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ABSTRAKT 

Sociální podnikání je inovativním pojetím řešení narůstajících sociálních problémů 

společnosti, které se týkají problematiky nezaměstnanosti a z ní vyplývající zvyšující se 

míry exkluze osob znevýhodněných na trhu práce. Absence legislativního rámce sociálního 

podnikání v našich podmínkách determinuje aktivitu lidí, kteří vyvíjejí snahu tuto 

skutečnost zvrátit. Prostřednictvím sociálních podniků vytvářejí pracovní místa pro osoby, 

které mají přístup na otevřený trh práce znesnadněn. Diplomová práce je koncipována 

prakticky tak, aby mohla být těmto podnikatelům nápomocna v oblasti tvorby organizační 

struktury sociálního podniku, která je pro jeho fungování významná. V první části je 

vysvětleno obecné vymezení teoretického rámce této problematiky. Ve druhé jsou 

prostřednictvím empirického výzkumu nastíněny zkušenosti s provozem zavedených 

sociálních podniků, vedoucí k doporučením pro optimální organizační strukturu sociálního 

podniku podnikajícího v oblasti gastronomie.  

 

Klíčová slova 

Sociální podnik, subjekty národního hospodářství, sociální ekonomika, osoby 

znevýhodněné na trhu práce, organizační struktura. 

 

ABSTRACT 

 Social entrepreneurship is an innovative solution to increasing social problems 

related to unemployment and its inseparable social impact, such as social exclusion of 

persons that are disadvantaged in terms of labour market access. In spite of the fact that the 

law of the Czech Republic lacks a legal framework of social entrepreneurship (the term of 

social enterprise as such is not legally based nor defined), there are many local activists 

who make effort to change this state of inequality, using social enterprises as a means of 

generating new workplaces for people handicapped in terms of entering an open labour 

market. The main practical goal of the thesis I hereby present is to help those social 

entrepreneurs with creating more sustainable organisation structure of their businesses. The 

first part of my thesis is dedicated to explaining basic concepts and charting a theoretical 

framework of the research. In the second part I focus on the results of empirical research 
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regarding social enterprise operation. The results may serve as practical advice on 

organisation structure optimisation in the field of gastronomy. 

 

Keywords 

Social enterprise, subjects of national economy, social economy, persons disadvantaged in 

terms of labour market access, organisation structure. 
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I. ÚVOD 

Sociální podnikání je dnes populárním tématem nabízejícím inovativní přístup 

k řešení palčivých otázek sociální ekonomiky. V době narůstajících sociálních problémů 

naší společnosti a z nich vyplývajícího růstu nezaměstnanosti se objevuje i zvýšená míra 

nerovného přístupu znevýhodněných osob na pracovní trh.  

Přestože se sociální podnikání zdá být funkčním nástrojem v řešení této 

problematiky, není jeho forma dosud v naší legislativě popsána a ošetřena. Sociální 

podniky tedy vznikají na základě iniciativy sociálních podnikatelů, kterým nejsou lhostejné 

podmínky, ve kterých žijeme.  

V České republice najdeme více než sto sedmdesát sociálních podniků působících 

především v oborech zahradnických služeb, úpravy zeleně, údržby nemovitostí, úklidových 

prací, pohostinství, ubytování, potravinářské výroby a prodeje
1
. Obecně lze však říci, že 

jejich zástupce můžeme najít v každém resortu zabývajícím se výrobou a službami.   

Sociální podnikání je tedy i přes komplikace vycházející z legislativního vakua, ve 

kterém se nachází, rozvíjejícím se a prosperujícím podnikatelským konceptem působícím 

na běžném trhu. Svým zaměřením navíc přesahuje rámec obvyklého podnikání a v okolí 

svého působení propojuje veřejně prospěšné cíle se sociálními a ekonomickými záměry.   

V posledních letech je téma sociálního podnikání také námětem pro řadu studií, 

diplomových či jiných akademických prací. Zabývá se jím řada odborníků a organizací. 

Takto rozvíjející se obor logicky nabízí množství dílčích témat, která jsou v souvislosti 

s jeho rozmachem vhodná k prozkoumání. 

Tato práce navazuje na mé osobní zapojení do vývoje koncepce sociálního podniku 

Mlsná kavka patřícího mezi projekty Green Doors z. ú., kde jsem zaměstnán na pozici 

vedoucího projektu tréninkové kavárny Klub V. kolona. Problematika sociálního 

podnikání je pro mě tedy tématem, ve kterém se prolínají teoretické znalosti plynoucí ze 

studia a praktické zkušenosti nabyté v zaměstnání. 

Koncept sociálního podniku Mlsná kavka, ze kterého práce vychází, je zajímavým a 

u nás ojedinělým příkladem spolupráce dvou partnerů, kteří přes odlišnosti svých přístupů 

a vizí našli cestu k propojení svých činností. Zkušenosti nabyté provozováním tohoto 

                                                           
1
 Údaj z konference Sociální podnikání aneb podnikáme jinak, pořádané v dubnu 2014 v Národní technické 

knihovně Praze. 
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projektu mohou být přínosné pro další zájemce plánující založení sociálního podniku 

v oblasti gastronomie. 

Práce je tedy koncipována jako praktická pomůcka pro začínající sociální 

podnikatele. Její obsah je zaměřen spíše na informace upotřebitelné v počáteční fázi 

zakládání sociálního podniku, případně při řešení komplikací, které s jeho provozem 

souvisejí. 

 Text práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje 

tématu členění národního hospodářství, pojmům sociální ekonomie a ekonomika, dále pak 

ústí do výčtu subjektů sociální ekonomiky a popisu sociálního podnikání. Další kapitoly 

mapují problematiku zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, teoretické 

ukotvení tvorby organizačních struktur a témat s nimi souvisejících. Poslední kapitola 

teoretické části pojednává o Green Doors z. ú., projektu Mlsná kavka a jejich partnerství. V 

praktické části práce je nejdříve vysvětlen metodologický rámec výzkumu. Následují 

jednotlivé části výzkumu zaměřené na zkušenosti s provozování projektu Mlsná kavka 

a dobrou praxi dalších neziskových organizací. Vyústěním praktické části je návrh 

optimální organizační struktury pro projekt Mlsná kavka a následný pokus o jeho 

zobecnění v návrhu optimální organizační struktury sociálního podniku podnikajícího 

v oboru gastronomie. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Subjekty národního hospodářství 

Vymezení pojmu sociální podnikání je dnes stále problematické. Jeho definice je 

neustálená a význam pojmu je chápán rozporuplně. Jedním z hlavních problémů, se kterým 

je potřeba se přes toto nejasné vymezení vypořádat, je tedy způsob, jak jej uchopit.  

Pro pochopení existence a principů sociálního podnikání je třeba si vymezit prostor, 

který je mu určen v rámci národního hospodářství. V odborné literatuře se uvádí celá řada 

členění národního hospodářství dle různých kritérií. Této práci nejlépe poslouží členění 

podle principu financování a na něj navazující čtyř sektorové členění podle Pestoffa. 

Obrázek č. 1: Členění národního hospodářství podle principu financování. Zdroj: 

Strecková, Malý a kol. (1998) 

 

Rektořík a kol. (2001) sektory národního hospodářství definují následujícím 

způsobem: 

Ziskový (tržní) sektor je část národního hospodářství, která je financována subjekty 

ziskového sektoru. Prostředky získává z prodeje statků, produkovaných nebo 

distribuovaných, za tržní cenu vytvořenou na základě nabídky a poptávky. Cílovou funkcí 

ziskového sektoru a organizací v něm fungujících je zisk. 

