeb zaměřených 

na nácvik sebeobsluhy, péče o domácnost a dalších dovedností potřebných pro samostatné 

bydlení bylo potřeba řešit také pracovní oblast uživatelů sociálních služeb SKOKu do 

života. Poskytnout lidem s mentálním postižením dlouhodobou a smysluplnou práci bylo 

hlavní motivací založení sociálního podniku BISTRO u dvou přátel. Podle ředitelky 

společnosti byl ale jednou z motivací začít podnikat také strach z nejisté budoucnosti 

financování sociálních služeb a snaha zajistit pro organizaci vlastní příjem, ze kterého bude 

organizace dál schopná financovat své služby a pomáhat tak dalším lidem s mentálním 

postižením integrovat se do společnosti (Drábková – Bíbusová v rozhovoru pro 

medailonek P3, 2013). 
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BISTRO u dvou přátel nemá samostatnou právní formu, je součástí obecně 

prospěšné společnosti SKOK do života a jeho provoz je doplňkovou činností společnosti 

(SKOK, 2012: 6). Vznik bistra byl umožněn díky podpoře projektu v sedmém kole Výzvy 

č. 30 OPLZZ „Sociální ekonomika“. Projekt byl podpořen částkou 4 827 956 Kč a jeho 

realizace probíhala v období 1. 12. 2011 až 30. 11. 2013. Provoz bistra byl zahájen na 

konci února 2012. Otevření bistra předcházela rekonstrukce a stavba prostor bistra 

a příprava budoucích zaměstnanců na provoz. S nastavením provozu pomáhal restauratér 

a konzultant David Šálek. Stavbu a rekonstrukci prostor v centru města (v areálu Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje) za 5,5 mil. Kč financoval Královéhradecký kraj. Stavbu 

realizovala Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje, a.s. Výrazným prvkem bistra je 

jeho moderní design navržený ve spolupráci s architektkou Helenou Dařbujánovou. 

V prostoru je pamatováno na maminky s dětmi - nechybí zde dětský koutek, přebalovací 

pult a kojící koutek. Kapacita bistra je 30 míst. 

BISTRO u dvou přátel nabízí posezení v centru města a kromě občerstvení přímo 

v bistru zajišťuje také zdravé svačiny do škol a firem a catering na nejrůznějších akcích. 

Právě catering se ukázal jako stěžejní pro finanční udržitelnost podniku. Při 

vyhodnocování fungování podniku po ukončení projektu z ESF vyšlo, že prodej v bistru 

dosahuje 70 % oproti původnímu podnikatelskému plánu, prodej svačin do škol a firem 

40 % a naopak rauty a další akce dosáhly 150 % odhadu v podnikatelském plánu (ESF, 

2014: 1). Oproti plánovaným akcím 5x měsíčně realizuje nakonec bistro 2 – 3 akce týdně. 

Výhodou je, že catering podnik poskytuje v rámci náhradního plnění. Po dobu realizace 

projektu dosáhl podnik jen přibližně polovičního zisku, než bylo původně v plánu (cca 300 

tisíc Kč ročně, plánováno bylo 800 tisíc Kč). Po skončení projektu by se podnik neobešel 

bez příspěvků od Úřadu práce na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Podle 

odborníků na gastronomii byl však rok 2012 a 2013 pro celý obor gastronomie velmi 

ztrátový, a je tedy pozitivní, že se podnik nedostal do záporných čísel (ESF, 2014: 1). 

I přes nižší zisky, než bylo plánováno, se podniku podařilo významně rozšířit svou činnost. 

Na podzim roku 2013 byly otevřeny dva kiosky ve školách (na Univerzitě Hradec Králové 

a na Obchodní akademii v Lipkách) a také výdejní místo svačin na Biskupském gymnáziu. 

Díky podpoře z Úřadu práce v Hradci Králové bylo přijato 7 pracovníků, tentokrát 

i s jiným než mentálním postižením. Na jednotlivých pobočkách tak vznikly samostatné 

pracovní týmy, které potřebují pouze občasnou kontrolu vedoucího pracovníka, ne však 

jeho stálou přítomnost (SKOK, 2014b: 17). Tím se podařilo navýšit prodej zdravých 
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svačin. Na podporu jejich prodeje proběhla mj. osvětová kampaň pro děti a rodiče 

o zdravých svačinách. 

I přes výhodnou lokalitu bistra na náměstí před budovou krajského úřadu se ukázalo, 

že původně zamýšlená cílová skupina zákazníků do bistra tak často nechodí. Běžní 

úředníci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nemají takové příjmy, aby v bistru 

často utráceli za kávu a další občerstvení a vysoce postavení úředníci míří do úplně jiných 

podniků. Ukázalo se, že cílovou skupinou zákazníků jsou spíše studenti. Naproti bistru 

sídlí Katedra výtvarné výchovy Univerzity Hradec Králové. Líbí se jim moderní design 

bistra a jsou otevření k obsluze. Pro přilákání dalších zákazníků je třeba pořádat různé 

kulturní akce (např. koncerty, přednášky), o což se podnik aktivně snaží (ESF, 2014: 1). 

Cílovou skupinou zaměstnanců sociálního podniku BISTRO u dvou přátel jsou lidé 

se zdravotním postižením. V současné době zaměstnává podnik 10 lidí s mentálním 

postižením a 5 lidí s jiným než mentálním postižením, většina z nich pracuje na poloviční 

úvazek (ESF, 2014: 2). Jak již bylo zmíněno výše, zakladatel podniku SKOK do života, 

o.p.s. se již dlouhou dobu věnuje poskytování sociálních služeb lidem s mentálním 

postižením, má tedy s touto cílovou skupinou bohaté zkušenosti a zná jejich specifika 

a potřeby. Provoz bistra byl tedy od počátku nastavován tak, aby bylo vytvořeno vhodné 

pracovní prostředí a podmínky pro znevýhodněné zaměstnance. Bylo například potřeba 

počítat s delší dobou nácviku pracovních činností, s nižší pracovní rychlostí a výkonem. Po 

dostatečném zaučení jsou však zaměstnanci spolehliví, práci vykonávají stejným 

postupem, kvalitně a s minimální potřebou podpory, nebývají často nemocní. Dalšími 

specifiky této cílové skupiny mohou být obtíže v komunikaci, vyšší unavitelnost, 

nepochopení hodnoty peněz a s tím související motivace odměňováním. Těmto oblastem je 

tedy potřeba věnovat zvýšenou pozornost, nácvik a práci tomu přizpůsobovat. Například 

musí být vše dobře a srozumitelně popsané a označené. Důležitá je také reálná zpětná 

vazba - pokud se něco nepovede, je třeba to říct a společně chybu odstranit. Provoz by měl 

být nastaven takovým způsobem, aby se v něm pracovník s postižením mohl pohybovat 

a plnit úkoly samostatně. Právě to totiž pomáhá zaměstnancům v rozvoji a zároveň je to 

motivuje ke zvyšování kvality práce (ESF, 2014: 2-3). 

Dostatečný zácvik zaměstnanců je pro fungování podniku klíčovou záležitostí. 

Většina současných pracovníků se zacvičovala přibližně 6 měsíců, než začali pracovat 

samostatně. K rozvoji a přinášení vlastních nápadů do provozu docházelo až po roce. 
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Výhodou je, že v rámci SKOKu do života se mohou lidé na práci připravovat už během 

služby sociální rehabilitace. Vedoucí bistra v rozhovoru pro P3 uvádí, že složení 

pracovního týmu navázáním na služby SKOKu do života je jednou z předností podniku: 

„Pracovní tým jsme vybudovali z přátelského kolektivu. … Byli jsme v podstatě parta 

kamarádů ze SKOKu do života, kde jsme už spolu nějakým způsobem fungovali a rozhodli 

se, že chceme podnikat…“ (Šimáčková v rozhovoru pro medailonek P3, 2013). 

Podnik usiluje o to být finančně soběstačný, uvítal by však jistou míru podpory. 

Například podporu ze strany pronajímatele prostoru formou sníženého nájemného, 

zvýhodnění sociálního podniku při výběrových řízení, zadávání cateringu apod. 

Fungování by podniku ulehčilo také předfinancování mzdových nákladů pro zaměstnance 

se zdravotním postižením, jelikož podle současného nastavení musí podnik hradit mzdové 

náklady po dobu cca 6 měsíců sám a teprve potom má nárok na příspěvek od Úřadu práce. 

Zároveň musí podnik splnit podmínku bezdlužnosti, což se ne vždy podaří.  

Jako nedostatek podnik vnímá také to, že chybí podpora sociálně znevýhodněných skupin, 

kteří nejsou zdravotně omezeni a jejichž zaměstnávání nyní probíhá bez podpory státu, 

konkrétně bez možnosti příspěvků od Úřadu práce. 

6.4.1.1 Naplňování indikátorů MPSV pro integrační sociální podnik 

1. veřejně prospěšný cíl 

BISTRO u dvou přátel má veřejně prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního 

začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je formulován v zakládacích 

dokumentech, a tyto dokumenty jsou veřejně dostupné. Ve Statutu společnosti v článku 

VII, odst. 1 písm. c, je uvedeno, že cílem sociálního podnikání je „zaměstnat osoby 

s mentálním postižením tak, aby prostřednictvím mzdy dosáhly finanční nezávislosti 

a zapojily se do pracovního procesu jako rovnocenní partneři“ (SKOK, 2012: 7). Status 

společnosti je veřejně dostupný na webu www.justice.cz. 

2. sociální prospěch 

a) zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin 

2a1. Podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců a tyto 

informace jsou veřejně dostupné. Tento závazek je uveden ve Statutu společnosti, ve 

druhém bodě článku VII: „Společnost v rámci sociálního podniku zaměstná min. 30 % 

http://www.justice.cz/
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osob s mentálním postižením“ (SKOK, 2012: 7) a tento závazek je reálně naplňován. Status 

společnosti je veřejně dostupný na webu www.justice.cz. 

2a2. Zaměstnancům ze znevýhodněných skupin je poskytována podpora zohledňující 

jejich specifické potřeby. Celé fungování bistra je nastaveno s ohledem na specifické 

potřeby pracovníků s mentálním postižením. Pracovní doba je upravená dle možností 

konkrétních pracovníků (počet hodin denně i denní doba), jsou vytvářeny manuály pro 

jednotlivé pracovní činnosti ve formě Easy to read, nácvik nových pracovních činností 

probíhá za asistence vedoucích pracovníků, což jsou lidé se speciálně pedagogickým 

vzděláním. Také spotřebiče byly vybírány tak, aby splňovaly požadavek na jednoduchost 

obsluhy. Probíhá spolupráce s opatrovníky či rodiči pracovníků s mentálním postižením 

a s poskytovateli sociálních služeb. Pro individuální vzdělávání a možnost si v klidu 

dotrénovat některé činnosti dle individuální potřeby byly zavedeny „vzdělávací soboty“ – 

dny, kdy není bistro otevřeno veřejnosti (ESF, 2014: 2). 

b) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku 

2b1. Zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni 

o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování veřejně prospěšných cílů. Celý 

pracovní tým se pravidelně schází u měsíčních porad, kde se dozvídají o fungování 

podniku a všichni mají možnost o vybraných věcech hlasovat a sdělovat své názory, přání 

a stížnosti. 

2b2. Zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojeni do rozhodování o směřování 

podniku. Ve Statutu společnosti je uvedeno, že „na rozhodování a řízení společnosti se 

podílejí všichni pracovníci bez ohledu na handicap v míře určené pracovním zařazením 

a vnitřními předpisy společnosti“ (SKOK, 2012: 7). Pracovníci bistra byli do rozhodování 

zapojeni už od úplných začátků. Podíleli se na výběru barev, židlí, obrázků, rozhodovali 

o výběru textů, které představí bistro návštěvníkům, v jaké míře bude napsáno, že zde 

pracují lidé s postižením. Rádi se zapojují do porad, účastní se rozhodování o změnách 

v jídelním lístku, provozu, výběru dekorace či výběru sortimentu (ESF, 2014: 3-4). 

c) důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců 

Podle Statutu společnosti je „náplň práce pro zaměstnance s mentálním postižením 

koncipována tak, aby dosahovali kvality srovnatelné s běžnou populací a byli vnímáni jako 

rovnocenní partneři ostatními zaměstnanci i zákazníky“ (SKOK, 2012: 7). Je tedy kladen 

http://www.justice.cz/
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důraz na to, aby se pracovní kompetence znevýhodněných zaměstnanců co nejvíce 

rozvíjely. Přispívají k tomu i tzv. „vzdělávací soboty“, kdy mají zaměstnanci možnost si 

v klidu dotrénovat některé činnosti dle individuální potřeby a dále se vzdělávat 

a zdokonalovat ve své práci. 

3. ekonomický prospěch 

a) případný zisk používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro 

naplnění jeho veřejně prospěšných cílů 

3a1. Více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku 

a/nebo naplňování jeho deklarovaných veřejně prospěšných cílů a informace o využití 

případného zisku je veřejně dostupná. BISTRO u dvou přátel se zavazuje k reinvestování 

dokonce ještě většího podílu případného zisku, než je požadované minimum: „Zisk 

sociálního podniku bude nejméně z 60 % reinvestován do činnosti sociálního podniku. 

Druhá část zisku bude použita v souladu s platnou legislativou na financování hlavní 

činnosti společnosti nebo uložena do rezervního fondu společnosti. O způsobu investování 

zisku nad 60 % rozhoduje správní rada.“ (SKOK, 2012: 8) Dosavadní zisk nepřesáhl 300 

tisíc Kč za rok a byl použit na splacení úvěru od České spořitelny ve výši 800 tisíc Kč, 

který si podnik vzal na dovybavení bistra (ESF, 2014: 3). Roční účetní závěrka je součástí 

Výroční zprávy společnosti, která je každý rok zveřejněna na webu organizace. 

b) nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích 

zakladatelích nebo zřizovatelích 

Manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi. 