Neziskový (netržní) sektor je částí národního hospodářství, ve které subjekty 

produkující statky získávají prostředky pro svou činnost prostřednictvím přerozdělovacích 

procesů v rámci veřejných financí. Cílovou funkcí neziskového sektoru není zisk, ale 

přímé dosažení užitku – veřejné služby.  

Neziskový veřejný sektor je část neziskového sektoru, která je financována 

z veřejných financí, řízena a spravována veřejnou správou, podléhající veřejné kontrole. 

Cílové funkce je dosahováno poskytováním veřejné služby. 

Národní hospodářství

Ziskový (tržní) sektor Neziskový (netržní) sektor

Veřejný sektor Soukromý sektor Sektor domácností
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Neziskový soukromý sektor (třetí sektor) je část národního hospodářství, jejíž 

cílovou funkcí je přímý užitek. Je financována ze soukromých financí fyzických a 

právnických osob
2
, vložených do konkrétní produkce nebo distribuce statků bez očekávání 

finančního zisku.  

Sektor domácností je podstatný pro formování občanské společnosti. V rámci 

národního hospodářství plní významnou roli svým začleněním do koloběhu finančních 

toků a vstupem na trh produktů, faktorů a kapitálu. 

Skovajsa a kol. (2010) toto členění z důvodu nedostatečného vymezení prostoru mezi 

státem a trhem, příp. domácnostmi dále rozvádějí. Blíže definují pojem třetí sektor a další 

alternativní označení k termínu občanský sektor. 

Označení třetí sektor informuje o formálním sektoru, odlišném od státu a trhu. Má 

čtyři základní nevýhody: 1. Není pozitivně vymezen po obsahové stránce,  

2. z ekonomického hlediska může být chápán jako terciální sektor služeb
3
, 3. jeho 

pojmenování „třetí“ naznačuje, že je méně důležitý než předchozí dva, je zbytkový,  

4. tento termín není sám o sobě srozumitelný. 

Neziskový sektor je formálním sektorem mezi státem a trhem. Působí zde soukromé 

organizace zaměřené na jiné cíle, než je dosahování zisku. Je to rozšířený, ale nepřesný 

pojem. Označení „neziskový“ je zavádějící. Organizace, které primárně neusilují o zisk, 

přesto mohou zisku dosáhnout. V případě, že takového zisku dosáhnou, je reinvestován do 

činností organizace. V některých pramenech se objevuje výstižnější označení 

„nevýdělečný“
4
. Výraz neziskový sektor zahrnuje mimo organizací, které nerozdělují svůj 

zisk mezi členy, podílníky nebo manažery, celý veřejný sektor. Vhodnějším označením je 

tedy nestátní neziskový sektor. 

Nestátní neziskový sektor je oblast mezi státem a trhem. Termín tedy explicitně 

vyjadřuje implicitní vymezení termínu třetí sektor. Nepřesnost označení „neziskový“ je zde 

doplněna pomocí dvou negací. 

Plamínek (1996) toto členění shrnuje a obecně vymezuje existencí tří sektorů 

společnosti. Státního, který spravuje obecné věci na úrovni celé společnosti, 

podnikatelského, zaměřeného na produkci a zisk – tzv. motoru ekonomiky, a sektoru 

                                                           
2
 Příspěvek z veřejných financí se nevylučuje. 

3
 Nevýrobní část národního hospodářství. 

4
 Např. Telec, I. 1998. Spolkové právo. 
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neziskového. Ten je předurčen ke správě věcí, které nejsou primárně ziskové a lze je 

vykonávat lépe nebo jiným způsobem, než dokáže stát.  

Pokud členění národního hospodářství podle principu financování rozšíříme  

o politicko-právní pohled, objeví se možnost pozitivně definovat sféru mezi státem, trhem 

a domácnostmi. 

Pro takovouto definici je zapotřebí vymezení základního kontextu, ve kterém se 

pohybujeme – veřejného prostoru. „Klíčovými slovy jsou pro nás na jedné straně stát, na 

druhé straně člověk (občan). Mezi nimi se rozpíná prostor, který zahrnuje věci veřejné. 

Tedy i všechny státní záležitosti, které nejsou předmětem státního tajemství, a vše lidské, 

co není soukromou věcí jednotlivce. Veřejný prostor je médiem, kde se šíří informace, je 

prostorem společného zájmu, prostorem pro setkávání, pro diskusi, pro vytváření názorů, 

mínění, je zázemím pro politická rozhodnutí a pro výkon politické moci.“ (Bergerová, 

2002: 91) 

Obrázek č. 2: Veřejný prostor. Zdroj: Bergerová (2002) 

 

Dalším důležitým termínem navazujícím na toto členění je občanský sektor, jeho 

vymezení je však komplikované. Je jedním ze segmentů veřejného prostoru neboli 

občanské společnosti. Bergerová (2002) dále uvádí, že se pro jeho označení používají ve 

zhruba stejném významu další termíny – neziskové organizace, nevýdělečné organizace, 

nestátní neziskové organizace, třetí sektor, dobrovolnické organizace, soukromé 

organizace, občanské iniciativy.  

Podle Dohnalové, Deverové a Šloufové (2012) je občanský (třetí) sektor veřejným 

prostorem, který je většinou definován pomocí typologie neziskových organizací nebo 

výčtem subjektů sociální ekonomiky (asociace, nadace, společnosti apod.). Tyto subjekty 

jsou soukromými organizacemi oddělenými od státu a ziskových subjektů. Jejich činnost 

nespočívá pouze a primárně na vykonávání ekonomických aktivit orientovaných na 

dosahování zisku. „Lidé dobrovolně zakládají organizace, které ve svých aktivitách 

propojují vzájemně a veřejně prospěšné cíle, sociální i ekonomické záměry. Subjekty mají 

významnou úlohu v místních podmínkách, neboť bezprostředně reagují na konkrétní 

stát občanveřejný prostorstátní tajemství privátní sféra
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problémy a na potřeby občanů. Existují téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Poskytují 

veřejné služby, pracují pro své členy, nadace finančně podporující činnosti ostatních 

apod.“ (Dohnalová, Deverová, Šloufová, 2012: 13-14)  

Podle Dohertyho a Fostera je třetí sektor obecným termínem pro „…organizace nebo 

asociace, které jsou součástí občanské společnosti a které nejsou ani pod přímým řízením 

státu a ani nejsou výlučným produktem tržní ekonomiky.“ (Doherty, Foster, 2009: 21). 

Organizace třetího sektoru se vyznačují těmito znaky: 

- organizovanost, 

- soukromý charakter a nezávislost na státu, 

- zásada nerozdělování zisku, 

- samosprávnost, 

- dobrovolnost. (Pestoff, 1992) 

Pro lepší pojetí vztahů mezi různými sektory sestavil Pestoff grafické rozdělení 

národního hospodářství, tzv. „trojúhelník blahobytu
5
“. „Třetí sektor vstupuje do vztahů 

s veřejným sektorem i se ziskovým sektorem. Tyto vztahy by měly být všestranně 

prospěšné a měly tak přispívat k ekonomickému, sociálnímu i kulturnímu rozvoji 

společnosti. Mezi subjekty třetího sektoru mohou být různé vertikální i horizontální 

vazby.“ (Dohnalová, Deverová, Šloufová, 2012: 16) 

Obrázek č. 3: Pestoffův „trojúhelník blahobytu“. Zdroj: Hyánek, Škarabelová, Řežuchová 

(2005)  

 

                                                           
5
 Také „sociální trojúhelník“. 
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Organizace působící ve třetím sektoru doplňují veřejné a soukromé poskytování 

základních sociálních služeb. „Důležitost třetího sektoru je dnes velká a mnohdy se mu 

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

zprostředkovává širokou škálu bezplatných nebo zdánlivě bezplatných služeb potřebným 

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

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

družstva jsou partnery veřejných institucí v oblasti pomoci hledání práce málo 

kvalifikovaným nezaměstnaným lidem, u kterých hrozí nebezpečí permanentního 

vyloučení z pracovního trhu.“ (Dohnalová, Průša, 2011: 3) 

 Pole působnosti sociálního podnikání tedy vzniká ve třetím sektoru národního 

hospodářství, ať už jako vedlejší činnost neziskových organizací napomáhající jejich 

financování, nebo jako samostatná forma podnikání inovující mobilizování tržních sil 

k řešení společenských problémů.  