BISTRO u dvou přátel je součástí obecně prospěšné společnosti SKOK do života. Ta byla 

založena dvěma soukromými osobami. Podnik tedy nemá externího zřizovatele a tím je 

tento princip naplněn. 

c) alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech 

Tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb tvoří alespoň 50 % z celkových výnosů 

podniku. Už v roce 2013, kdy ještě dobíhala dotace z OPLZZ, dosahovaly tržby z prodeje 

výrobků a služeb více než 50 % celkových výnosů (SKOK, 2014b: 26-27). Po skončení 

projektu je jedinou podporou, kterou podnik využívá příspěvek od Úřadu práce. Ostatní 

výnosy tedy musí získat prodejem svých výrobků a služeb. 
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4. environmentální prospěch 

Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby. Podnik má formulované 

zásady environmentálně šetrného úřadování a provozu a naplňuje je v praxi. BISTRO 

u dvou přátel vytvořilo koncept ekologické donášky svačin do škol. Pracovníci mají ruční 

vozíky a v termoboxech a chladících sáčcích rozvážejí v rámci hygienicky schváleného 

systému svačiny pěšky nebo prostřednictvím MHD (ESF, 2014: 3). Samozřejmostí je 

třídění odpadu. Dále také probíhá vzdělávání školáků o zdravém a k přírodě šetrném 

životním stylu. 

5. místní prospěch 

a) přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky 

Podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby. Mezi zákazníky bistra patří 

zejména lidé z okolních budov (zaměstnanci Krajského úřadu, studenti), dále byla na 

základě poptávky po zdravém občerstvení otevřena pobočka bistra přímo v jedné z budov 

Univerzity Hradec Králové a odběrateli zdravých svačin jsou také žáci několika dalších 

hradeckých škol. 

b) využívání přednostně místních zdrojů 

Podnik přednostně využívá místní zdroje: 

- zaměstnává místní obyvatele (bydliště ve stejném nebo sousedním kraji 

u min. 50 % zaměstnanců): Cílovou skupinou SKOKu do života, o.p.s. jsou 

lidé s mentálním postižením z regionu Hradec Králové a blízkého okolí, 

tudíž jsou z tohoto regionu i zaměstnanci sociálního podniku. 

- nakupuje od místních dodavatelů: BISTRO u dvou přátel spolupracuje 

s řadou místních dodavatelů – např. dodavatel pečiva a sladkých výrobků. 

c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry 

Spolupráce s místními aktéry probíhá na několika úrovních. Sociální podnik 

spolupracuje s městem Hradec Králové a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, 

s Univerzitou Hradec Králové, Biskupským gymnáziem a dalšími školami. Úzká 

spolupráce probíhá často také s rodiči zaměstnanců s mentálním postižením. Dalšími 

spolupracujícími aktéry jsou také místní poskytovatelé sociálních služeb a Speciální škola. 

Spolupráce s místními aktéry stejně jako podpora místních dodavatelů patří mezi cíle 

podniku: „Spolupracovat se zástupci regionální správy a samosprávy, regionálními 
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dodavateli, a společnostmi na úrovni odběru surovin a prodeje produktů“ (SKOK, 

2012: 7). 

Mezi konkrétní spolupracující subjekty patří Poco a poco animato, o.s. (spolupráce 

při Divadelním festivalu 2013), Hradecký dentální vzdělávací institut, Čokoládovna 

Jordi's, Pavel Mosler (dodavatel kávy a čajů), Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, 

Základní škola Úprkova, Rodinné centrum Víla Amátka, Gama Fobos (dodavatel 

gastrotechnologie), Ing. Arch. Helena Dařbujánová, Stará dáma, s.r.o., Smékalovo 

Pekařství s.r.o., Prego, OZ—HRBEK, s.r.o., FiftyFifty kreativní agentura s.r.o. (SKOK, 

2014b: 18). 

Sociálnímu podniku BISTRO u dvou přátel se daří naplňovat všechny indikátory pro 

integrační sociální podnik. Otázkou je, jak přísné bude dokládání dodržování jednotlivých 

indikátorů a zda pro podnik nebude příliš velkou administrativní zátěží se jejich 

dokládáním zabývat. Přestože z analýzy dokumentů, komunikace s vedením bistra i z jeho 

návštěvy je patrné naplňování všech indikátorů, pro jejich doložení tak, jak to vyžaduje 

tabulka MPSV by bylo třeba poskytnout ještě podrobnější evidenci a řadu dalších dokladů. 

6.4.2 CF sociální firma s.r.o. 

CF sociální firma s. r. o. byla založena v červnu 2009. Jejími zakladateli jsou dvě 

občanská sdružení (dnes spolky) – Fokus Labe a Centrum komunitní práce Ústí nad 

Labem. Obě tyto zakládající organizace dlouhodobě působí ve sféře sociálních 

a komunitních služeb v ústeckém regionu. Fokus Labe podporuje lidi s duševním 

onemocněním v návratu a uplatnění ve společnosti rozvíjením možností pro jejich osobní, 

společenskou a pracovní realizaci (Fokus, 2013). Centrum komunitní práce Ústí nad 

Labem se věnuje rozvoji lidských zdrojů, integraci sociálně znevýhodněných skupin, 

všestranné podpoře neziskového sektoru a podpoře místního a regionálního rozvoje 

(CKPUL, 2008). Motivací k založení sociální firmy byla zejména snaha dát lidem se 

zdravotním znevýhodněním šanci najít zaměstnání v běžné firmě, která se snaží podnikat 

a vytvářet zisk a obstát v konkurenčním prostředí. Dát lidem se znevýhodněním šanci 

opustit místa v chráněných dílnách a posunout se dál. Zároveň to byla výzva rozvinout 

a profesionalizovat některé činnosti, které Fokus Labe vykonával v rámci svých 

chráněných dílen a postupně se dostat na úroveň běžných firem. Rozhodnutí založit firmu 

také zapadalo do rozvíjejícího se trendu sociální ekonomiky (CF sociální firma, O nás). 
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CF sociální firma s.r.o. se zaměřuje na zahradnické práce a nabízí také práce 

údržbového charakteru. Mezi nabízené zahradnické služby patří údržba veřejné zeleně, 

výsadbové práce, údržba soukromých zahrad, zakládání zahrad, zakládání permakulturních 

pozemků, řezy dřevin a další arboristická činnost, péče o stromy a keře, kácení a řezy 

(stromolezecká technika), zahradní jezírka - realizace, péče a údržba. Firma zajišťuje také 

údržbu veřejných prostranství. Mezi to patří činnosti jako údržba zeleně, úklidy, rizikové 

kácení stromů, prořezy stromů a keřů, zimní údržba - úklid sněhu (malá mechanizace, 

ruční úklid), správa a údržba veřejných ploch, údržba koryt menších vodních toků či 

revitalizace veřejných míst. Ve firmě stabilně pracuje 5-6 stálých zaměstnanců a další 

externí zaměstnanci (CF sociální firma, Služby). Z toho téměř polovinu (při přepočtení 

úvazků) tvoří zaměstnanci znevýhodnění na trhu práce.  

V původním podnikatelském plánu bylo počítáno ještě s dalším odvětvím činnosti 

firmy a to s poskytováním „služeb hodinového manžela“. Jednalo se o úklidové služby 

a služby pro domácnost (úklid domácností, úklid společných prostor, čištění koberců 

a podlah, mytí oken, čištění žaluzií, žehlení, praní, zalévání květin, vaření, zajištění 

nákupů) i služby řemeslného charakteru (malířské, zednické, montážní, stěhovací, 

truhlářské, zahradnické, vodoinstalatérské, elektrikářské a další dle potřeb - např. štípání 

dřeva, složení uhlí...). Úklidové služby měly tvořit 8 – 10 % příjmů, 10 % drobné řemeslné 

práce a zbytek údržba zeleně. Vzhledem k ekonomické krizi, která se krátce po zahájení 

činnosti firmy začala v regionu více projevovat, však nebyl o tyto služby příliš zájem. Řada 

řemeslníků v regionu, kteří přišli o práci, si založili živnost na služby hodinových manželů, 

jimž firma nebyla schopná konkurovat. Podobně tomu bylo i s úklidovými službami, kdy 

po skončení jedné velké zakázky, kde byla CF sociální firma jako subdodavatel, nebyl dál 

o úklidové služby velký zájem a nebylo v silách firmy stačit v této oblasti konkurenci. 

Původní zaměření firmy cílilo na individuálního zákazníka ve snaze poskytnout mu 

komplexní balík služeb – úprava zeleně, opravy, úklid. Místní klientela však většinou 

neměla o takto nastavený balík služeb zájem. Portfolio služeb tedy bylo třeba postupně 

upravovat a v současné době firma služby hodinového manžela neposkytuje. Zároveň 

chybí personální kapacita pro případný marketingový a obchodní rozvoj firmy tímto 

směrem. Zaměření je tedy nyní hlavně na péči o zeleň. 

Vznik CF sociální firmy s.r.o. byl podpořen ve třetím kole Výzvy č. 30 OPLZZ 

„Sociální ekonomika“. Patří tedy mezi jedny z prvních realizovaných projektů. Projekt 

s názvem „CF_sociální firma“ byl realizován v období 1. 6. 2010 až 31. 5. 2012 a byl 
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podpořen částkou 2 438 090 Kč. Firma tedy funguje již skoro tři roky bez podpory 

evropských dotací. Provoz podniku se po skončení projektu mírně omezil, došlo ke snížení 

počtu zaměstnanců (přepočteno na celé úvazky) z 6,25 na 5,25, přičemž počet 

zaměstnanců z cílové skupiny klesl z 5,25 na 3,25. Zatím se firmě daří si vlastní činností 

vydělat na pokrytí nákladů. Za pět let podnikání se firmě podařilo pouze v jednom roce 

dosáhnout zisku. Celý zisk byl použit na nákup dalšího vybavení pro činnost firmy. Jinak 

je pro firmu náročné dosáhnout alespoň na pokrytí nákladů a podnik udržet. Obrat firmy za 

poslední tři roky se stabilně pohybuje kolem 1 400 000 Kč za rok. Cílem je, aby alespoň 

10 % této částky tvořil zisk. 

Jediná státní podpora, kterou v současné době podnik využívá, je příspěvek od Úřadu 

práce na některé znevýhodněné zaměstnance. Tato podpora tvoří maximálně 15 % 

rozpočtu firmy. Příspěvek se však vztahuje se pouze na osoby se zdravotním postižením. 

CF sociální firma ale kromě zdravotně postižených zaměstnanců zaměstnává i osoby 

dlouhodobě nezaměstnané, v minulosti zde byl zaměstnán příslušník etnické menšiny. 

V současné době poskytuje firma ve spolupráci s Úřadem práce také praxi mladému 

absolventu evidovanému na Úřadu práce. Přestože firma chce nabízet práci 

znevýhodněným zaměstnancům a je to jedním z jejích cílů, není vždy snadné najít vhodné 

zaměstnance, kteří jsou schopní a ochotní vykonávat fyzicky náročnou práci. Bylo by proto 

vhodné, kdyby existovala systémově ukotvená podpora na zaměstnávání znevýhodněných 

lidí z různých cílových skupin, ne pouze pro zdravotně postižené zaměstnance. Jednou 

z „nevýhod“ firmy v postavení vůči konkurenci je, že chtějí lidem poskytovat dlouhodobé 

zaměstnání, ne pouze sezónní práci. Věří, že pro jejich zaměstnance je důležité být 

dlouhodobě součástí firmy a nemuset se po skončení sezónních prací vracet na Úřad práce, 

jak to často funguje v konkurenčních firmách. Tato firemní filozofie je však finančně 

nákladná. Firma se proto snaží hledat další možnosti podnikání, ve kterých by se 

zaměstnanci mohli uplatnit i mimo sezónu údržby zeleně a zajistit tak firmě příjem do 

rozpočtu po celý rok. Je třeba hledat jiné cesty, než jen zimní údržbu, která je závislá na 

počasí. Přestože má firma tyto služby nasmlouvané, za posledních několik let nebyl ve 

městě téměř žádný sníh, tudíž příjmy z této činnosti byly mizivé. 

CF sociální firma s.r.o. by rozhodně uvítala větší podporu od města. Má sice 

s městem dobrý vztah a většinou se setkávají se vstřícným přístupem, nefunguje tu však 

žádný systémově ukotvený způsob podpory – např. zohledňování sociální prospěšnosti při 

zadávání veřejných zakázek. Tato praxe funguje např. na Praze 12, kde se ve spolupráci 
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s Agenturou pro sociální začleňování povedlo prosadit zavedení kritérií zvýhodňující 

firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, při zadávání veřejné zakázky. 

Po zavedení tohoto kritéria ve veřejné zakázce městské části Praha 12 se ostatní firmy 

bouřily, že se jedná o pozitivní diskriminaci. Agentura pro sociální začleňování však 

v tomto kroku Prahu 12 podpořila, bylo to přezkoumáno a sociální firma Zahrada Fokusu 

Praha díky tomu získala několikaletou zakázku na údržbu zeleně v této městské části. 

Obecně se však u nás starostové a zastupitelé zatím spíše bojí tímto způsobem sociální 

podniky podporovat, společnost na to u nás stále ještě není nastavená. Někdy dokonce 

město situaci firmě komplikuje tím, že musí realizovat veřejně prospěšné práce a tito 

pracovníci pak de facto konkurují sociálnímu podniku. V Ústí nad Labem se nedávno 

konaly komunální volby a měnilo se vedení města. Firma se nyní chystá se více zaměřit na 

stakeholdery z municipality a budování spolupráce. 

Jako další podporu ze strany státu by CF sociální firma s.r.o. uvítala daňové 

zvýhodnění sociálních podniků a slevy na odvodech za zaměstnance. Podle slov jednatele 

firmy by se na sociální podniky nemělo pohlížet jako na rovnocenné podniky, které 

nepotřebují žádnou podporu. Zaměstnáváním znevýhodněných lidí jsou na trhu určitým 

způsobem znevýhodněni. Zároveň tímto svým posláním poskytují státu službu a snižují 

nezaměstnanost často těžko zaměstnatelných lidí. Stát by je tedy měl na oplátku podpořit 

a pomoci jim přežít v tvrdém světě podnikání. Podporu si firma nepředstavuje formou 

nějakých přímých dávek či dotací. Na sociální podniky by se podle jednatele firmy v tomto 

ohledu mělo pohlížet jako na běžné firmy, ale zohlednit jejich znevýhodnění vůči 

konkurenci a v případě nesnází např. dorovnat účetní ztrátu příspěvkem vypočítaným podle 

obratu podniku.  