Vzhledem k tomu, že se tato práce zaměřuje výhradně na sociální podnikání, je toto 

základní vymezení terminologie národního hospodářství dostačující. Pro užší vymezení 

samotného sociálního podnikání je dále zapotřebí popsat pojmy sociální ekonomie a 

sociální ekonomika, které jsou pro jeho zařazení klíčové. 

2. Sociální podnikání 

Pojmy sociální ekonomie, sociální ekonomika a subjekty sociální ekonomiky 

popisují prostředí, ve kterém se koncept sociálního podnikání utváří. Tato kapitola se tedy 

věnuje jejich bližšímu popisu. 

O pojmech sociální ekonomie a sociální ekonomika hovoří Hunčová: „Sociální 

ekonomie a sociální ekonomika jsou pojmy, prostřednictvím kterých se dnes země EU 

pokouší uchopit sociální dimenzi trhu. Souvisí s reformou sociálního státu; jde o reakci na 

pokles tempa růstu evropských ekonomik, a tedy na potřebu nalezení jednak nových zdrojů 

výkonnosti ekonomiky, a jednak alternativního řešení za sociální péči poskytovanou dříve 

státem.“ (Hunčová, 2004: 138) 

Podle Macmilianova slovníku moderní ekonomie se sociální ekonomií obvykle rozumí 

teoretické systémy, jejichž přímým cílem je řešení sociálních problémů - chudoby, 

nezaměstnanosti apod. Jedná se o normativní ekonomii, předmětem jejího zkoumání jsou 

opatření, resp. systémové změny, nutné ke zlepšení těchto problémů. Sociální ekonomií v 
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širším slova smyslu můžeme proto rozumět aplikování ekonomické teorie na politiky 

v sociální oblasti. (Pearce, 1992) 

V předmluvě ke studii Sociální ekonomika a NNO
6
 v ČR, kterou v roce 2005 

zpracovalo Centrum pro výzkum neziskového sektoru pro Nadaci rozvoje občanské 

společnosti, se trefně uvádí, že „jakákoliv studie zabývající se sociální ekonomikou se 

okamžitě stává potenciálním diskusním materiálem. Sociální ekonomika totiž není jasně 

vymezeným sektorem, sociální ekonomika nemá přesné obrysy, jedná se spíše o typické 

chování typizovaných ekonomických subjektů.“ (Centrum pro výzkum neziskového 

sektoru, 2005: 3) 

Podle pracovní skupiny působící v rámci projektu TESSEA
7
 byly vytvořeny a 

schváleny definice, které následně přijala výroční členská schůze TESSEA na konferenci v 

září 2010.  

Sociální ekonomika je podle těchto definic „…souhrn aktivit uskutečňovaných 

subjekty sociální ekonomiky, jejichž cílem je zvýšit zaměstnanost v místních podmínkách 

anebo uspokojit další potřeby a cíle komunity v oblasti ekonomického, sociálního, 

kulturního a environmentálního rozvoje.“ (Bednáriková, Francová, 2011: 14) 

Subjekty sociální ekonomiky dále rozumíme „…sociální podniky, podpůrné 

finanční, poradenské a vzdělávací instituce pro sociální podnikání a nestátní neziskové 

organizace, které vykonávají ekonomické aktivity za účelem pracovního uplatnění svých 

klientů nebo pro dofinancování svého poslání. Subjekty sociální ekonomiky sdílí společné 

hodnoty, kterými jsou naplňování veřejně prospěšného cíle, demokratické rozhodování, 

podpora iniciativy občanů, nezávislost na veřejných či soukromých institucích, jiný způsob 

zacházení se ziskem, zohledňování environmentálních aspektů, uspokojování přednostně 

místních potřeb a využívání přednostně místních zdrojů.“ (Bednáriková, Francová, 2011: 

14) 

Dohnalová, Průša a kol. (2011) říkají, že pojem sociální ekonomika je nejčastěji 

definován na základě subjektů, které do jeho rámce spadají. K vymezení těchto subjektů se 

vyjadřují dva přístupy – institucionální a normativní. 

                                                           
6
 Nestátní nezisková organizace. 

7
 TESSEA je zkratka pro Tematickou síť pro sociální ekonomiku, která vznikla v rámci stejnojmenného 

projektu, podpořeného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl realizován od 

června 2009 do listopadu 2011 Novou ekonomikou o.p.s. Stal se názorovou platformou sdružující 

jednotlivce, podnikatele, nestátní neziskové organizace, vysoké školy a další instituce, které spojuje společný 

zájem – prosazovat sociální ekonomiku a sociální podnikání do povědomí laické i odborné veřejnosti. (České 

sociální podnikání, 2015. c.) 
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- Právně-institucionální přístup sociální ekonomiku vymezuje na základě právních či 

institucionálních forem, pod nimiž subjekty sociální ekonomiky působí. 

- Normativní přístup říká, že se subjekty sociální ekonomiky vymezují na základě 

společných principů, v rámci kterých tyto subjekty fungují bez ohledu na právní 

nebo institucionální formy. 

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

institucionálního přístupu 

Dohnalová ve své další knize spolu s Deverovou a Šloufovou píší, že „subjekty české 

sociální ekonomiky jsou primárně právnické osoby soukromého práva, a to obecně 

prospěšné společnosti, občanská sdružení
8
, evidované právnické osoby církví a 

náboženských společností, pokud vyvíjí ekonomické aktivity, družstva, obchodní 

společnosti, pokud nejsou založeny za účelem podnikání.“ (Dohnalová, Deverová, 

Šloufová, 2012: 23)  

Obecně prospěšná společnost je podle zákona č. 248/1995 Sb. právnickou osobou, 

která poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny 

uživatele stejných podmínek. Její zisk musí být použit na poskytování obecně prospěšných 

služeb, pro které byla založena. Obecně prospěšná společnost může vykonávat také 

doplňkové činnosti, dosahuje-li tím účinnějšího využití svých prostředků. Nesmí však být 

ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost jí poskytovaných služeb. Obecně prospěšná 

společnost se za těchto podmínek může věnovat sociálnímu podnikání. Od 1. ledna 2014 

již nelze obecně prospěšné společnosti zakládat. Ty stávající mohou dále existovat podle 

zmíněného zrušeného zákona, případně se mohou transformovat na ústav, nadaci nebo 

nadační fond. 

Občanské sdružení jako právní forma zaniká ke konci roku 2013 a od 1. ledna 2014 

podle nového občanského zákoníku pokračuje jako spolek nebo se transformuje na ústav 

případně sociální družstvo. 

Spolek je podle zákona č. 89/2012 Sb. právnickou osobou, určenou pro samosprávné 

a dobrovolné sdružení osob za účelem realizace společného zájmu. Účelem spolku mohou 

být buď vzájemně prospěšné cíle – aktivity zaměřené na členy spolku, nebo veřejně 

prospěšné cíle orientované na veřejnost (příp. cíle smíšené). Spolek může vedle své hlavní 

činnosti (spolkové) provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo 

                                                           
8
 Nově spolek nebo ústav, viz dále. 
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jiné výdělečné činnosti, pokud je její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném 

využití spolkového majetku. Spolek je tedy právnickou osobou, která může vyvíjet činnosti 

ve smyslu sociálního podnikání. 