Pomohl by také snadnější přístup k půjčkám a dalším finančním produktům 

přizpůsobeným sociálním podnikům. CF sociální firma s tím nemá moc dobré zkušenosti: 

„Moc se nepovedlo ani pilotní ověřování půjček pro sociální firmy. My jsme zkoušeli 

jednou řešit půjčku, tehdy jsme uvažovali o půjčce od České spořitelny. Je to asi čtyři roky 

zpátky, pak byly ještě nové nabídky, do kterých už jsme nešli. Ale tehdy ta nabídka nebyla 

úplně dobře připravená, bylo s tím spojeno spoustu administrativy. Byly požadovány 

precizně vypracované podnikatelské plány a stejně pak nabízeli poměrně vysoký úrok 

a velké závazky vůči České spořitelně. Půjčky byly limitovány určitým objemem peněz, 

nemohli jsme si vzít třeba jen 100 tisíc korun, nebylo to vůbec variabilní. Chybí vhodné 
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finanční produkty pro sociální podniky, třeba v podobě mikropůjček, s minimem 

administrativních požadavků, bez složitých rozhodovacích komisí…“ (Lán, 29. 4. 2015) 

Žádný velký přínos podnik neočekává ani od případného schválení zákona 

o sociálním podnikání. Podle jednatele firmy by dávalo větší smysl, kdyby bylo sociální 

podnikání zařazeno do zákona o zaměstnanosti. Obává se, že nový zákon přinese jen 

spoustu dalších povinností a kontrol bez odpovídajícího efektu pro sociální podniky. 

Vnímá nebezpečí, že vznikne jen zákon pro zákon a podpora sociálních podniků zůstane 

mizivá. Ocenili by spíše lepší koordinaci na regionální úrovni skrze Hospodářskou 

komoru, než centrálně z ministerstva. Pokud však k nějaké legislativní úpravě v nejbližší 

době dojde, nemají problém s tím dokládat potřebné informace, např. naplňování 

indikátorů sociálního podniku, které již MPSV schválilo. I u těchto indikátorů však hrozí, 

že se někdy bude vyžadovat naplňování a dokládání kritérií, které třeba u konkrétního 

podniku a jeho konkrétní činnosti nebude dávat smysl. 

6.4.2.1 Naplňování indikátorů MPSV pro integrační sociální podnik 

1. veřejně prospěšný cíl 

CF sociální firma má veřejně prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování 

osob znevýhodněných na trhu práce, který je formulován v zakládacích dokumentech, 

a tyto dokumenty jsou veřejně dostupné. Tento cíl má CF sociální firma formulovaný ve 

své společenské smlouvě v části Deklarace: „Společnost se hlásí k myšlence komunitní 

podpory lidí se znevýhodněním. Vedle zaměstnávání znevýhodněných občanů na trhu práce 

(zdravotně postižení, zástupci menšin a jinak sociálně a zdravotně znevýhodnění),…“ (CF, 

2010: 6). Společenská smlouva je zveřejněná v obchodním rejstříku na www.justice.cz. 

2. sociální prospěch 

a) zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin 

2a1. Podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců a tyto 

informace jsou veřejně dostupné. CF sociální firma má tento závazek formulován 

v Deklaraci společenské smlouvy: „…garantuje zaměstnání min. 30 % zástupců těchto 

cílových skupin…“ (CF, 2010: 7) a tento podíl skutečně dodržuje. 

2a2. Zaměstnancům ze znevýhodněných skupin je poskytována podpora zohledňující 

jejich specifické potřeby. Tato podpora je poskytována ve spolupráci se zakládajícími 

http://www.justice.cz/
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organizacemi a je ukotvena i ve Společenské smlouvě: „…po celou dobu smluvního vztahu 

je jim garantována psychosociální podpora ze strany sociálních pracovníků a dalších 

odborných pracovníků obou zakladatelů.“ (CF, 2010: 7) Dále nyní firma zavádí systém 

intervizí nezávislým člověkem zvenku mimo firmu (z Fokusu), který si bude všímat věcí 

jako vztahy na pracovišti, případné přepracovanosti apod. Intervize mají probíhat jednou 

za dva až tři měsíce. Další podpora je poskytována dle individuálních potřeb jednotlivých 

zaměstnanců. Někdo tuto podporu nepotřebuje, ale například zaměstnanec s duševním 

onemocněním pravidelně využívá možnost individuálních terapeuticky vedených sezení. 

Tato služba je poskytována zdarma ve spolupráci s Fokusem Labe, jedním ze zakladatelů 

firmy. 

b) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku 

2b1. Zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni 

o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování veřejně prospěšných cílů. Právo na 

dostatečnou informovanost je jedna z věcí, kterou se firma ve své Společenské smlouvě 

zavazuje dodržovat: „Společnost se zavazuje vytvářet pro své zaměstnance takové 

podmínky, aby byl zajištěn jejich přístup k informacím (např. plány a strategie firmy, 

přehled obratů atd.)…“ (CF, 2010: 7) Vzhledem k malé velikosti firmy dochází neustále 

ke kontaktu vedení a ostatních zaměstnanců. „Běžně komunikujeme se zaměstnanci, aby 

byli vždy informováni o tom, jaké jsou zakázky, jaké jsou obraty ve firmě. Já jako jednatel 

se často pohybuji mezi zaměstnanci, často s nimi i pracuji na stejné rovině – sekám trávu, 

lezu po stromech, sázím… Často se mě zaměstnanci i sami ptají. Snažíme se o komunitní 

myšlení, taháme za jeden provaz.“ (Lán, 29. 4. 2015) 

2b2. Zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojeni do rozhodování o směřování 

podniku. I na tento demokratický princip je ve Společenské smlouvě firmy pamatováno: 

„V oblasti vnitřních vztahů budou moci zaměstnanci společnosti prostřednictvím voleného 

zástupce participovat na části rozhodovacích procesů, přímo se rovněž zapojovat do 

každodenních rozhodovacích procesů při vykonávání podnikatelských aktivit společnosti 

(možnost přípravy práce, konzultace s předákem – mistrem, i garantem a vedoucím 

projektu společnosti). Zaměstnanci budou mít možnost dále např. podávat stížnosti, své 

náměty a připomínky dle zavedených vnitřních směrnic, a to managementu společnosti, 

garantovi“ (CF, 2010: 8). V praxi hodně záleží na schopnostech konkrétních zaměstnanců. 

Nejvíce pravomocí je delegováno na zástupce vedoucího. 
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c) důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců 

Podle Společenské smlouvy klade společnost důraz na dodržování základních 

etických a pracovně-právních principů, mezi nimiž uvádí i možnost vzdělávání (CF, 2010: 

7). Vzhledem ke specifickému předmětu podnikání firmy je nezbytné, aby byli 

zaměstnanci dobře vyškoleni a zaučeni pro práci v oblasti péče o zeleň. Absolvovali proto 

řadu odborných kurzů a školení (např. stromolezecký kurz, kurz výsadby stromů, školení 

v oblasti řezu stromů a keřů). Ke každému zaměstnanci je přistupováno individuálně podle 

jeho možností a potřeb. Zaměstnanci mohou přicházet např. i z chráněných dílen Fokusu 

Labe, kde se sociální pracovníci dlouhodobě věnují rozvoji jejich pracovních kompetencí 

a díky tomu se mohou posunout dál. Počítá se také s možností přechodu z firmy do 

chráněné dílny, pokud by práce v sociálním podniku byla pro nějakého zaměstnance příliš 

náročná a vzhledem k jeho rozvoji by pro něj bylo v danou chvíli vhodnější prostředí 

chráněné dílny. 

3. ekonomický prospěch 

d) případný zisk používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro 

naplnění jeho veřejně prospěšných cílů 

3a1. Více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku 

a/nebo naplňování jeho deklarovaných veřejně prospěšných cílů a informace o využití 

případného zisku je veřejně dostupná. Ve Společenské smlouvě se CF sociální firma s.r.o. 

zavazuje „část svých zisků (nejméně 51 %) reinvestovat do podpory integrace 

znevýhodněných skupin občanů do společnosti, podpořit tak výše uvedené programy (jedná 

se o komunitní a sociální programy zakladatelů – pozn. autorky) a přispívat k naplňování 

myšlenek komunitní péče a práce v komunitě. Zisk bude rovněž přerozdělován ve prospěch 

udržení a dalšího rozvoje společnosti a není cíleně určen k odměňování společníků.“ (CF, 

2010: 7). Dosud firma dosáhla zisku pouze jednou a 100 % tohoto zisku bylo 

reinvestováno do jejího rozvoje (nákup dalšího vybavení). Účetní závěrky jsou zveřejněné 

na www.justice.cz.  

e) nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích 

zakladatelích nebo zřizovatelích 

Manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi. 

Statutárním orgánem CF sociální firmy s.r.o. je jednatel. „Jedná jménem společnosti ve 

http://www.justice.cz/
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vztahu k třetím osobám a je oprávněn činit jménem společnosti právní úkony ve všech 

věcech, týkajících se obchodního vedení a činnosti společnosti, pokud tyto nejsou 

vyhrazeny valné hromadě.“ (CF, 2010: 12) 

f) alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech 

Tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb tvoří alespoň 50 % z celkových výnosů 

podniku. Kromě příspěvků na zaměstnávání osob se zdravotním postižením od Úřadu 

práce (15 %) tvoří veškeré výnosy příjmy z prodeje služeb. 

4. environmentální prospěch 

Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby. Podnik má formulované 

zásady environmentálně šetrného úřadování a provozu a naplňuje je v praxi.  CF sociální 

firma má environmentální cíle uvedené mj. už ve své Společenské smlouvě. Patří mezi ně: 

„Šetrně přistupovat k životnímu prostředí a svému okolí (firemní politika); podporovat 

ekologické myšlení u svých zaměstnanců; rozvíjet myšlenku permakultury a trvale 

udržitelných aktivit v zahradnictví“ (CF, 2010: 9). Firma se zavazuje k tomu, že „své 

podnikatelské aktivity vystaví tak, aby co nejméně zatěžovala životní prostředí. … Bude 

využívat systémů recyklace, třídění odpadu (včetně např. kompostování biologicky 

rozložitelného odpadu) a dalších šetrných iniciativ (mulčování, kompostování, štěpkování 

apod.)“ (CF, 2010: 8). 

5. místní prospěch 

d) přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky 

Podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby. Mezi zákazníky a odběratele 

služeb patří např. Město Ústí nad Labem (úřad městského obvodu v Neštěmicích), 

Bainbridge Czech Republic, s. r. o. - údržbové práce v areálu ústeckého TESCO Stores, 

společnost Energy Ústí nad Labem, a. s. 

e) využívání přednostně místních zdrojů 

Podnik přednostně využívá místní zdroje: 

- zaměstnává místní obyvatele (bydliště ve stejném nebo sousedním kraji 

u min. 50 % zaměstnanců) – Většina zaměstnanců podniku má bydliště 

v Ústeckém kraji. 
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- nakupuje od místních dodavatelů – Tento bod může být pro CF sociální 

firmu problematické naplnit vzhledem k charakteru vykonávané činnosti. 

Většina dobrých zahradnictví, od kterých firma nakupuje, sídlí mimo 

region. Pro zajištění kvality firma si firma raději vybírá ověřené dodavatele, 

byť třeba sídlí až na Moravě, než aby za každou cenu upřednostňovala 

místní dodavatele. V mnoha případech by tento princip stejně postrádal 

smysl, jelikož místní dodavatelé často nenabízejí lokální produkci, ale jejich 

produkty jsou dovezené odjinud. Kromě toho by naplňování tohoto kritéria 

mohlo pro sociální podnik znamenat další konkurenční nevýhodu, pokud by 

cena u dodavatelů z jiného regionu byla výrazně nižší a konkurence toho na 

rozdíl od sociálního podniku využívala. V případě CF sociální firmy s.r.o. 

bych toto kritérium považovala za nerelevantní, což tabulka indikátorů 

umožňuje. Neuvádí však, jakým způsobem má být nerelevance prokázána. 

f) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry 

CF sociální firma s.r.o. spolupracuje s celou řadou místních aktérů – jedná se např. 

o město Ústí nad Labem, zakládající organizace Fokus Labe a Centrum komunitní práce 

Ústí nad Labem a spolupracuje také s konkurenčními firmami (někdy se k nim konkurence 

dokonce chodí radit). 

Kromě jednoho dílčího bodu naplňuje CF sociální firma s.r.o. všechny indikátory pro 

integrační sociální podnik. Neměl by tedy pro ni být problém tyto skutečnosti v případě 

potřeby doložit. Dokládání naplňování těchto indikátorů má však pro sociální podnik smysl 

pouze v případě, že z toho pro něj budou vyplývat nějaké výhody či smysluplná podpora. 

Nesmí to být jen další administrativní zátěž. 

6.5 Shrnutí 

Z výsledků dotazníkové šetření i studií vybraných podniků je patrné, že zkoumané 

sociální podniky, přestože vzešly z neziskového sektoru, který je do velké míry závislý na 

dotacích a grantových systémech a jejich vznik či rozvoj byl také umožněn díky podpoře 

z grantu Evropského sociálního fondu, nepočítají s tím, že by jejich udržitelnost byla 

postavená na podpoře z dalších grantů. Velmi pozitivní je, že všechny zkoumané podniky 

dál fungují i po ukončení projektu a tudíž bez finanční podpory z grantu OPLZZ. Snaží se 

udržet na trhu, obstát v konkurenci a tím naplňovat své poslání – zaměstnávání 

znevýhodněných osob. Chtějí fungovat jako soběstačný podnik, který si na sebe svojí 
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činností vydělá a ideálně bude produkovat i zisk, který by mohl být použit na rozvoj 

podniku či podporu aktivit zakládajících organizací, které jsou často poskytovateli 

sociálních služeb, a příjem ze sociálního podniku by byl dobrým zdrojem pro jejich 

vícezdrojové financování. Přesto by ale podniky uvítaly jistou míru podpory, aby jim 

pomohla dorovnat konkurenční nevýhodu, kterou často jako integrační sociální podniky na 

trhu vnímají. 

7 Možnosti další podpory integračních SP v ČR 

Z výše uvedených výsledků empirického šetření i z výsledků zahraničních výzkumů 

představených v teoretické části této práce vyplývá, že sociální podniky mohou jen velmi 

obtížně fungovat bez další podpory.  Proto se v rámci tématu udržitelnosti sociálních 

podniků zabývám i otázkou možností jejich další podpory u nás. V této kapitole uvádím 

zjištěné možnosti současné či budoucí podpory sociálního podnikání v České republice. 