Ústav je podle zákona č. 89/2012 Sb. právnickou osobou ustavenou za účelem 

provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní 

a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně 

dostupné za podmínek předem stanovených. Ústavy mohou být soukromoprávní 

i veřejnoprávní. Ústav je, stejně jako spolek, vhodnou formou právnické osoby pro 

realizaci sociálního podnikání. Nevýhodou těchto forem jsou vzhledem k jejich nové 

úpravě malé zkušenosti s jejich fungováním. 

Evidované právnické osoby (církve a náboženské společnosti) se řídí podle 

zákona č. 3/2002 Sb. Církevní právnické osoby plní primárně duchovní účely, mohou se 

však zabývat i obecně prospěšnou činností, a tedy i sociálně podnikat. 

Od 1. 1. 2014 do této skupiny podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, patří také sociální družstvo. 

Sociální družstvo je odpovědí na rozvoj sociálního podnikání u nás. Jde o družstva, 

která soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti 

za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s 

přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa 

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

sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje. 

Mimo již popsaných subjektů sociální ekonomiky, lze sociální podniky provozovat 

jako další právní formy – obchodní společnosti: společnost s ručením omezeným, akciová 

společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo a osoba 

samostatně výdělečně činná
9
.  

Podle webu České sociální podnikání neexistuje jasná odpověď na otázku, která 

z těchto právních forem je pro sociální podnik nejlepší. Je na každém sociálním 

podnikateli, aby si výběr této formy důkladně promyslel. (České sociální podnikání, 2015. 

a.) 

                                                           
9
 Do tohoto výčtu patří také nadace a nadační fondy, které se podle nového občanského zákoníku staly 

podmnožinou tzv. fundací. Z této nové právní úpravy není v tuto chvíli jasné, zda nadace a nadační fondy 

mohou podnikat. Situaci by měla objasnit aplikační praxe. 
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2.2. Subjekty sociální ekonomiky v České republice – členění podle normativního 

přístupu 

Společné principy uplatňování i jiných nežli ekonomických cílů, uspokojování 

sociálních potřeb, posilování vzájemné solidarity a soudržnosti, uplatňování demokracie v 

chodu a řízení, zapojování nejen zaměstnanců, ale i širší zainteresované veřejnosti, důrazu 

na rozvoj místních komunit, rozvoj regionální ekonomiky a uplatnění principů 

udržitelného rozvoje, zejména šetrného využívání místních zdrojů, na základě fungování 

bez ohledu na právní nebo institucionální formu aplikují: 

- sociální podnikatel, 

- sociální podnik. (Šťastná, 2012) 

Sociální podnikání je formou podnikání. Pojem podnikání je v obecném pojetí v 

novém občanském zákoníku definován jako: „…samostatná výdělečná činnost vykonávaná 

na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit 

tak soustavně za účelem dosažení zisku. Osoba, která takovou činnost vykonává, je 

považována se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ (Výkladové stanovisko č. 22, 

2015) 

Jestliže je tedy cílem běžného komerčního podniku maximalizace zisku, cílem 

sociálního podniku je stejně důležité dosahování zisku jako maximalizace veřejně-

prospěšného, obecného či vzájemného užitku. 

Sociálním podnikem se podle přijaté definice TESSEA rozumí „subjekt sociálního 

podnikání, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást nebo 

fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně 

prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech.“ (České sociální 

podnikání, 2015. b.) 

Přestože se definice sociálních podniků v mezinárodním měřítku liší, v zásadě 

vycházejí ze stejného základu. Britské ministerstvo obchodu a průmyslu ve studii Sociální 

podnik, strategie úspěchu definuje sociální podnik jako „…podnikání s primárně 

sociálními cíli, jehož hospodářský zisk je zásadně znovu investován do podnikání se 

stejným účelem případně do rozvoje místní komunity, spíš než by se jednalo o podnikání s 

potřebou maximalizovat zisk zainteresovaných osoby či vlastníků.“ (DTI, 2015) 

Pro srovnání sociální podnik v severoamerickém kontextu je definován jako 

pracovně-příjmový obchod nebo strategie, která je uskutečňována neziskovou organizací 
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tak, aby byly zajištěny její příjmy na podporu charitativních cílů a poslání.  Oproti 

evropskému pojetí sociálního podniku je zde však méně charakteristická vzájemnost, 

svépomoc, udržitelnost či environmentální faktory. (Beck, 2010) 

TESSEA definuje také další důležitý pojem v oblasti sociálního podnikání, a sice 

integrační sociální podnik. „Integračním sociálním podnikem se rozumí ,subjekt 

sociálního podnikání‘, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo fyzická 

osoba, které splňují principy integračního sociálního podniku. Integrační sociální podnik 

naplňuje veřejně prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob 

znevýhodněných na trhu práce, a tento cíl je formulován v zakládacích dokumentech.“ 

(České sociální podnikání, 2015. b.) 

Sociální podnikání prochází vzestupnou tendencí všude ve světě. Jednotlivé země si 

jej přizpůsobují svým historickým kořenům, tradici, mentalitě, kultuře. V Evropské unii se 

rozvíjí ve všech členských zemích. Je čím dál více podporováno Evropskou komisí. Přes 

rozdílnost národních přístupů došlo ke shodě na znacích sociálního podniku ve vědecké síti 

EMES
10

. (Kurková, Francová, 2012) 

V české legislativě v současné době stále není sociální podnik vymezen. Vláda České 

republiky
11

 by se jím dle výhledu legislativních prací na léta 2015 až 2017 měla začít 

zabývat v 1. čtvrtletí roku 2015 ve věcném záměru zákona o sociálním podnikání, dále pak 

ve 4. čtvrtletí roku 2015 v návrhu zákona o sociálním podnikání. 

Aktuálně již existuje připravený český návrh sociálního podniku společně s jeho 

kritérii, která se od sociálního družstva liší jen mírou rigidity. Kupříkladu registrace 

sociálního podniku by měla být spíše kontinuálním procesem, umožňujícím jeho 

postupnou přeměnu. Sociální družstvo je ministerstvem registrováno jednou provždy 

(nepružně). Podobné by to mělo být také v případě porušování hlavních ustanovení – mělo 

by se se sociálním podnikem projednat. Měl by se vytvořit krizový plán, a teprve v případě 

jeho nedodržení by mu mohl být jeho statut odebrán. (Fiala, 2014) 

Sociální podniky tedy v našich podmínkách nadále vznikají „zdola“ na základě 

dobrovolného rozhodnutí občanů. Ti vytvářejí nová pracovní místa, zaměstnávají osoby 

                                                           
10

 EMES (Emergence of Social Entreprises in Europe) je výzkumnou sítí, jejímž cílem je postupné budování 

evropské základny teoretických a empirických poznatků, které jsou plurální v disciplínách a metodologii 

týkající se tématu sociální ekonomiky. (EMES International Research Network, 2015) 
11

 Vláda České republiky. Důležité dokumenty - Výhled legislativních prací vlády na léta 2015 až 2017. 

(Vláda České republiky, 2015) 
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znevýhodněné na trhu práce, nabízejí produkty a služby. Vznikají jako alternativní 

způsoby uspokojování potřeb komunity, ve které působí. (Dohnalová, Legerová, 2014) 

Je zřejmé, že pro praxi nejsou tolik důležité definice, kterých lze stejně jako jejich 

autorů nalézt mnoho – za důležitější lze považovat spíše praktické vymezení sociálního 

podniku, tzn. principy, na kterých se autoři shodují. Základní charakteristiky sociálního 

podniku jsou: 

- Ekonomický a podnikatelský rozměr 

1. Kontinuální aktivita produkující zboží nebo poskytující služby. 

2. Výrazný prvek ekonomického rizika. 

3. Nejméně jedno placené pracovní místo (nevylučující zapojení dobrovolníků). 

- Sociální rozměr 

4. Explicitní cíl prospěšnosti pro komunitu. 

5. Iniciativa založená skupinou občanů. 

6. Limitovaná distribuce zisků. 

- Participační rozměr 

7. Vysoký stupeň autonomie (nevylučující podíl dotací). 

8. Rozhodovací proces není vázaný na vlastnictví kapitálu. 

9. Participační přístup zahrnující různé skupiny ovlivněné produkovanou aktivitou 

(zaměstnanci, dobrovolníci, místní veřejní činitelé atd.). (RE: Dialogues, 2013) 

Sociální podnikání vzniká a rozvíjí se na tzv. konceptu trojího prospěchu – 

ekonomického, sociálního a environmentálního. Ten je označován jako Tři P (Profit, 

People, Planet) – tzv. trojí zodpovědnost
12

. 

  

                                                           
12

 Trojí zodpovědnost (Triple-bottom-line) znamená, že se firma soustřeďuje nejen na ekonomický růst, ale i 

na environmentální a sociální aspekty své činnosti. Celkové chování firmy by tedy mělo být měřeno na 

základě kombinovaného přispění k ekonomické prosperitě, environmentální kvalitě a společenskému 

kapitálu. (Business leaders forum, 2015) 
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Obrázek č. 4: Koncept trojího prospěchu. Zdroj: P3 (2015) 

 

Dohnalová na přednášce Sociální podnikání, sociální podnik v rámci projektu 

Sociální ekonomika, pořádané Centrem sociálních služeb v Praze tyto tři prospěchy 

popisuje: 

 Sociální prospěch je spojen s tím, že sociální podniky přispívají k veřejnému 

prospěchu – uspokojují potřeby společnosti nebo sociálních skupin lidí. V sociální 

ekonomice jsou subjekty zakládány dobrovolně občany a ve vnitřních předpisech si stanoví 

zásady demokratického rozhodování. Do řízení se zapojují pokud možno všichni 

pracovníci (zaměstnanci i dobrovolníci). 

Ekonomický prospěch je spojen s jiným zacházením se ziskem. Ten je užíván 

k vlastnímu rozvoji a pro místní potřeby. Zisk plyne z vlastní výdělečné činnosti, může 

však pocházet také z dalších finančních zdrojů (darů, dotací atd.). Sociální podniky 

vykonávají soustavnou ekonomickou činnost, za niž nesou odpovědnost. Sociální podniky 

jsou nezávislé na jiných institucích. 

Environmentální a místní prospěch – sociální ekonomika je důležitá pro své okolí. 

Sociální podniky využívají místní zdroje, uspokojují místní potřeby, komunikují s místní 

samosprávou, veřejností, občany. Hlásí se k sociálnímu podnikání, zveřejňují o sobě 

informace, aktivně se účastní místních akcí. Chovají se ekologicky a působí v tomto směru 

na své pracovníky i okolí. 

Dalším termínem užívaným v kontextu sociálního podnikání je sociální firma, kterou 

lze mezi sociální podniky zařadit. „Sociální firma je konkurenceschopný podnikatelský 

subjekt působící na běžném trhu, jehož účelem je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby 

výrazně znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a 

psychosociální podporu.“ (Platforma sociálních firem, 2015) Tato podpora je 

zaměstnancům nabízena zejména při zaučení, příp. i během zaměstnání. Sociální firma 
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usiluje o maximální využití schopností a potenciálu všech svých zaměstnanců, klade důraz 

na profesní rozvoj svých spolupracovníků a umožňuje jejich další vzdělávání. 

Sociální firmu definují Standardy sociální firmy. Tyto standardy vznikly z potřeby 

definovat a rozpoznat sociální firmu v podmínkách ČR, a tím ji odlišit od dalších modelů 

zaměstnávání znevýhodněných osob. Určující je tedy, že „sociální firma zaměstnává 

kromě osob bez jakéhokoliv znevýhodnění i stanovené procento osob znevýhodněných. Za 

znevýhodněné jsou považováni jak zdravotně postižení (tělesně a mentálně postižení, 

osoby s kombinovaným postižením a duševně nemocní), tak i znevýhodnění sociálně 

(např. osoby po návratu z vězení, bezdomovci, bývalí uživatelé návykových látek). 

Zaměstnání v sociální firmě je vhodné zejména pro ty osoby, u kterých se předpokládá, že 

budou potřebovat dlouhodobou, popř. opakovanou pracovní a psychosociální podporu. 

Pracovní podmínky jsou rovnocenné pro všechny zaměstnance.“ (Standardy sociální firmy, 

2015) 

V souhrnu lze říci, že sociální podnikání je souborem aktivit uskutečňovaných 

různými typy subjektů (podniků), jejichž cílem je služba členům nebo komunitě 

prostřednictvím podnikání nebo podpory podnikání. 

3. Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 

Sociální podnikání přispívá k řešení problematiky zaměstnávání znevýhodněných 

osob v rámci jejich nerovného přístupu na pracovní trh. Sociální podniky se snaží o 

vytvoření příznivějších podmínek pro výkon práce osobám, které jsou z důvodu jejich 

nepříznivé situace omezeny na otevřeném trhu práce.  

„V sociální ekonomice nacházejí pracovní uplatnění nejen osoby zdravotně postižené 

a ty, které uvádí zákon o zaměstnanosti. …sociální podniky poskytují pomoc při hledání 

práce osobám, jimž hrozí nebezpečí trvalého vyloučení z pracovního trhu, nebo zajišťují 

služby pro znevýhodněné občany.“ (Roelants, 2002. In: Skovajsa, 2010: 303) 

Podle Bednárikové a Francové (2011) je pro znevýhodněnou skupinu obyvatel 

sociální podnikání jednoznačně přínosem. Zaměstnání v sociálním podniku pro ně 

znamená nejen přísun mzdy, ale také jejich integraci do života v běžné společnosti. 

Integrace často vede k zlepšení jejich zdravotního stavu, růstu sebedůvěry, aktivizaci jejich 

potenciálu, dalšímu rozvoji, samostatnosti atd. Pokud těmto skupinám zaměstnavatel 

poskytne náležitou podporu (vzdělávání, mentoring…), mohou se v budoucnu stát 
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potenciálními samozaměstnavateli. To znamená, že mohou zahájit vlastní podnikatelské 

aktivity, zaměstnat nejprve samy sebe a později třeba další osoby. 

Znevýhodněnými skupinami podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti jsou: 

- fyzické osoby se zdravotním postižením, 

- fyzické osoby do 20 let věku, 

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

- fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, 

- fyzické osoby starší 50 let věku, 

- fyzické osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než pět měsíců, 

- fyzické osoby s potřebou zvláštní pomoci – těmito osobami se rozumí zejména 

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

které v nich žijí (fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po 

ukončení výkonu trestu odnětí svobody nebo po propuštění z výkonu ochranného 

opatření zabezpečovací detence a fyzické osoby ze socio-kulturně znevýhodněného 

prostředí). 

Tento výčet lze v širším pohledu rozšířit o znevýhodněné skupiny, které jsou v 

rizikovějším postavení na trhu práce ve srovnání s většinovou populací. 