7.1 P3 – People, Planet, Profit 

Nezisková organizace P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. funguje od roku 2011 

a navázala na činnost Nové ekonomiky, o.p.s., která realizovala projekt Tematická síť pro 

rozvoj sociální ekonomiky, v rámci nějž vznikla již zmiňovaná Tematická síť pro sociální 

ekonomiku TESSEA (P3, 2015c). Obecně prospěšná společnost P3 – People, Planet, Profit 

je nyní koordinátorem tematické sítě TESSEA a kromě toho se dlouhodobě zabývá 

tématem sociálního podnikání a snaží se ho různými způsoby podporovat a prosazovat na 

všech úrovních. P3 poskytuje konzultace a věnuje se také pořádání seminářů a workshopů. 

Své služby nabízí jednak sociálním podnikatelům v počátcích jejich podnikání (např. 

semináře na téma Jak založit sociální podnik?, pomoc a podpora při hledání záměru, 

spolupráce na podnikatelském plánu, pomoc při zpracováních dotačních žádostí), již 

fungujícím sociálním podnikům (konzultace a podpora v oblastech nastavování 

marketingových a obchodních strategií a ve finančních, právních a dotačních oblastech), 

neziskovému sektoru (např. workshopy a semináře zaměřené speciálně na možnosti 

sociálního podnikání neziskových organizací), veřejnému sektoru (semináře na míru pro 

úředníky, pomoc při zapracování sociálního podnikání do strategií a analýz) a také 

soukromému sektoru (pomoc se začleněním sociálního podnikání do CSR strategií, hledání 

cesty k zapojení sociálních podniků v dodavatelském řetězci) (P3, 2015a). 
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P3 se věnuje také zpracovávání expertíz o sociálním podnikání v České republice 

nebo přípravě propagačních kampaní na téma sociálního podnikání a společensky 

odpovědného zadávání veřejných zakázek (P3, 2015b). Zejména téma odpovědného 

zadávání veřejných zakázek je pro udržitelnost sociálních podniků velmi důležité. 

Zohledňování společenské prospěšnosti sociálních podniků ve veřejných zakázkách může 

velmi napomoci jejich konkurenceschopnosti. Dlouhodobá spolupráce sociálních podniků 

s místními samosprávami v rámci veřejných zakázek se ukazuje jako dobrá praxe. Sociální 

podniky tím získají na určité období stabilní příjem a jistotu práce, což jim umožní další 

rozvoj. Zároveň to celkově přispívá k místnímu rozvoji, což je jedním z cílů sociálního 

podnikání. 

Další aktivitou P3 na podporu sociálního podnikání je provozování webu České 

sociální podnikání (www.ceske-socialni-podnikani.cz). Tento web sdružuje informace 

o sociálním podnikání (principy a definice, otázky a odpovědi, zahraniční zkušenosti, 

výstupy realizovaných projektů, výsledky průzkumů a šetření, užitečné odkazy), poskytuje 

kontakty na lokální konzultanty MPSV a další experty či poradenské organizace v této 

oblasti a také informace o platformě TESSEA. Důležitou součásti webu je Adresář 

sociálních podniků. Vzhledem k tomu, že sociální podniky nemají samostatnou právní 

formu ani pro ně neexistuje žádná povinná registrace do nějakého rejstříku, je tento adresář 

jediným zdrojem informací o existujících sociálních podnicích v České republice. Je zde 

zaregistrováno přes 200 organizací, které se hlásí k myšlence sociálního podnikání 

(Adresář, 2015). Na webu jsou také informace o možnosti stát se členem Klubu sociálních 

podnikatelů. Cílem tohoto klubu je umožnit sociálním podnikatelům prostřednictvím 

čtvrtletních setkání získat kontakty a navazovat vztahy, sdílet mezi sebou zkušenosti, 

zprostředkovat kontakty mezi členy a představiteli veřejného sektoru, informovat 

o změnách a novinkách v oblasti sociálního podnikání a lobovat za společnou myšlenku 

(Klub, 2015). Získávání kontaktů a navazování obchodních vztahů je pro podnikatele 

velmi důležité. Členství v klubu Sociálních podnikatelů je tak dobrou příležitostí do tohoto 

světa proniknout. Nabízí kromě získání kontaktů i sdílení cenných zkušeností a může tak 

přispět k udržitelnosti sociálních podniků. Jako obzvlášť důležitou vnímám příležitost 

sdílet své problémy a potřeby a společně se snažit prosadit návrhy na jejich řešení, lobovat 

za vhodné podmínky pro fungování sociálních podniků. 
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7.2 Projekt MPSV „Podpora sociálního podnikání v ČR“ 

MPSV si uvědomuje význam sociálního podnikání pro českou ekonomiku i sociální 

politiku a jako jediné ministerstvo se tímto tématem v současné době systematičtěji 

zabývá. Součástí snahy nastavit podmínky pro fungování sociálního podnikání je projekt 

„Podpora sociálního podnikání v ČR“, který je financován z prostředků ESF 

prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je podpořit rozvoj 

sociálního podnikání v České republice. Doba realizace projektu je 1. říjen 2012 až 

30. červen 2015 a byl podpořen částkou 5 508 050 Kč. Projekt navazuje na zkušenosti 

vyhlášených výzev č. 30 OP LZZ a č. 1/8 IOP a jeho záměrem je „otestovat podpůrnou 

strukturu pro budoucí a současné zaměstnavatele v segmentu sociálního podnikání v ČR 

a současně pomoci najít optimální pojetí podpory sociálního podnikání v prostředí ČR 

a vytvořit tak nezbytné předpoklady pro implementaci sociální ekonomiky jako 

standardního nástroje sociální politiky a politiky podpory podnikání“ (ESF, 2013).  

Projekt má zároveň přispět ke koncepčnímu uchopení tématu, a to např. vytvořením 

sady indikátorů, které přispějí k rozpoznání sociálního podniku a integračního sociálního 

podniku. Vytvořené indikátory mají do budoucna sloužit jako nástroj pro potřeby politiky 

podpory sociálního podnikání. Tyto indikátory byly již vytvořeny (na jejich vytvoření se 

podílela P3 – People, Planet, Profit) a v listopadu 2014 schváleny. K přenosu vhodných 

modelů fungování do českého prostředí má přispět zapojení do mezinárodní sítě 

The network for better future for social economy II. 

7.2.1 Síť lokálních konzultantů a expertů/koučů MPSV 

Jedním z hlavních cílů projektu „Podpora sociálního podnikání v ČR“ je podpořit 

rozvoj sociálního podnikání vytvořením sítě lokálních konzultantů a expertů / koučů, kteří 

budou poskytovat individuální poradenství k sociálnímu podnikání. Vznikla tedy síť 

lokálních konzultantů MPSV, kteří poskytují konzultace budoucím nebo současným 

zaměstnavatelům v oblasti sociálního podnikání. Konzultace jsou poskytovány zdarma 

v rozsahu max. 10 hodin pro zaměstnavatele. Lokální konzultant seznamuje s praktickým 

chodem sociálního podniku, sdílí praxi, zpřístupňuje základní vhled do tématu sociálního 

podnikání, vysvětluje principy sociálního podnikání, pomáhá s nastavením 

podnikatelského plánu, poskytuje informace k založení sociálního podniku, informuje 

o specifikách zaměstnávání osob se znevýhodněním a předává kontakty na relevantní 

subjekty v regionu, tzn. pomáhá se síťováním. Neposkytuje ale konzultace k administraci 

či přípravě projektových žádostí pro získání finančních prostředků z ESF. Přehledný 
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seznam lokálních konzultantů včetně mapky regionů, v nichž působí, je na webu České 

sociální podnikání (Lokální konzultanti, 2015). 

Experti / kouči MPSV se zaměřují na odbornou podporu stávajícím sociálním 

podnikatelům, jejichž podniky již fungují a potřebují poradit při řízení sociálního podniku 

nebo řešení specifických problémů. Jedná se o profesionální poradenství v oblasti 

marketingu, gastropodnikání a krizového managementu. Konzultace jsou poskytovány opět 

zdarma v rozsahu 10 hodin (po individuální dohodě delším). Zejména oblast marketingu je 

v sociálních podnicích provozovaných neziskovou organizací často zanedbávána a využití 

těchto bezplatných konzultací může zvýšit jejich šance na dlouhodobou udržitelnost. 

Stejně tak oblast krizového managementu je pro udržitelnost sociálních podniků zásadní. 

Experti / kouči MPSV nabízí podporu zejména v situaci, kdy se podnik nachází 

v ekonomické nestabilitě, mohou pomoci s identifikací příčin problémů, se stanovením 

strategie vedoucí k odstranění těchto příčin a poskytnout podporu při řízení změny. 

Seznam expertů / koučů, na něž se mohou sociální podniky obrátit je také na webu České 

sociální podnikání (Experti / kouči, 2015). 

7.2.2 Stáže – sociální podnikání 

Poslední součástí projektu MPSV na podporu sociálního podnikání je možnost stáží. 

Stáže mají sloužit pro přenos informací o fungování sociálních podniků a zvýšení 

kompetencí pro založení nebo řízení sociálního podniku. Stáže probíhají v již existujících 

a fungujících sociálních podnicích a MPSV poskytuje těmto sociálním podnikům finanční 

příspěvek za poskytnutí stáže ve výši 2000 Kč/osobu/den. O stáž se může ucházet jak 

zaměstnavatel v segmentu sociálního podnikání, jehož podnik již funguje, tak i člověk, 

který se teprve chystá sociální podnik založit. Zájemce o stáž si má najít sociální podnik, 

ve kterém chce načerpat užitečné zkušenosti vzhledem k oboru svého podnikání, a stáž si 

tam domluvit. Následně zašle žádost s informacemi o plánované stáži pověřené osobě na 

MPSV, kde je žádost posouzena. V případě schválení žádosti o stáž je uzavřena smlouva 

a stáž je možné realizovat. Maximální délka stáže v jednom podniku je 10 dní. Po skončení 

stáže musí poskytovatel i účastník stáže zaslat na MPSV zprávu o průběhu stáže a po jejím 

schválení je stáž ze strany MPSV sociálnímu podniku uhrazena (Stáže, 2015). 
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7.3 MPO – Program Záruka 2015 – 2023 

Ministerstvo průmyslu a obchodu založilo nový Záruční fond Záruka 2015 až 2023 

pro poskytování záruk pro malé a střední podniky. V rámci tohoto programu mohou 

podnikatelé podat žádost o poskytnutí záruky za úvěr u komerčních bank. Požádat 

o poskytnutí záruky mohou v tomto programu i sociální podniky. Je to pro ně jedna 

z velmi mála šancí, jak získat úvěr u komerční banky. V některých fázích fungování 

sociálního podniku může být získání úvěru zásadní pro jeho udržitelnost a možnost dalšího 

rozvoje. 

V rámci tohoto programu budou podnikatelům poskytovány záruky (individuální 

a portfoliové) až do 80 % jistiny zaručovaného úvěru, jehož výše může činit až 30 mil. Kč, 

sociálním podnikatelům budou poskytovány i finanční příspěvky až do výše 10 % 

zaručovaného úvěru, ne však více než 500 000 Kč. Záruky budou vystavovány 

Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou na úvěry poskytované úvěrujícími bankami 

zejména na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

a financování zásob (MPO, 2015). 

7.4 Legislativní podpora 

V současné době neexistuje v České republice legislativa, která by nějakým 

způsobem definovala či regulovala sociální podnikání. Sociální podniky jsou nyní 

regulovány zákony podle své právní formy a předmětu činnosti. Jedná se tedy především 

o Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích. Dále se jich dotýkají samozřejmě 

také např. Zákon o účetnictví a příslušná daňová legislativa, Zákon o živnostenském 

podnikání, Zákon o veřejných zakázkách, Zákoník práce atd. 

Nejaktuálnějším vývojem v České republice v oblasti sociálních podniků bylo 

vytvoření právní formy sociálního družstva, které v některých zahraničních zemích 

představuje výhradní právní formu pro sociální podniky. Vznik této nové právní formy se 

však nesetkal, alespoň prozatím, s příliš pozitivním ohlasem ze strany sociálních 

podnikatelů, kteří stále raději volí jiné právní formy (Vyskočil, 2014: 7). Jedním 

z možných vysvětlení je určitý odpor k družstevnictví jako pozůstatek socialismu v naší 

zemi. Na rozdíl třeba od Itálie zůstávají u nás družstevní právní formy nepříliš 

využívanými. 

Již nějakou dobu se hovoří o potřebě legislativního ukotvení sociálního podnikání. 

V souvislosti s tím je zmiňován vznik samostatného zákona o sociálním podnikání. 



73 

 

7.4.1 Zákon o sociálním podnikání 

Věcný záměr zákona o sociálním podnikání je v legislativním plánu vlády na 

1. čtvrtletí roku 2015. Předkladatel tohoto návrhu měl být ministr pro lidská práva, rovné 

příležitosti a legislativu ve spolupráci s MPSV a MPO (Vláda, 2014). V současné chvíli 

však nejsou k dispozici žádné informace o jeho podobě. Marek Vyskočil v Podkladu pro 

koncepci politiky vlády vůči NNO do roku 2020 uvádí vyjádření Aleny Zieglerové 

(vedoucí oddělení řízení a koordinace Odboru pro sociální začleňování), že „věcný záměr 

zákona o sociálním podnikání je v embryonálním stádiu protože současný cíl je teprve 

přesvědčit spolupředkladatele - MPSV a MPO - že zákon ČR potřebuje a bude přínosem. 

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu je dle plánu legislativních prací 

vlády pověřen úkolem předložit věcný záměr zákona v 1. čtvrtletí roku 2015 a paragrafové 

znění pak ve 4. čtvrtletí 2015. 21. 8. 2014 se na Úřadě vlády poprvé sejdou nominovaní 

zástupci předkladatele (MLP), spolupředkladatelů (MPSV, MPO) a dalších 

zainteresovaných institucí, akademiků a odborníků, včetně sociálních podnikatelů, 

a rozdělí si úlohy. Zákon tedy čeká nejen vymezení definic (které se plánují přenést od Sítě 

pro sociální ekonomiku TESSEA, s přihlédnutím k aktuálně vznikající definici sociálního 

podnikání na evropské úrovni), ale také vymezení hranic zákonů o sociálním podnikání 

a o veřejné prospěšnosti a navázání zákona o sociálním podnikání na zákon 

o zaměstnanosti, o veřejných zakázkách a daňové zákony.“ (Zieglerová In. Vyskočil, 2014: 

25). 