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

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

- etnické a národnostní menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí, 

- cizinci – občané jiného státu než ČR, kteří jsou dlouhodobě legálně usazení v ČR, 

žijí na území ČR zpravidla nejméně po dobu jednoho roku, 

- osoby bez přístřeší – osoby, které nemají ubytovací možnosti, popř. obývají 

nouzová obydlí, 

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

opouštějící výkon trestu odnětí svobody, 

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

komerčně zneužívané, 

- osoby pečující o osobu blízkou – osoby pečující o osobu blízkou z různých příčin 

ohroženou sociálním vyloučením, které se samy díky této péči dostávají do situací, 

kdy jsou znevýhodněny v přístupu ke službám či na trh práce, 

- osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách – osoby s 

diagnostikovanou závislostí na návykových látkách, které a) úspěšně ukončily 
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minimálně 3 měsíční ambulantní či pobytovou léčbu, nebo b) prokazatelně poslední 

3 měsíce souvisle abstinují. (Venclík, 2015) 

Zaměstnávání znevýhodněných osob může zaměstnavateli přinést významné výhody. 

Kromě spolehlivě odvedené práce, motivovaných zaměstnanců a obohacení kolektivu, na 

které může dosáhnout každý zaměstnavatel, jde především o finanční podporu v případě 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením.   

„Na příspěvky ze zákona o zaměstnanosti mají nárok pouze ty sociální podniky, 

které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Jedná se v podstatě o dorovnávací 

příspěvek pro zaměstnavatele, protože osoby se zdravotním postižením jsou omezené ve 

své výkonnosti. I když se těmto příspěvkům formálně říká dotace, jedná se o platbu za 

službu, kterou pro stát vykonávají zaměstnavatelé zdravotně postižených. Ti, kdo 

zaměstnávají sociálně znevýhodněné osoby, nemají na žádné dorovnávací příspěvky nárok. 

Důsledkem toho je to, že většina sociálních podniků zaměstnává zdravotně znevýhodněné 

osoby.“ (České sociální podnikání, 2015. a.) 

4. Organizační struktura 

Organizování zaměstnanců v sociálním podniku je zásadním a často určujícím 

prvkem jeho provozuschopnosti a životnosti. Odvíjejí se od něj procesy, které se v rámci 

podnikatelské činnosti v podniku odehrávají. „Potřeba strukturalizace jakékoliv organizace 

obecně vyplývá ze dvou základních faktorů: dělby práce a limitující tělesné i duševní 

kapacity člověka.“ (Záruba, 1991: 59) 

Dále podle Záruby (1991) vyžaduje efektivní práce v rozsáhlé jednotce nutnost 

koordinace. Jako následek dělby práce vzniká potřeba její následné skladby, integrace a 

syntézy. 

Cejthamr s Dědinou (2010) organizační strukturu označují za organizovaný systém, 

ve kterém je práci zapotřebí rozdělit, seskupit a koordinovat. Tvorbou organizační 

struktury dochází k projektování organizace, což je proces rozhodování o šesti klíčových 

prvcích: specializace práce, rozdělení organizace do oddělení, řetězec příkazů, rozměr 

kontroly, centralizace a decentralizace, formalizace. 

Jednotliví zaměstnanci se v organizování dělby práce sdružují do skupin – týmů. 

„Optimálně fungující tým můžeme definovat jako malou skupinu lidí s doplňujícími se 
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schopnostmi a dovednostmi, kteří společným postupem a pomocí jasně definovaných 

úkolů směřují k cíli, za jehož splnění jsou společně odpovědni.“ (Urban, 2003: 194) 

Důležitým pojmem je podle Záruby (1991) tzv. organizační pyramida (hierarchické 

uspořádání organizace), ve které se řízení podřízených, resp. týmů, dělí do stupňů, které 

vznikají na základě únosné míry počtu podřízených na jednoho vedoucího pracovníka. 

Pokud na nějaké úrovni počet pracovníků přesáhne optimální mez, je zapotřebí v pyramidě 

vytvořit její další stupeň. 

Na organizační pyramidu navazují koncepty organizačních struktur. Ty rozdělení do 

stupňů rozšiřují o další dělení a uspořádání na základě funkčních pravidel využitelných 

v definovaných modelech.  

„Všechny organizace mají nějakou podobu více či méně organizované struktury, 

kterou Child (1977) definoval jako něco, co obsahuje ,všechny zřetelné pravidelně se 

objevující rysy, které pomáhají formovat chování jejich členů‘.“ (Child, 1977. In: 

Armstrong, 2002: 187) Armstrong toto vymezení rozvíjí: „Struktury zahrnují síť rolí a 

vztahů a mají pomáhat při zabezpečování toho, aby kolektivní úsilí bylo v zájmu dosažení 

konkrétních výsledků jasně organizováno.“ (Armstrong, 2002: 187) 

Plamínek a kol. přicházejí s jednoduchou charakteristikou organizační struktury: 

„Organizační struktura je mechanismus, který slouží ke koordinaci a řízení aktivit členů 

organizace, samozřejmě s cílem efektivního dosahování stanovených cílů.“ (Plamínek a 

kol., 1996: 46) 

Organizační struktury jsou mimo popisu konceptů jejich fungování vždy 

doprovázeny jejich grafickým znázorněním. „Grafickým vyjádřením organizační struktury 

je organizační schéma (hovorově nazývané pavouk). V něm se útvary, oddělení, sekce, ba i 

lidé mění na ‚chlívečky‘ a jejich vztahy a komunikační kanály na úsečky, které je spojují.“ 

(Plamínek a kol., 1996: 46) 

Armstrong dodává, že „organizační schémata mají své použití jako nástroje 

zjednodušeného definování toho, kdo co dělá a jaké jsou hierarchické linie pravomocí. Ale 

i když jsou upečena přesně podle organizačních manuálů … nemohou vyjádřit to, jak 

organizace skutečně funguje. Mohou například vést k definování práce a pracovních míst – 

co se od lidí očekává, že budou dělat, ale nemohou vyjádřit role, které tito lidé v organizaci 

plní; partitury, které v součinnosti s jinými hrají, a způsob, jakým – podobně jako herci – 

interpretují partitury, které dostali.“ (Armstrong, 2002: 187) 
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 Podle Cejthamra s Dědinou (2010) se pyramidový charakter členění a jeho 

koncepty v jednotlivých organizačních strukturách vytvářely dlouhodobým vývojovým 

procesem. Ten však stále není u konce, přestože se ozývají hlasy, které říkají, že možnosti 

hierarchických organizačních struktur jsou již vyčerpány. Klasifikace organizačních 

struktur není jednotná, evolučním vývojem neustále vznikají hierarchické, hybridní 

organizační struktury, které lze jen stěží výstižně definovat.   

Jako základní charakteristiky klasifikace organizačních struktur jmenují: 

uplatňování rozhodovací pravomoci mezi organizačními jednotkami struktury a sdružování 

činností, které tvoří hlavní obsahovou náplň organizačních jednotek.  

Na základě těchto charakteristik se organizační struktury dělí na jednotlivé typy. 

4.1. Typy organizačních struktur 

Obecně existují tři základní typy organizačních struktur, které se v různých 

modifikacích vyskytují ve všech typech organizací. Pojednává o nich celá řada publikací
13

, 

jsou klasickou součástí literatury zaměřené na management. 

Podle Plamínka (1996) dělíme organizační struktury právě na tyto tři základní typy: 

 Funkcionální struktura – je nejčastěji používaným modelem mezi neziskovými 

organizacemi. Charakterizují ji principy hierarchie a odbornosti. V čele organizace 

stojí výkonný ředitel, který ke své práci využívá služeb asistenta, případně většího 

sekretariátu. Jeho podřízenými jsou odborní manažeři, kteří vedou své týmy. 

V malých organizacích jsou některé pozice často spojeny. Tzn., že se jeden člověk 

v rámci své náplně práce stará o více činností. Důležitou předností funkcionální 

struktury je vysoká odbornost pracovníků organizace, která je umožněna jejich 

specializací. Rizikem je odtažení pracovníků jednotlivých úseků od vlastní činnosti 

organizace. Pro její kvalitní fungování je tedy zásadní důraz na komunikaci. 