Na webu České sociální podnikání je zveřejněn Návrh na zapracování sociálních 

podniků do zákona o zaměstnanosti a do jiných právních předpisů. Tento návrh byl 

vytvořen na základě analýzy legislativy pro sociální podnikání v jiných zemích EU 

zpracované Tematickou sítí pro sociální ekonomiku TESSEA. Na návrhu se podíleli 

právníci a experti na sociální podnikání, byl konzultován s experty z MPSV 

a z Generálního ředitelství Úřadu práce ČR a prošel konzultačním procesem v rámci 

TESSEA a Klubu sociálních podnikatelů. Jsou zde navrženy tři různé varianty zapracování 

sociálních podniků do české legislativy. Za ideální variantu je považován samostatný 

zákon o sociálním podnikání. Optimální krátkodobou variantou je zapracování 

„společensky prospěšného zaměstnavatele“ do zákona o zaměstnanosti jako forma 

cíleného programu v § 120. Termín „společensky prospěšný zaměstnavatel“ v této variantě 

nahrazuje pojem „sociální podnik“, který podle expertů z MPSV nelze v zákoně 

o zaměstnanosti vymezit. Minimalistickou variantou, kterou preferuje MPSV, je metodické 
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opatření poskládané z existujících nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, které by bylo 

pilotně ověřeno ve 3 krajích (Návrh, 2014). 

7.4.2 Zákon o zaměstnanosti 

Jak již bylo v práci zmíněno, nejvýznamnější cílovou skupinu českých integračních 

sociálních podniků tvoří lidé se zdravotním postižením. A to i přesto, že to není 

nejpočetnější skupina nezaměstnaných. Významným důvodem toho, že se integrační 

sociální podniky ve velké míře zaměřují právě na tuto cílovou skupinu, mohou být výhody, 

které ze zaměstnávání lidí se zdravotním postižením plynou.  

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti umožňuje zaměstnavatelům na základě 

dohody s Úřadem práce vytvořit chráněné pracovní místo pro osobu se zdravotním 

postižením a na to místo následně od Úřadu práce dostávat příspěvek. Dále je možné získat 

příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ten je poskytován 

zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením 

z celkového počtu svých zaměstnanců. Tito zaměstnavatelé také mohou poskytovat tzv. 

náhradní plnění. Všichni zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru 

jsou totiž povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % těchto osob 

z celkového počtu zaměstnanců. Pokud tento povinný podíl nesplňují, musí místo toho buď 

odvádět peníze do státního rozpočtu, anebo mohou využít náhradní plnění – tedy odebírání 

výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, 

kteří jsou osobami se zdravotním postižením, případně zadávání zakázek těmto 

zaměstnavatelům. To je tedy jeden ze způsobů, jak si mohou některé sociální podniky 

zajišťovat zakázky a poskytuje jim to jistou výhodu na trhu. 

Vyskočil (2014: 25) ve svém podkladu o sociálním podnikání zpracovaném pro 

vládu upozorňuje, že „řada sociálních podniků se snaží o pracovní integraci skupin, jako 

jsou etnické menšiny, lidé se závislostmi, po výkonu trestu, dlouhodobě nezaměstnaní či 

lidí bez domova. U každé z jednotlivých skupin bychom mohli zvlášť argumentovat 

důležitostí integrace a náklady spojenými s touto skupinou, není-li jí věnována pozornost 

sociálních podniků. Jako příklad si můžeme uvést, že sociální podniky přispívají v těchto 

oblastech k sociální inkluzi, proti opakované kriminalitě, přispívají k omezení čerpání 

sociálních dávek, mobilizaci lidského kapitálu a jeho začlenění do výrobního procesu. 

Proto zaznívá požadavek sociálních podnikatelů, aby nebyla pouze skupina zdravotně 
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postižených dotována státem, ale aby se politika zaměstnanosti rozšířila i o další zvláště 

podporované skupiny.“  

7.4.3 Zákon o veřejných zakázkách 

V Zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je v § 101 uvedena možnost 

zvýhodňovat dodavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Tato výhoda se 

sice může vztahovat i na integrační sociální podniky, netýká se to ale rozhodně všech 

integračních sociálních podniků. Stejně jako v zákoně o zaměstnanosti cílí toto zvýhodnění 

pouze na zaměstnavatele lidí se zdravotním postižením. Zákon umožňuje zvýhodnit ve 

veřejné zakázce zaměstnavatele s více jak 50 % zaměstnanci se zdravotním postižením. Na 

jiné cílové skupiny se tato možnost nevztahuje. Přitom integrační sociální podnik může 

zaměstnávat lidi s různým druhem znevýhodnění na trhu práce a jejich minimální podíl 

v podniku je 30 %. Tento podíl však může být tvořen kombinací různých cílových skupin, 

ne pouze lidí se zdravotním postižením. Právě nedostatek zakázek uvádějí sociální podniky 

v různých šetřeních jako svůj problém a zvýhodnění ve veřejných zakázkách by rozhodně 

uvítali (Vyskočil, 2014: 25). Bylo by tedy dobré zvážit úpravu tohoto zvýhodnění 

u veřejných zakázek, aby jí mohli využít všechny integrační sociální podniky. 

Možnost zvýhodnit ve veřejných zakázkách sociální podniky umožňuje také § 44 

odst. 10 zákona o veřejných zakázkách, podle kterého může zadavatel v zadávacích 

podmínkách uvést požadavky týkající se zvláštních podmínek na plnění veřejné zakázky, 

a to zejména v sociální oblasti, v oblasti zaměstnanosti nebo v oblasti životního prostředí. 

Je zde tedy možnost, jak sociální podniky ve veřejných zakázkách zvýhodnit, není ale pro 

zadavatele nijak závazná. 

Různé způsoby zvýhodňování sociálních podniků ve veřejných zakázkách byly 

zmapovány Agenturou pro sociální začleňování v Manuálu dobrých praxí společensky 

odpovědného zadávání veřejných zakázek. Tato publikace obsahuje příklady dobré praxe 

z České republiky i ze zahraničí, kde a jakým způsobem byly využity veřejné zakázky pro 

podporu zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných a několik dalších příkladů toho, jaké 

podmínky mohou být využity při zadávání veřejných zakázek pro podporu zaměstnanosti 

různým způsobem znevýhodněných osob. Publikace také upozorňuje na to, že ačkoli je 

společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek šířícím se trendem, v České republice 

většina veřejných zadavatelů stále volí spíše jednoduchá řešení bez inovativního přístupu 

k zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek je 
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podporováno také Evropskou komisí a očekává se vydání směrnice, která by měla podpořit 

implementaci sociálních a environmentálních cílů do zadávání veřejných zakázek 

(Melková, 2014: 5). 

Kromě publikace mapující příklady dobré praxe byla Agenturou pro sociální 

začleňování vydána i Metodika sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

„Účelem této metodiky je zvýšit povědomí veřejných zadavatelů o potenciálních přínosech 

společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a praktickým způsobem vysvětlit 

příležitosti, které veřejným zadavatelům nabízí současný právní rámec pro to, aby 

zohlednili sociální a ekologické aspekty při svém zadávání veřejných zakázek, a tudíž 

věnovali pozornost nejen ceně, ale rovněž sociální přidané hodnotě. Metodika podrobně 

a na konkrétních příkladech ukazuje, jak je možné do veřejné zakázky zapojit např. 

podmínku zaměstnání určitého počtu dlouhodobě nezaměstnaných osob nebo různá 

ekologická hlediska. Metodika uvádí příklady z ČR i ze zahraničí i ukázky z výzkumů 

a analýz, které se tomuto tématu věnovaly“ (Agentura, 2014). 

7.5 Soukromý sektor 

Další možností, kde mohou sociální podniky hledat podporu, je soukromý sektor. 

Kromě hledání sponzorů a dárců se zatím moc možností nenabízí. Přesto se začínají 

objevovat první vlaštovky ze strany finančních institucí. Kromě výše uvedené organizace 

P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. se podpoře sociálního podnikání věnují také další 

neziskové organizace. 

7.5.1 Česká spořitelna 

Česká spořitelna nabízela v rámci své společenské odpovědnosti sociálním podnikům 

možnost čerpání investičního úvěru určeného speciálně sociálním podnikům. Získat úvěr je 

pro sociální podniky velice obtížné, někdy dokonce nemožné a vytvářet pro ně speciální 

finanční nástroje je velice důležité pro jejich dlouhodobou udržitelnost a možnost dalšího 

rozvoje. Tato nabídka České spořitelny však byla ojedinělou výjimkou a je otázka, jak 

bude dál fungovat a zda to povede k vytváření a rozšiřování finančních produktů vhodných 

pro sociální podniky. 

Česká Spořitelna také ve spolupráci s Nadací VIA organizuje vzdělávací program 

Akademie sociálního podnikání. Součástí Akademie sociálního podnikání je program 

Akcelerátor určený pro manažery sociálních podniků a neziskových organizací. Jedná se 

o soubor workshopů, seminářů a osobních konzultací, v rámci nichž mají účastníci 
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možnost rozpracovat podrobný podnikatelský plán a naučit se pro něj získat potenciálního 

investora. Nejlepší podnikatelský plán pak získá finanční příspěvek na rozvoj svého 

projektu. Přestože se náplň programu Akcelerátor týká témat užitečných pro založení 

a rozjezd sociálního podniku, nemohou ho využít podnikatelé na úplném počátku své 

aktivity. Akcelerátor je totiž určen sociálním podnikům, které podnikají po dobu 

minimálně jednoho roku (Česká spořitelna, 2014). 

Druhou část Akademie sociálního podnikání tvoří Klub, který nabízí společná 

setkání pro sociální podnikatele a odborníky (zahrnující workshopy, debaty, síťování 

a sdílení zkušeností) na téma marketing, legislativa, financování sociálního podnikání, 

personalistika a řízení firmy. 

7.5.2 ČSOB 

Československá obchodní banka již dvakrát finančně podpořila vybrané sociální 

podniky a to prostřednictvím grantového programu Stabilizace sociálních podniků. Tento 

program byl realizován ve spolupráci s P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. Do grantového 

programu se mohly přihlásit již fungující sociální podniky, které vyvíjejí svou činnost po 

dobu minimálně dvou let. Grantová podpora byla určena jak integračním sociálním 

podnikům, tak i těm, které se nezaměřují na zaměstnávání znevýhodněných cílových 

skupin, ale přispívají k místnímu rozvoji nebo poskytují obecně prospěšné služby v oblasti 

sociálního začleňování. V roce 2013 bylo mezi čtyři sociální podniky rozděleno 

320 000 Kč (ČSOB, 2014: 34). V následujícím roce bylo rozděleno 400 000 Kč mezi devět 

sociálních podniků. S vypsáním grantového programu se v Grantovém kalendáři ČSOB 

počítá i pro letošní rok. Grantového řízení bude otevřeno na začátku srpna 2015 a dojde 

dokonce k navýšení rozpočtu grantového programu. ČSOB chce nejen rozšířit celkový 

počet podpořených podniků, ale také poskytnout vyšší finanční podporu pro každý vítězný 

sociální podnik (ČSOB, 2015). Kromě finanční podpory je sociálním podnikům 

poskytováno odborné poradenství, mentoring, koučink a další formy rozvoje. 

7.5.3 Social Impact Award 

Social Impact Award je soutěž pro mladé lidi, kteří mají nápady na řešení 

společenských a environmentálních problémů podnikatelskou cestou. Soutěž v České 

republice probíhá každý rok od roku 2012 a pořádá ji Impact Hub Praha. Přináší mladým 

lidem vzdělávání v oblasti společensky prospěšného podnikání a také příležitost setkat se 

v síti Impact Hub s dalšími nadšenci, investory a novými spolupracovníky. Díky soutěži 
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Social Impact Award už vznikla řada úspěšných společensky prospěšných podniků, které 

pomáhají v nejrůznějších oblastech. Velkým přínosem soutěže je dlouhodobá podpora pro 

vítěze a finalisty, kterou jim Impact Hub Praha poskytuje. Kromě finanční odměny, která 

může mladým podnikatelům pomoci při rozjezdu jejich projektů, totiž získají možnost 

účastnit se dvouměsíčního Akceleračního programu, kde se metodou Lean Startup naučí 

testovat, jak jejich společensky prospěšný nápad zrealizovat. Týmy také získávají na 

pomoc mentory a odborníky z řad PwC, České spořitelny nebo poroty Social Impact 

Award, se kterými mohou realizaci svých nápadů konzultovat. Účast v této soutěži tedy 

může mladým sociálním podnikatelům přinést řadu užitečných znalostí, dovedností a také 

cenných kontaktů pro jejich budoucí podnikání. 

Kromě toho jsou v rámci Social Impact Award pořádány workshopy otevřené široké 

veřejnosti na téma společensky odpovědné podnikání. Tyto workshopy se zaměřují na 

hledání správného nápadu, přes formulování podnikatelského záměru a plánování, až po 

způsoby propagace (Social Impact Award, 2015). 

7.5.4 Ashoka 

Dalším podporovatelem sociálních podnikatelů je nevládní nezisková organizace 

Ashoka. Jedná se o mezinárodní organizaci založenou v roce 1980 Billem Draytonem, 

která dnes působí ve více než 70 zemích a má svou pobočku i v České republice. Zaměřuje 

se hlavně na podporu sociálních inovací, resp. inovativních sociálních podnikatelů, jejichž 

aktivní řešení sociálních problémů vedou k systémovým změnám. „Ashoka věří, že 

sociální podnikatelé jsou motorem sociální změny a vzorem, který inspiruje celý občanský 

sektor“ (Ashoka, Co děláme). Ashoka proto vyhledává konkrétní sociální podnikatele 

a pomáhá jim v oblastech jako je viditelnost, finanční podpora, networking a poradenství. 

Tato podpora funguje formou stipendií financovaných ze soukromých zdrojů. Ashoka tedy 

vyhledává firmy a další soukromé dárce, kteří se rozhodnou tímto způsobem podpořit úsilí 

sociálních podnikatelů. Důraz je kladen také na síťování. Ashoka dává dohromady sociální 

podnikatele ze stejného regionu či pole působnosti tak, aby mohli sdílet své know-how, 

zkušenosti a spolupracovat. V České republice dosud Ashoka podpořila 28 sociálních 

podnikatelů (Ashoka, Co jsme dokázali). 

Pro lepší pochopení toho, jak sociální podnikatelé (inovátoři) působí a jak je v jejich 

úsilí smysluplně podporovat, se Ashoka systematicky věnuje mapování a analýze jejich 

sítí. Od října 2014 do února 2015 probíhalo mapování i v České republice. Výsledkem je 
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Mapa sociálních inovátorů. Mapa zahrnuje jak etablované inovátory, inovátory „nováčky“, 

tak i experty a podporovatele. Není však, a ani nikdy nemůže být, úplným výčtem 

sociálních inovátorů, jelikož se jedná o oblast, která se v čase neustále vyvíjí. Smyslem 

mapy má být především zviditelnění faktu, že zde působí velké množství lidí pracujících 

na změně společnosti k lepšímu, a také jejich ocenění. Měla by být vnímána spíše jako 

ilustrace toho, jak dokážou lidé spolupracovat a kde existují bílá místa, a tím pádem 

i potenciál pro zvýšení systémového dopadu aktivit (Liška, 2015). 

7.6 Evropský sociální fond 

Dosud největší podpora byla u nás sociálním podnikům poskytnuta z prostředků 

Evropského sociálního fondu. ESF je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie a je 

klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním 

posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního 

začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských 

zdrojů. V rámci naplňování těchto cílů byla podpora poskytovaná z finančních prostředků 

ESF zaměřená mj. i na podporu sociálního podnikání. Vzhledem k tomu, že sociální 

ekonomika a sociální podnikání je na úrovni Evropské unie dlouhodobě podporovanou 

oblastí, očekává se i do budoucna podpora sociálního podnikání v jednotlivých členských 

státech.
21

 V roce 2013 skončilo u nás druhé programové období ESF, na které mělo 

navázat programové období 2014 – 2020. Vzhledem ke zpoždění ve schvalování 

operačních programů a Dohody o partnerství na úrovni Evropské komise i české vlády se 

však u nás realizace značně opozdila.  

7.6.1 OP Zaměstnanost 

Obdobně jako v předchozím programovém období bude i nadále podpora z fondů EU 

rozdělována prostřednictvím operačních programů (dále jen OP). Jedním z nich je OP 

Zaměstnanost
22

, jehož řídicím orgánem je MPSV. A právě do OP Zaměstnanost spadá 

oblast sociálního podnikání. V textu OP Zaměstnanost je jako jeden z identifikovaných 

problémů uvedeno, že „sociální podnikání je v České republice stále na velmi nízké úrovni 

a není podpořeno téměř žádnými odpovídajícími finančními nástroji, přestože se rozvoj 

sociální ekonomiky v ČR může opřít o zahraniční zkušenosti a vyvarovat se tak některých 

                                                 
21

 Podpora sociálního podnikání (jako prvek podpory trhu práce) je zmiňována i v rámci hlavních priorit EU 

ve Strategii Evropa 2020. 
22

 V současné době je OP Zaměstnanost schválený vládou ČR a byly zapracovány připomínky Evropské 

komise. V únoru 2015 byl OP Zaměstnanost znovu předložen EK, která ho schválila dne 6. 5. 2015. 

Probíhají kroky nezbytné pro zahájení implementace programu. 
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sporných nebo rizikových kroků učiněných v zahraničí.“ (MPSV, 2015: 21) Sociální 

podnikání je považováno za důležitý nástroj pro začleňování osob ohrožených sociálním 

vyloučením nebo sociálně vyloučených zpět na trh práce. I přes některé úspěšné projekty 

však zatím není plně využit potenciál sociálního podnikání. Jako důvody uvádí text „malou 

informovanost široké veřejnosti o přínosech a podobě sociálního podnikání a rovněž 

nedostatečné povědomí o principech a přínosech sociálního podnikání mezi potenciálními 

zakladateli sociálních podniků“ (MPSV, 2015: 16). Na tyto nedostatky by měly tedy 

grantové výzvy v rámci tohoto programu reagovat a sociální podnikání dále rozvíjet. 

Podpora sociálního podnikání v rámci tohoto programu spadá do Prioritní osy 2 

„Sociální začleňování a boj s chudobou“. Projekty podpořené v investičních prioritách 2.1 

a 2.2 budou moci být realizovány na celém území ČR včetně Prahy. Jedním ze dvou 

specifických cílů této prioritní osy je „Rozvoj sektoru sociální ekonomiky“. Mají být 

přijata opatření a realizovány aktivity, které přispějí k vytvoření propracovaného systému 

podpory vzniku a rozvoje podnikatelských programů včetně systému pro vzdělávání 

podnikatelských subjektů. Jednotlivé aktivity by měly zlepšit informovanost a povědomí 

o principech sociálního podnikání a jeho přínosech. Dále by měl být kladen důraz na 

spolupráci všech aktérů relevantních pro rozvoj sociální ekonomiky. Realizovaná opatření 

mají přispět ke zvýšení kvality (udržitelnosti a sociálního dopadu) sociálních podniků 

a podpůrných institucí (vzdělávacích, poradenských a finančních) a celkově tak podpořit 

udržitelný rozvoj infrastruktury pro tyto podniky. V rámci sociálních podniků budou 

podporovány aktivity směřující k posílení postavení osob sociálně vyloučených či 

ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce. Cílem těchto aktivit je sociální integrace 

cílové skupiny (či zamezení jejího vyloučení ze společnosti) a usnadnění vstupu a udržení 

cílové skupiny na volném trhu práce (MPSV, 2015: 72-73). Je zde patrné zaměření na 

udržitelné fungování sociálních podniků. Podpora se stejně jako v minulém 

programovacím období soustředí na integrační typ sociálního podniku. 

V rámci specifického cíle „Rozvoj sektoru sociální ekonomiky“ mají být realizovány 

tyto aktivity: 

 Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, 

zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků 

(zapojení i soukromého sektoru), včetně aktivit vedoucích k zajištění 

snadnějšího přístupu k jejich financování; 
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 Aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce 

prostřednictvím aktivního začleňování osob v sociálně-podnikatelských 

subjektech; 

 Zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související 

s podporou vzniku, založením, provozem a marketingem sociálního podniku; 

 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně 

společensky odpovědného zadávání zakázek; zvyšování povědomí 

a informovanosti o sociálním podnikání a spolupráce všech relevantních 

aktérů (MPSV, 2015: 76). 

Vyhlášení prvních otevřených výzev v rámci OP Zaměstnanost je plánováno na 

srpen 2015. V Harmonogramu plánovaných výzev na kalendářní rok 2015 je na srpen 

uvedena otevřená výzva „Podpora sociálního podnikání“ s alokací 100 mil. Kč a uzavřená 

výzva na systémový projekt MPSV „Sociální podnikání“ s alokací 25 mil. Kč. Dále je zde 

na září 2015 plánovaná výzva „Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu 

na trh práce pro nejohroženější skupiny na trhu práce“ s předpokládanou finanční alokací 

200 mil. Kč (Harmonogram, 2015). 

7.6.2 IROP 

Integrovaný regionální operační program je nově vznikající program pro zájemce 

o dotaci z Evropské unie v období 2014 – 2020 a je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. 

Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu je umožnění vyváženého 

rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje 

v obcích, městech a regionech. I zde je sociální podnikání uvedeno jako jeden z nástrojů 

sociálního začleňování (MMR, 2015: 21) a je zde počítáno s jeho podporou. Některé 

prioritní osy a aktivity IROP přímo navazují na aktivity z OP Zaměstnanost. Jsou to 

aktivity v prioritní ose 2 „Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 

regionů“ zaměřené na sociální a zdravotní oblast. Zejména se jedná o Investiční prioritu 9c 

„Poskytování podpory sociálním podnikům“ obsahující Specifický cíl 2.2 „Vznik nových 

a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání“. Podle textu 

programu je cílem „podpořit podnikatelské prostředí zohledňující potřeby a specifika 

cílových skupin při jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti 

regionu“ (MMR, 2015: 71). V rámci specifického cíle nebude podporováno financování 

provozních nákladů stávajících ani nově vzniklých sociálních podniků. Předpokládá se 

realizace investičních aktivit zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních 
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podniků; vznik nových sociálních podniků; rozšíření kapacity podniku. Vždy přitom musí 

dojít k vytvoření nových pracovních míst pro osoby z cílových skupin. Podpora je 

zaměřena na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy (MMR, 2015: 73-75). První výzvy 

v rámci IROP jsou plánovány na srpen – září 2015. 

7.6.3 Dotace krajů 

Kromě výše uvedených operačních programů mohou sociální podniky žádat 

o finanční podporu také v rámci dotačních programů některých krajů. Ty na dotace 

většinou také čerpají finanční prostředky z Evropských fondů. Přehledné informace 

o nabízených dotacích krajů jsou např. na webových stránkách www.dotacni.info. 

Příkladem mohou být Granty na podporu sociálního podnikání a rozvoje neziskového 

sektoru z rozpočtu Pardubického kraje 2015, které tvoří Program č. 1 Podpora sociálního 

podnikání a Program č. 2 Podpora fundraisingu. Lze žádat o dotaci na vznik nových 

sociálních podniků, na podporu již existujících sociálních podniků působících na území 

Pardubického kraje i na zajištění větší finanční stability (Granty, 2015). 

8 Diskuze a doporučení 

Udržitelnost sociálních podniků je komplexní téma zahrnující celou řadu faktorů. 

Indrid Burkett (2010) upozorňuje, že udržitelnost sociálních podniků má dvě stránky – 

ekonomickou udržitelnost, která ukazuje dlouhodobou výkonnost podniku a dopady 

sociálního podniku vzhledem k jeho sociálnímu poslání. To je důvod, proč sociálním 

podnikům nestačí k hodnocení výkonu a udržitelnosti tradiční nástroje používané v tržním 

sektoru. Sociální podniky musí hodnotit svůj úspěch na základě blended value bottom line, 

kdy neřeší buď finanční, anebo sociální dopady, ale finanční a sociální prospěch zároveň 

(Zainon et al., 2014: 153). U nás je známější koncept trojího prospěchu (triple bottom line), 

kdy se hodnotí, zda podnik dosahuje sociálního, ekonomického a environmentálního / 

místního prospěchu. Postupně vznikla řada nástrojů, které mají tyto dopady měřit, a to 

většinou tak, že se je pokouší nějakým způsobem kvantifikovat. Darby a Jenkins (2006: 

412) však upozorňují na to, že jsou výsledky, které se dají jednoduše měřit, a pak dopady, 

které nejsou tradičně hodnoceny a jsou obtížně měřitelné, jako např. zvyšování 

sebevědomí podporovaných osob nebo společenská soudržnost. A proto hrozí nebezpečí, 

že se zaměříme pouze na jednoduše vyčíslitelné výsledky a nebudeme hodnotit ty skutečně 

důležité dopady sociálních podniků. U nás zatím žádné nástroje na měření dopadů 

sociálních podniků oficiálně zavedené nejsou a z doposud realizovaných šetření vyplynulo, 

http://www.dotacni.info/
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že sociální podnikatelé s nimi nejsou příliš obeznámeni a obávají se časové a finanční 

náročnosti jejich využití. Uvědomují si však, že by jim používání nějakých nástrojů měření 

mohlo pomoci lépe vyhodnocovat, jak na tom jejich podniky jsou, což by přispělo 

k lepšímu plánování, řešení problémů a tím i k jejich dlouhodobé udržitelnosti. Pilotní 

testování jedné z metod měření dopadů sociálních podniků (metody Social Return on 

Investment) v České republice ukázalo, že tato metoda je poměrně náročná a její zavádění 

jako nástroje evaluace sociálních podniků v českém prostředí je předčasné a příliš 

zatěžující. Jediným současným nástrojem, kterým je možné sociální podniky u nás 

hodnotit je tedy Sada indikátorů (rozpoznávacích znaků) pro integrační sociální podnik 

a Sada indikátorů (rozpoznávacích znaků) pro obecný sociální podnik, které v listopadu 

2014 schválilo MPSV. Tyto indikátory vycházejí z konceptu trojího prospěchu a řeší, zda 

sociální podnik naplňuje sociální, ekonomický, environmentální i místní prospěch.  

Výše zmíněné indikátory jsou také v současnosti jediným vodítkem pro posuzování, 

zda daný subjekt je či není sociálním podnikem. Sociální podniky totiž v České republice 

nejsou nijak jasně definované ani legislativně upravené. Těžko tedy můžeme očekávat, že 

je nějak definovaná jejich udržitelnost. Ani zahraniční literatura a výzkumy se tématu 

udržitelnosti sociálních podniků příliš nevěnují a v pojetí udržitelnosti se jednotlivé země 

dost liší. Nelze tedy jednoznačně říct, zda za udržitelný sociální podnik můžeme považovat 

pouze ten, který je finančně soběstačný a nezávislý na dalších zdrojích podpory, či zda je 

určitá podpora pro udržitelné fungování sociálních podniků potřebná a žádoucí. Zatímco 

v některých zemích je představa taková, že sociální podniky by měly (alespoň po určité 

době) být samostatně fungující soběstačné jednotky, které si svou činností vydělají na 

pokrytí svých nákladů, jinde se počítá s jejich dlouhodobou podporou formou grantů, 

dotací či jinými způsoby. Někteří autoři jsou ohledně dlouhodobé udržitelnosti sociálních 

podniků skeptičtí (Trexler, 2008 In. Jamburia, 2013: 7). 

Já jsem se ve svém výzkumu zabývala udržitelností sociálních podniků podpořených 

rámci Výzvy č. 30 OPLZZ „Sociální ekonomika“. Hlavním cílem mého výzkumu bylo 

zjistit jaká je schopnost podniků udržet svou činnost i po skončení této finanční podpory. 