  

                                                           
13

 Dále např. Záruba (1991), Rektořík a kol. (2001), Cejthamr, Dědina (2010), Distelzweig (s.d.) 
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Obrázek č. 5: Funkcionální struktura. Zdroj: Organizování a organizační struktury 

(2015) 

 

 Projektová struktura (divizionální) – v této struktuře má každý projekt velkou 

samostatnost. Může mít vlastní účetnictví, fundraising, personální politiku, 

marketing atd. Výkonný ředitel zajišťuje fungování organizace jako celku. O 

realizaci jednotlivých projektů rozhoduje skrze nominování jejich vedoucích, 

schválení jejich rozpočtů, stanovení obecných podmínek pro práci nad projekty a ve 

výsledku sumarizování jejich činností. Hlavní předností projektové struktury je 

přímé zapojení pracovníků do programové oblasti. To, že jsou s projektem přímo 

spojeni, vede k jejich větší motivaci, jejich práce je pestřejší, vidí cíle a očekávané 

výstupy své práce. Nevýhodou této skutečnosti je naopak rozložení odborné práce 

mezi větší počet pracovníků, což klade požadavky na jejich specializaci, a tudíž na 

čas strávený studiem. 
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Obrázek č. 6: Projektová struktura (divizionální). Zdroj: Organizování a 

organizační struktury (2015) 

 

 Maticová struktura – je kombinací funkcionální a projektové struktury. Každý 

pracovník v ní má dva nadřízené – odborného manažera a vedoucího projektu. 

Projektové týmy jsou poskládány z pracovníků z různých týmů. Jednotliví 

zaměstnanci nebo vedoucí tedy zastávají v projektových týmech různé pozice 

(jeden člověk může například zastupovat pozici odborného manažera, vedoucího 

projektu a v dalších projektech působit jako řadový zaměstnanec). Maticová 

struktura může být složitá, pro její účinné fungování je důležitá efektivní vstřícná 

komunikace a výcvik v týmové spolupráci. Komplikace totiž způsobuje situace, 

kdy má každý pracovník dva nadřízené, nezvyklé může být i to, že členové vedení 

organizace působí v projektových týmech na pozicích řadových zaměstnanců. 
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Obrázek č. 7: Maticová struktura. Zdroj: Organizování a organizační struktury 

(2015) 

 

Obecně neexistuje jediný správný model organizační struktury organizace. Všechny 

varianty a jejich variace mohou být v různých organizacích funkční a efektivní. Žádný 

z modelů na druhou stranu není dokonalý a je třeba včas a přiměřeně reagovat na změny, 

které se v organizaci odehrávají.  

Častým jevem je kombinování jednotlivých modelů organizačních struktur. 

Zohledňují se v nich specifika jednotlivých organizací, jejich kultury, historického 

rozdělení organizace, dovedností zaměstnanců nebo místního uspořádání (dostupnosti 

jednotlivých týmů).  

Ve výběru efektivní organizační struktury v rámci úspěšného fungování organizace 

může koexistovat jejich dlouhodobá a dočasná forma (projekt). V tomto případě je 

zapotřebí definovat mezi těmito formami určitá rozhraní a vazby, které umožní tok 

informací, koordinaci a řízení organizace. Dočasnou změnou stálé organizační struktury se 

mění vztahy jednotlivých pracovníků. Vznikají vztahy přechodné, které umožňují 

koordinovat činnosti různých pracovních skupin a týmů. Pracovníci nabývají nové 

zařazení, role, odpovědnost a náplně práce. (Doležal, 2009)  
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4.2. Organizační architektura 

Organizační struktury v pojetí Malého a Dědiny (1996) přechází v tzv. organizační 

architekturu. Ta transformuje původně izolované pojetí organizační struktury představující 

tzv. tvrdé prvky organizace v kombinaci s měkkými prvky, které představují organizační 

chování jako metodologickou překážku komplexního přístupu ke změnám dosavadních 

organizačních systémů. Konečnou podobu systémů organizačního členění ovlivňuje řada 

důležitých faktorů. Snaha o teoreticky čistou klasifikaci jednotlivých faktorů nebo naopak 

nalezení všech možných vazeb mezi organizačními faktory by byla velkou chybou. 

V zásadě tedy jde o praktický pohled na tvorbu a změny organizačních systémů a určitá 

názornost v definování předmětu této činnosti. Pojmenování tohoto nového přístupu je 

založeno na analogii projektování staveb s projektováním a změnami v sociálních 

systémech. Architektura vyplňuje prostor zhmotnělým dílem, které uspokojuje lidské 

potřeby, organizační architektura vytváří systém vztahů určité skupiny lidí tak, aby 

umožnila plnit jejich poslání. 

Na základě tohoto přístupu Malý s Dědinou (1996) zmiňují obecně známé typy 

organizačních struktur, kterými jsou: 

- funkcionální struktura, 

- struktura podle výrobkově tržních kombinací, 

- geografická (územní struktura). 

Jejich rozdělení ale na základě výzkumu posouvají do rozdělení na šest hybridních 

organizačních typů: 

- funkční organizace, 

- funkční organizace s výrobkovými týmy, 

- organizace podle marketingových podnikatelských jednotek, 

- maticová organizace podnikatelských jednotek, 

- organizace podle podnikatelských jednotek s centralizovanými štábními útvary, 

- organizace podle podnikatelských jednotek s decentralizovanými štábními útvary. 

 

 

 Funkční organizační struktura – se považuje za efektivní v případě podniku, kde 

klíčové činnosti příslušejí jednotlivým oblastem specializace. 
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Obrázek č. 8: Funkční organizační struktura. Zdroj: Organizační architektura (s.d.) 

 

 Funkční organizace s výrobkovými týmy – je funkční organizace doplněná 

průřezovou odpovědností za výrobky. Odpovědnost za výrobky však není úplná, 

týmy koordinují pouze dlouhodobou politiku a výrobkové inovace. 

Obrázek č. 9: Funkční organizace s výrobkovými týmy. Zdroj: Organizační 

architektura (s.d.) 

 

 Organizace podle marketingových podnikatelských jednotek – jedná se o 

„nejelegantnější“ formu řízení podle podnikatelských jednotek, kdy je 

marketingová funkce strukturována podle výrobků. Výroba je rozdělena do 

koordinačních týmů, jejichž řízení má na starost manažer výroby. 

Obrázek č. 10: Organizace podle marketingových podnikatelských jednotek. Zdroj: 

Organizační architektura (s.d.) 

 

(J1 a J2 jsou marketingové podnikatelské jednotky) 
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 Maticová organizace pomocí podnikatelských jednotek – má dva nebo více 

kanálů pro příkazy, dvě linie rozpočtové pravomoci a dva zdroje výkonu a odměny. 

Funkční a výrobkové cesty pravomoci se překrývají (vytvářejí matici – mříž), 

manažerské pravomoci nad každou jednotkou jsou rozděleny mezi výrobkového a 

funkčního manažera. 

Obrázek č. 11: Maticová organizace pomocí podnikatelských jednotek. Zdroj: 

Organizační architektura (s.d.) 

 

(CP, CV a CVýv. jsou centralizované činnosti v těchto oblastech, každá 

podnikatelská jednotka obsahuje jednotku pro celkovou politiku, marketing, má 

vlastní prodej JP, výrobu JV a vývoj JVýv.) 

 Organizace podle podnikatelských jednotek s centralizovanými štábními 

útvary – klíčové činnosti, náležející stejnému oboru podnikání, se seskupují pod 

jeden organizační rámec. Tím se vytváří liniově-štábní jednotky, které následně 

mohou být rozděleny do dalších funkčních podjednotek podle klíčových činností.  