Vycházela jsem zejména z pojetí udržitelnosti sociálního podniku v Evaluaci podpory 

sociálního a inkluzivního podnikání v OPLZZ (IREAS, 2014). V tomto výzkumu byla 

udržitelnost definována jako „podíl zaměstnaných osob (z celkového počtu podpořených) 

v sociálním podniku i po ukončení realizace projektu“. Pokud tedy podnik i po ukončení 

projektu zaměstnával stejný nebo vyšší počet osob z cílové skupiny jako v době projektu, 
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byl v této studii považován za udržitelný. Z výsledků mého dotazníkového šetření 

vyplynulo, že všechny zkoumané podniky fungují i po skončení finanční podpory 

z OPLZZ. Celkem pěti z devíti podniků se daří fungovat ve stejné míře jako v době 

realizace projektu. Dvěma podnikům se po skončení projektu podařilo činnost rozšířit, dva 

musely naopak činnost omezit. Co se týká počtu zaměstnanců z cílových skupin, pouze 

u tří zkoumaných podniků došlo k jejich snížení.  U pěti podniků došlo k navýšení počtu 

zaměstnanců z cílové skupiny a u jednoho podniku se počet zaměstnanců po skončení 

projektu nezměnil.  U jednoho z podniků byl nárůst počtu zaměstnanců velmi razantní – 

z původních 15 během projektu stoupl počet na 54 současných zaměstnanců, z čehož 50 

lidí je ze znevýhodněných cílových skupin. Tato čísla svědčí o velkém rozvoji a dobrém 

fungování podniku i po skončení projektu. Zkoumané sociální podniky si tak vedou lépe, 

než ukázaly výsledky celkové Evaluace, podle níž má existenční problémy po skončení 

projektu zhruba jedna třetina sociálních podniků (IREAS, 2014: 140). 

Podle Ingrid Burkett (2010) by si měl sociální podnik svou činností vydělat na své 

provozní náklady, zatímco na náklady spojené se sociálním posláním je legitimní využít 

finanční prostředky z darů, grantů či dotací. Tento pohled však vyžaduje oddělování 

provozních nákladů od nákladů vynaložených na dosahování sociálního cíle, což je pro 

české integrační sociální podniky těžko realizovatelné. Burkett zároveň tvrdí, že se nedá 

očekávat, že sociální podniky budou udržitelné během krátkého časového období a že bez 

grantové podpory nebudou schopné udržitelnosti dosáhnout. Přesto se dívá na nárůst 

financování sociálních podniků prostřednictvím dárcovství a grantů skepticky. Granty 

mohou být nástrojem podpory v určité fázi, je však nutné, aby činnost podniku byla 

životaschopná a po nějaké době dokázala pokrýt provozní náklady. Tomuto pohledu 

odpovídá i nastavení sociálních podnikatelů oslovených v rámci mého výzkumu. 

Zkoumané sociální podniky chtějí fungovat jako soběstačný podnik, který si na sebe svojí 

činností vydělá a ideálně bude produkovat i zisk, který by mohl být použit na rozvoj 

podniku či podporu aktivit zakládajících organizací. Přestože zkoumané sociální podniky 

vzešly z neziskového sektoru, který je do velké míry závislý na dotacích a grantových 

systémech a jejich vznik či rozvoj byl také umožněn díky podpoře z grantu Evropského 

sociálního fondu, nepočítají s tím, že by jejich udržitelnost byla postavená na podpoře 

z dalších grantů. Více než dvě třetiny dotázaných podniků jsou v současné době finančně 

soběstačné nebo k finanční soběstačnosti směřují. To je lepší výsledek, než uvádí celková 

Evaluace sociálního a inkluzivního podnikání v OPLZZ (dále jen Evaluace), kde téměř 
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polovina podpořených podniků spoléhá v určitém rozsahu na poskytnutí dalších dotací 

k udržení podnikatelských aktivit.
23

 

Zkoumané podniky by však uvítaly jistou míru podpory, aby jim pomohla dorovnat 

konkurenční nevýhodu, kterou často jako integrační sociální podniky na trhu vnímají 

a která je dána naplňováním jejich sociálního cíle – zaměstnávání osob znevýhodněných na 

trhu práce. Většina zkoumaných podniků v této oblasti využívá možnosti příspěvku od 

Úřadu práce. Ten se však vztahuje pouze na zaměstnance se zdravotním postižením. To 

může být vysvětlením skutečnosti, že všechny ze zkoumaných podniků zaměstnávají právě 

tuto cílovou skupinu, pouze tři z nich k tomu zaměstnávají ještě další cílové skupiny, 

nejčastěji dlouhodobě nezaměstnané. Sociální podnikatelé uvedli, že by uvítali rozšíření 

podpory od Úřadu práce i na další cílové skupiny znevýhodněné na trhu práce. Další často 

zmiňovanou formou podpory, kterou by sociální podniky uvítaly, jsou úlevy na daních 

a odvodech za zaměstnance. O těchto možnostech se zatím v žádných vládních návrzích 

neuvažuje.  

Jedním z důležitých faktorů udržitelnosti, které vyplynuly z Evaluace (IREAS, 2014) 

je síť odběratelů. Pokud má podnik zajištěné zakázky, resp. odběratele svých výrobků nebo 

služeb, logicky to významně posiluje jeho udržitelnost. A právě této oblasti se týkalo další 

časté přání sociálních podnikatelů – zvýhodňování sociálních podniků při zadávání 

veřejných zakázek. Tato možnost už sice podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách existuje, není však příliš známá a zadavateli je využívána jen v ojedinělých 

případech. Agentura pro sociální začleňování vydala Manuál dobrých praxí společensky 

odpovědného zadávání veřejných zakázek, kde tyto ojedinělé případy mapuje a také 

Metodiku společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek, aby tento v západní 

Evropě poměrně rozvinutý trend rozšířila do české samosprávy a státní správy. Není však 

příliš pravděpodobné, že se tato praxe bude nějak výrazněji šířit, pokud zohledňování 

společenské prospěšnosti zůstane jen jako volitelná možnost a bude dál záležet pouze na 

zadavateli, zda jí využije nebo ne. 

V Austrálii byl realizován výzkum zaměřený na udržitelnost sociálních podniků, 

který pracoval se čtyřmi rovinami udržitelnosti: provozní udržitelnost, finanční 

udržitelnost, bilanční udržitelnost a sociální udržitelnost (udržitelnost sociálních dopadů). 

                                                 
23

 V Evaluaci však byly mezi dotační podporu počítány i mzdové příspěvky od úřadu práce, které většina 

zkoumaných sociálních podniků využívá. 
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Výsledky tohoto výzkumu ukázaly, že sociální podniky se v různých fázích svého vývoje 

potýkají s různými problémy, které ohrožují právě některou z uvedených rovin 

udržitelnosti. Aby se sociální podnik mohl dobře vyvíjet a byl celkově udržitelný, je nutné 

dobře znát potřeby v jeho jednotlivých fázích a podle toho sociální podniky vhodně 

podporovat (Burkett, 2010). Na základě výsledků tohoto výzkumu navrhla organizace 

Foresters Community Finance konkrétní finanční nástroje vhodné pro jednotlivé fáze 

fungování sociálních podniků v Austrálii. U nás zatím žádné speciální finanční nástroje pro 

sociální podniky neexistují a ty běžné u komerčních finančních subjektů jsou pro sociální 

podniky ve většině případů nedostupné. Česká spořitelna sice v rámci pilotního projektu 

nabízela sociálním podnikům čerpání investičního úvěru, ani ten ale nebyl podle slov 

dotázaného sociálního podnikatele ideální: „…nabídka nebyla úplně dobře připravená, 

bylo s tím spojeno spoustu administrativy. Byly požadovány precizně vypracované 

podnikatelské plány a stejně pak nabízeli poměrně vysoký úrok a velké závazky vůči České 

spořitelně. Půjčky byly limitovány určitým objemem peněz, nemohli jsme si vzít třeba jen 

100 tisíc korun, nebylo to vůbec variabilní. Chybí vhodné finanční produkty pro sociální 

podniky, třeba v podobě mikropůjček, s minimem administrativních požadavků, bez 

složitých rozhodovacích komisí…“ (Lán, 29. 4. 2015). Nabídka vhodných finančních 

produktů, které by sociálním podnikům umožnily se rozvíjet nebo pomohly překlenout 

složité období, u nás jednoznačně chybí a udržitelnost sociálních podniků je tím velmi 

ztížena, možná přímo ohrožena. Na tento nedostatek momentálně reaguje pouze MPO se 

svým programem Záruka 2015 až 2023, kterého mohou využít i sociální podniky. 

Můj výzkum byl zaměřen na sociální podniky, které vznikly v rámci neziskové 

organizace nebo byly neziskovou organizací založeny. Bednáriková a Francová (2011: 19) 

uvádějí, že podnikatelé pocházející z neziskového sektoru, mají svá specifika, která v praxi 

přinášejí výhody i nevýhody. Výhodou je, že většinou mají dlouhodobé zkušenosti 

s cílovou skupinou, znají specifika práce s těmito lidmi a jejich potřeby, což může značně 

ulehčit začátky při zaměstnávání dané cílové skupiny. Dlouhodobé předchozí zkušenosti 

s cílovou skupinou byly v Evaluaci (IREAS, 2014) vyhodnoceny jako jeden z klíčových 

faktorů udržitelnosti sociálních podniků. Kromě jednoho všechny mnou zkoumané 

podniky uvedly, že mají předchozí zkušenosti s cílovou skupinou, některé z poskytování 

sociálních služeb, některé tuto skupinu již dříve zaměstnávaly a dva podniky dokonce 

uvedly obojí. To je tedy dobrý předpoklad pro jejich udržitelné fungování.  
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Slabou stránkou podle Bednárikové a Francové (2011: 19) bývá přílišné zaměření na 

naplňování sociálních cílů a zanedbávání ekonomického hlediska své činnosti, neumí 

zpracovat kvalitní podnikatelský plán a podceňují význam v byznysu naprosto běžných 

věcí jako využívání marketingových nástrojů či zpracování analýzy trhu a konkurence. 

Mezi osmi faktory úspěchu sociálního podniku z výzkumu The SEED Initiative (Boyer et 

al., 2008) jsou uvedeny mj. faktory jako vedení (závazek a kontinuita jednoho nebo dvou 

jedinců dlouhodobě vést a koordinovat podnik), partnerství (schopnost vyjednávat a udržet 

základní síť vztahů ve prospěch podniku), obchodní plánování a marketing, management 

krátkodobých a dlouhodobých přínosů, řízení rizik a tripple bottom line plánování - 

vědomé a záměrné vyrovnávání ekonomických, sociálních a environmentálních přínosů 

jako důležitý prvek pro dosažení udržitelného rozvoje. Kvalitní podnikatelský záměr zase 

vyšel jako jeden z klíčových faktorů v Evaluaci (IREAS, 2014). Je tedy patrné, že 

manažerské a obchodní dovednosti nesmí sociální podnik podceňovat, pokud chce být 

udržitelný. Téměř 80% zkoumaných podniků mělo před zahájením projektu nějakou 

zkušenost s podnikáním. Jen tři však uvedly, že jejich předchozí podnikání bylo úspěšné. 

Tři z dotázaných podniků mají ve svém týmu odborníka na obchodní plánovaní 

a marketing, jednomu podniku s tím pomáhají odborníci odjinud, kteří nejsou součástí 

podniku. Čtyři sociální podniky odborníka na tuto oblast nemají a uvědomují si, že jim tyto 

dovednosti chybí. Pouze jeden podnik uvedl, že odborníka na obchodní plánování 

a marketing nemá a tyto dovednosti ke své činnosti nepotřebuje. Polovina podniků vnímá 

znalosti a dovednosti svých pracovníků v oblasti finančního řízení, plánování a marketingu 

jako nedostačující. Většina z nich se v této oblasti plánují více vzdělávat, jeden podnik 

uvedl, že s tím finančních důvodů nemůže nic dělat. Nikdo neplánuje přijmout do svého 

podniku na tuto oblast dalšího odborníka. Čtyři z dotázaných podniků se zabývají řízením 

rizik, zbylých pět uvedlo, že se tím nezabývají, ale potřebovali by to. Celkově se tedy dá 

říct, že přibližně polovina dotázaných sociálních podnikatelů vnímá nedostatky v obchodní 

a manažerské oblasti svého podniku. Pro zajištění dlouhodobé udržitelnost sociálních 

podniků by tedy bylo dobré věnovat této oblasti zvýšenou pozornost a poskytnout 

podnikům podporu např. ve formě vzdělávání. Aktivně v této oblasti působí např. obecně 

prospěšná společnost P3 – People, Planet, Profit, o vzdělávání sociálních podnikatelů se 

stará také Ashoka nebo Akademie sociálního podnikání České spořitelny a zajímavé 

možnosti nabízí soutěž Social Impact Award. Poradenství v oblasti marketingu nebo 

krizového managementu nabízí také experti / kouči MPSV.  Nejedná se však o žádnou 

systémově nastavenou formu podpory v této oblasti, je to spíše roztříštěné a jednotlivé 
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programy se do jisté míry překrývají. Na tyto nedostatky reaguje OP Zaměstnanost ESF, 

v rámci nějž mají být realizovány aktivity, které „přispějí k vytvoření propracovaného 

systému podpory vzniku a rozvoje podnikatelských programů včetně systému pro 

vzdělávání podnikatelských subjektů“ (MPSV, 2015: 72). Opatření realizovaná z tohoto 

operačního programu také mají přispět ke zvýšení udržitelnosti a sociálního dopadu 

sociálních podniků a  kvality podpůrných institucí (vzdělávacích, poradenských 

a finančních). Celkově by tak měl být podpořen udržitelný rozvoj infrastruktury pro 

sociální podniky (MPSV, 2015: 72-73). Otázkou je, jaké projekty budou z tohoto 

programu realizovány a zda opravdu povedou k naplnění vytyčených cílů. 

Skutečnost, že všechny zkoumané sociální podniky i po skončení podpory z OPLZZ 

fungují a jako jedinou další podporu využívají příspěvky od Úřadu práce, se neshoduje 

s výsledky šetření společnosti P3 – People, Planet, Profit (P3, 2014), podle nějž sociální 

podnikatelé začínají až příliš pozdě řešit, co budou dělat po skončení dotací a často se také 

poohlížejí po možnostech dofinancování podnikání z jiných zdrojů. Zároveň v mém 

výzkumu nevyšel žádný rozdíl v udržitelnosti mezi sociálními podniky v právní formě 

společnosti s ručením omezeným a obecně prospěšné společnosti. Podle Evaluace (IREAS, 

2014) je právní forma jedním z důležitých faktorů udržitelnost a jako úspěšnější se jevily 

ty podniky, které byly ve formě společnosti s ručením omezeným. 

Pozitivním výsledkem mého výzkumu je, že oba sociální podniky vybrané 

podrobnější studii naplňují všechny indikátory MPSV pro integrační sociální podnik. 

V případě, že bude naplňování těchto indikátorů do budoucna skutečně vyžadováno pro 

případnou registraci sociálních podniků, bude však pro sociální podniky poměrně náročné 

jejich naplňování předepsaným způsobem dokládat. Obávají se, že to pro ně bude jen další 

zbytečná administrativní zátěž. Dokládání naplňování indikátorů jim dává smysl pouze 

v případě, že to bude přímo navázáno na nějakou formu podpory. 
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9 Závěr 

Udržitelnost sociálních podniků je zásadní téma pro rozvoj sektoru sociální 

ekonomiky. Vzhledem k tomu, že je sociální ekonomika a možnosti jejího využití pro 

řešení řady společenských i ekonomických problémů stále aktuálnější, je třeba se otázkou 

udržitelnosti subjektů sociální ekonomiky zabývat a hledat vhodné nástroje pro jejich 

podporu. U nás se zatím udržitelnosti sociálních podniků věnoval pouze projekt Evaluace 

sociálního a inkluzivního podnikání v OPLZZ (IREAS, 2014), jehož výsledky ukazují, že 

třetina hodnocených sociálních podniků má existenční problémy a téměř polovina 

podpořených podniků spoléhá na nějakou formu další podpory k udržení podnikatelských 

aktivit. Také zahraniční výzkumy ukazují, že sociální podniky mohou bez nějaké formy 

podpory jen těžko fungovat. Je však třeba dobře znát fungování sociálních podniků a jejich 

potřeby, aby mohl být nastaven vhodný systém podpory. U nás tuto situaci značně 

komplikuje fakt, že sociální podniky nejsou jasně definovány ani legislativně ukotveny, 

nemají jednotnou právní formu ani neexistuje žádný povinný registr. Existují sice subjekty, 

které se sociálním podnikáním zabývají a snaží se ho prosazovat na různých úrovních 

společnosti a také různé možnosti, kde a jak mohou sociální podniky získat podporu, jedná 

se však o velmi roztříštěné aktivity. Neexistuje žádný ucelený systém podpory ani 

sledování fungování sociálních podniků, který by přispíval k jejich udržitelnosti. 

Výsledky mého výzkumu ukázaly, že všechny zkoumané sociální podniky fungují 

i po skončení finanční podpory z OPLZZ a jediná další podpora, kterou v současné době 

využívají, jsou příspěvky od Úřadu práce. Přesto by však uvítaly i jiné formy podpory. 

Oproti předpokladům, které naznačovaly výsledky celkové Evaluace, však dotázaní 

sociální podnikatelé nepožadují dotace či další grantové příležitosti. A to i přesto, že se 

jedná o podnikatele z neziskového sektoru, který je do velké míry závislý na dotacích 

a grantových systémech a vznik či rozvoj jejich podniků byl umožněn díky podpoře 

z grantu Evropského sociálního fondu. Mnohem více než jednorázovou a nepříliš jistou 

podporu ve formě grantů, stojí o podporu formou úlev na daních a odvodech za 

zaměstnance, rozšíření příspěvku Úřadu práce na další cílové skupiny a zvýhodnění ve 

veřejných zakázkách. Tyto způsoby podpory jsou pro dlouhodobou udržitelnost sociálních 

podniků mnohem přínosnější než žádání o granty. Závislost na grantech také mj. jiné 

komplikuje řízení lidských zdrojů, protože granty jsou časově omezené, z čehož plyne 

nejistota udržení pracovních pozic (Peattie, Morley, 2008: 101). Zatím se u nás však počítá 

s podporou sociálních podniků především prostřednictvím grantů a to v rámci nového 
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programovacího období Evropského sociálního fondu 2014 - 2020: jsou plánovány výzvy 

na podporu sociálního podnikání z OP Zaměstnanost a IROP. Zvýhodňování sociálních 

podniků při zadávání veřejných zakázek je sice možné, je to však čistě na vůli zadavatele 

a česká státní správa ani samospráva této možnosti zatím moc nevyužívá. Otázkou zůstává, 

jaké změny a možnosti přinese připravovaný Zákon o sociálním podnikání, který má 

definovat sociální podniky a provázat tuto oblast s legislativní úpravou zaměstnanosti, 

veřejných zakázek i s daňovými předpisy. Zatím však není známá ani podoba tohoto 

zákona, těžko tedy můžeme předvídat, kdy a zda vůbec bude přijat. 

Z mého výzkumu je také patrné, že důležitým faktorem, který přispívá k udržitelnosti 

zkoumaných sociálních podniků, je jejich dlouhodobá zkušenost s cílovou skupinou 

znevýhodněných lidí, kterou zaměstnávají. Znalost specifik práce s cílovou skupinou 

a jejich potřeb je zásadní pro dobré fungování podniku. Nedostatky vnímá většina 

dotazovaných podnikatelů v oblasti marketingu, obchodního plánování a řízení podniku. 

To může být pro udržitelnost sociálních podniků ohrožující. Této oblasti by tedy měla být 

věnována zvýšená pozornost. Ingrid Burkett (2010: 32) ale varuje před uchylováním se 

k jednoduchým řešením typu „more business training is the answer“. Podle ní je potřeba 

vytvořit systém, kdy budou moci sociální podniky vznikat a rozvíjet se mimo grantový 

systém, ale zároveň je třeba si uvědomit rozdíly mezi jednotlivými sociálními podniky a to, 

že některé budou ke své činnosti podporu vždy potřebovat, aby mohly dosahovat svého 

sociálního cíle. Granty mohou být nástrojem podpory sociálního podniku v určité fázi, je 

však nutné, aby činnost podniku byla životaschopná a po nějaké době dokázala pokrýt 

provozní náklady. V dalších fázích vývoje sociálního podniku je pak třeba reagovat na jeho 

potřeby a to ideálně nabídkou vhodných finančních nástrojů. I tento způsob podpory u nás 

sociálním podnikům chybí a zatím neexistuje nabídka žádných finančních nástrojů 

vhodných pro sociální podnikatele. 

Pokud nedojde k legislativnímu ukotvení sociálních podniků a nastavení 

provázaného systému jejich podpory, bude nadále podporována jejich závislost na 

grantových systémech, která neumožňuje dlouhodobé plánování a nepřispívá 

k udržitelnosti. Jejich cíle pak nebudou moci být do budoucna naplňovány. 
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11 Seznam použitých zkratek 

ČR – Česká republika 

EMES – Evropská výzkumná společnost pro sociální ekonomiku
24

  

ESF – Evropský sociální fond 

EU – Evropská unie 

IOP – Integrovaný operační program 

IROP – Integrovaný regionální operační program 

MHD – městská hromadná doprava 

MLP – Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NNO – nestátní nezisková organizace 

OPLZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná 

SP – sociální podnik 

SROI – Social Return on Investement (společenská návratnost investice) 

TESSEA  – Tematická síť pro sociální ekonomiku 

WISE - work integration social enterprise (integrační sociální podnik) 

  

                                                 
24

 Původně zkratka francouzského názvu výzkumu „L’Emergence des enterprises sociales en Europe“, který 

probíhal v letech 1996 – 2000. 
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12 Přílohy 

Seznam příloh: 

1. Příloha č. 1 – Dotazník pro sociální podniky 

2. Příloha č. 2 – Sada indikátorů pro integrační sociální podnik 

 

Příloha č. 1 – Dotazník pro sociální podniky 

Udržitelnost sociálních podniků 

 

Název podniku 

 

Právní forma podniku 

  

Město, kde podnik provozujete 

 

Datum ukončení projektu OPLZZ (Výzva č. 30) 

Daří se Vám udržet fungování podniku i po skončení podpory z OPLZZ? 

 Ano, náš podnik dál funguje ve stejné míře jako v době projektu. 

 Ano, náš podnik dál funguje a rozšiřuje se. 

 Ano, náš podnik dál funguje, ale jeho činnost se omezila. 

 Ne, po skončení podpory jsme podnikání ukončili. 

Žádali jste po skončení podpory z OPLZZ o další podporu? 

 Ne, o žádnou další podporu jsme nežádali 

 Ano, z ESF 

 Ano, z rozpočtu města/obce 

 Ano, z Úřadu práce 

 Ano, jinde (vyplňte prosím níže o jakou podporu/kde jste žádali) 

Jinde:  

Podařilo se Vám získat podporu, o níž jste žádali? 

 Ne, žádnou podporu jsme nezískali 

 Ano, získali jsme podporu z ESF 

 Ano, získali jsme podporu z rozpočtu města/obce 

 Ano, získali jsme podporu z Úřadu práce 
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 Ano, získali jsme jinou podporu (vyplňte prosím níže jakou/kde) 

 Jiná:  

Celkový počet zaměstnanců během projektu (přepočteno na celé úvazky): 

 

Celkový počet zaměstnanců nyní (přepočteno na celé úvazky): 

 

Počet zaměstnanců z cílové skupiny během projektu (přepočteno na celé úvazky): 

 

Počet zaměstnanců z cílové skupiny nyní (přepočteno na celé úvazky): 

 

Jaká je cílová skupina lidí znevýhodněných na trhu práce, kterou zaměstnáváte? 

 osoby se zdravotním postižením 

 mládež a mladí dospělí – mládež ohrožená sociálně patologickými jevy, mladí 

dospělí opouštějící ústavní zařízení 

 osoby bez přístřeší 

 osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby 

opouštějící výkon trestu odnětí svobody 

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

komerčně zneužívané 

 osoby pečující o osobu blízkou 

 osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách 

 osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané a jsou déle než 1 rok vedeny v 

evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR 

 další nespecifikované sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením 

ohrožené osoby, které byly či jsou uživateli registrované sociální služby 

Změnila se nějak vaše cílová skupina po skončení projektu? 

Pokud odpovíte, že ano, doplňte prosím do kolonky "jiné" o jaké skupiny (viz předchozí 

otázka) jste zúžili / rozšířili cílovou skupinu znevýhodněných zaměstnanců, případně na jakou 

cílovou skupinu jste se přeorientovali. 

 Ne, cílovou skupinu jsme nezměnili. 

 Ano, cílovou skupinu jsme rozšířili o: 

 Ano, cílovou skupinu jsme zúžili o: 

 Ano, cílovou skupinu jsme úplně změnili na: 

   

Plánujete do budoucna dosáhnout finanční soběstačnosti? 

 Již jsme finančně soběstační. 

 Ano a máme konkrétní plán, jak toho dosáhnout. 
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 Ano, ale zatím nevíme, jak a kdy toho dosáhnout. 

 Ne, sociální podnik nemůže bez další podpory sám fungovat. 

Měli jste před zahájením projektu předchozí zkušenosti s cílovou skupinou? 

Pokud odpovíte, že ano, doplňte prosím do kolonky "jiné", jak dlouhá byla vaše předchozí 

zkušenost s cílovou skupinou. 

 Ne, s cílovou skupinou jsme před projektem neměli žádné zkušenosti. 

 Ano, s cílovou skupinou jsme předtím pracovali v rámci poskytování sociální 

služby. 

 Ano, cílovou skupinu jsme zaměstnávali již před projektem. 

 Other:  

Měla Vaše organizace před zahájením projektu zkušenosti s podnikáním? 

 Ano, již dříve jsme úspěšně podnikali. 

 Ano, již dříve jsme zkoušeli podnikat, ale moc se nám nedařilo. 

 Ne, s podnikáním jsme neměli předchozí zkušenosti. 

 Ne, ale někteří členové týmu/zaměstnanci organizace s podnikáním zkušenosti 

měli. 

 Other:  

Máte v týmu odborníka na obchodní plánování a marketing? 

 Ano. 

 Ne, ale pomáhájí nám s tím odborníci odjinud. 

 Ne, ale vnímáme, že nám tyto dovednosti chybí. 

 Ne, tyto dovednosti ke své činnosti nepotřebujeme. 

Vnímáte znalosti a dovednosti svých pracovníků v oblasti finančního řízení, plánování a 

marketingu jako dostačující? 

 Ano, pro náš provoz jsou dostatečné. 

 Ne, plánujeme se v této oblasti více vzdělávat. 

 Ne, plánujeme přijmout odborníka. 

 Ne, ale z finančních důvodů s tím nemůžeme nic dělat. 

 Other:  

Zabýváte se ve svém podniku řízením rizik? 

 Ano. 

 Ne, nepovažujeme to za potřebné. 

 Ne, ale potřebovali bychom to. 

Máte v týmu odborníka na činnost, která je předmětem Vašeho podnikání? 

(Např. pokud provozujete kavárnu/restauraci, zaměstnáváte odborníka na gastronomický 

provoz?) 
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 Ano. 

 Ne, stačí, že zaměstnanci prošli potřebným školením. 

 Ne, ale pomáhal nám činnost nastavit při začátku podnikání. 

 Ne, naučili jsme se to z vlastních zkušeností. 

 Ne a vnímáme to jako zásadní nedostatek. 

Jaký je vztah Vašeho sociálního podniku k mateřské/zakládající organizaci? 

Vyberte možnost, která nejvíce odpovídá současnému stavu. Případně odpověď doplňte v 

políčku "jiné". 

 Podnik je součástí neziskové organizace a organizace ho v rámci možností 

podporuje (např. když se podnik dostane do ztráty). 

 Podnik je součástí neziskové organizace a svými zisky je jedním z finančních 

zdrojů organizace. 

 Podnik je samostatný právní subjekt a funguje naprosto nezávisle na 

zakládající organizaci. 

 Podnik je samostatný právní subjekt, ale zakládající organizace ho v rámci 

možností podporuje. 

 Podnik je samostatný právní subjekt, ale ze svých zisků přispívá na činnost 

zakládající organizace. 

 Other:  

Jakou podporu (např. finanční, legislativní, odbornou) byste potřebovali pro 

dlouhodobou udržitelnost Vašeho podniku? 

 

Pokud byste k dotazníku rádi cokoli doplnili, okomentovali, obsáhleji se k něčemu 

vyjádřili, zde je prostor: 

 



102 

 

Příloha č. 2 - Sada indikátorů (rozpoznávacích znaků) pro integrační sociální podnik 
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Zdroj: Sada indikátorů, 2014 