Obrázek č. 12: Organizace podle podnikatelských jednotek s centralizovanými 

štábními útvary. Zdroj: Organizační architektura (s.d.) 

 

 Organizace podle podnikatelských jednotek s decentralizovanými štábními 

útvary – každá podnikatelská jednotka má vlastní oddělení prodeje, výroby a 

vývoje a štábní útvary pro administrativu a personalistiku. 



28 
 

Obrázek č. 13: Organizace podle podnikatelských jednotek s decentralizovanými 

štábními útvary. Zdroj: Organizační architektura (s.d.) 

 

Opět platí, že žádná z organizačních architektur není jediná správná ani konečná. 

Faktorů ovlivňujících volbu uspořádání podniku je mnoho – počet zaměstnanců, jejich 

odbornost, množství produkovaných statků či služeb apod. 

4.3. Role manažera 

V organizační struktuře a samotném řízení organizace je důležitá role manažera. 

Podle Rektoříka a kol. (2001) jsou manažeři lidé, kteří se zabývají realizací účelných 

aktivit prostřednictvím druhých lidí nebo ve spolupráci s nimi. V každé organizační 

struktuře figurují dva typy pracovníků – operační a řídící. Operační pracovník odvádí svou 

práci na zadaném úkolu, řídící pracovník (manažer) řídí aktivity druhých lidí, za 

odvedenou práci odpovídá.  

Podle Záruby (1991) je vedoucí pracovník odpovědný za plnění úkolů jím vedené 

skupiny zaměstnanců – jeho podřízených. Kromě zadávání příkazů má odpovědnost 

vytvářet ve skupině předpoklady pro dosahování stanovených cílů. Kapacitu vedoucího 

pracovníka ovlivňují jeho schopnosti a kvalifikace, charakter pracovního prostředí, jeho 

rozmístění, druh a složitost práce jednotlivých podřízených, úroveň a systém informačního 

spojení, kvalifikace podřízených atd. 

Postavení manažera v organizační struktuře závisí na jeho zařazení v řídící hierarchii. 

Ta se dělí do tří základních úrovní: 

- Manažeři první linie – jsou zodpovědní za přidělování pracovních úkolů jim přímo 

podřízeným zaměstnancům, dohlíží na jejich průběžné plnění. 
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- Střední manažeři – existují u větších podniků. Střední manažeři plní roli 

prostředníků mezi top manažery a zaměstnanci. Jejich podřízenými jsou další 

střední manažeři, manažeři první linie nebo řadoví zaměstnanci. 

- Top manažeři – přebírají odpovědnost za vlastníky společnosti, řídí chod podniku. 

Na každé úrovni se manažeři setkávají s otázkou stylu vedení a rozhodování. 

Klíčovým problémem je podle Plamínka a kol. (1996) poměr mezi uplatňováním autority 

vedoucího a respektováním názoru skupiny. Manažer má k dispozici široké spektrum 

možností, jak rozhodovat (rozhodovat a vyhlašovat svá rozhodnutí, předkládat nápady a 

vyzývat k dotazům, předkládat předběžná rozhodnutí, ty následně měnit, předložit 

problém, posbírat návrhy a rozhodnout apod.). Žádný ze způsobů není automaticky 

správný a jiný zase špatný. Při jejich volbě je zapotřebí zohlednit důležitost úkolu a časový 

stres na jedné straně a kvalitu pracovního týmu na straně druhé. V organizacích, které 

pracují v krizových situacích a pod časovým tlakem, převažuje „autokratický přístup“, 

v jiných může být umožněna velká samostatnost jednotlivých pracovišť. Způsob 

rozhodování lze samozřejmě v závislosti na změnách podmínek měnit. V podmínkách 

neziskových organizací hraje ve volbě způsobu rozhodování důležitou roli motivace 

zaměstnanců. Čím větší mají zaměstnanci vliv na rozhodování a prostor pro tvořivé 

uplatnění, tím více energie do práce vkládají. 

4.4. Řízení lidských zdrojů v sociálních podnicích 

Řízení v sociálních podnicích je často podobné řízení v nestátních neziskových 

organizacích. To Drucker (1994) označuje za specifické oproti řízení v běžném podniku. 

Neziskové organizace mají odlišný charakter provozu a příznačné potřeby. Je nezbytné je 

řídit tak, aby byly schopné dosahovat stanovených cílů, orientovat se na vztahy 

v komunitě, ve které působí, na zásadní problém získávání finančních prostředků a 

hospodaření s nimi a na problém lidské vyčerpanosti, která je významná z důvodu 

mimořádné intenzity individuální angažovanosti zaměstnanců neziskových organizací.  

Podle Dohnalové, Legerové a kol. (2014) figurují v neziskovém sektoru specifické 

skupiny pracovníků. Tito pracovníci za svou práci pobírají minimální nebo žádnou 

finanční odměnu. Často pracují na zkrácený úvazek, dohody o pracovní činnosti, či dohody 

o provedení práce.  

Skupinou, která za svou práci nepobírá žádnou mzdu, jsou dobrovolníci. 

Dobrovolnictví je nejčastěji definováno jako činnost prováděná ve prospěch druhých bez 



30 
 

nároku na odměnu. Dobrovolníci podle průzkumu P3
14

 z roku 2013 tvoří výraznou část 

celkového počtu zaměstnanců sociálních podniků – zhruba 12%.  

Motivace takovýchto zaměstnanců pro práci tedy není finanční, motivuje je možnost 

naplnění osobních hodnot – smysluplná práce a vlastní uspokojení. 

Dohnalová, Legerová a kol. (2014) uvádí, že oblast řízení lidských zdrojů je jednou 

z důležitých součástí dlouhodobé udržitelnosti sociálních podniků. Práce v neziskovém 

sektoru je značnou částí jeho zaměstnanců brána spíše jako poslání. Zaměstnanci jsou tedy 

ochotni tolerovat nižší finanční ohodnocení a nedefinovanou strategii v oblasti řízení 

lidských zdrojů. S rozvojem sociálního podnikání vzniká v této sféře konkurenční 

prostředí. Podniky, které se zabývají uspokojováním potřeb svých zaměstnanců, jejich 

motivací a péčí o ně, získávají v tomto prostředí výhodu. Kvalitní řízení lidských zdrojů 

tedy tvoří důležitou součást strategie sociálních podniků.  

Řízení lidských zdrojů je v sociálních podnicích komplikovaným a komplexním 

problémem. Vzhledem k neodpovídajícímu finančnímu ohodnocení zaměstnanců je 

potřeba citlivě zacházet s jejich motivací tak, aby jejich pracovní uspokojení pokrylo jejich 

zájem v podniku pracovat a odvádět kvalitní pracovní výkon. 

4.5. Organizační kultura 

Organizační kultura je aspektem, který podmiňuje kvalitní fungování organizační 

struktury, organizační architektury a manažerů. Jedná se o prostředí, ve kterém se celý 

život organizace vyvíjí. 

Jsou to „základní hodnoty, názory a předpoklady, které existují v organizaci, vzorce 

chování, které jsou důsledkem těchto sdílených významů, a symboly, které vyjadřují 

spojení mezi předpoklady, hodnotami a chováním členů organizace.“ (Denison, 1964. In: 

Lukášová, Nový a kol., 2004: 22) 

 Podle Rektoříka a kol. (2001) organizační kultura ovlivňuje to, jak se zaměstnanci 

cítí být součástí organizace, jaký význam se přikládá skupinové práci, jakým způsobem se 

provádí kontrola, jak jsou odměňováni apod. Organizační kultura je dlouhodobým 

fenoménem, pomocí jazyka a symbolů se přenáší z generace na generaci. Může být silná a 

slabá. Silná organizační kultura má větší vliv na atmosféru v organizaci – zaměstnanci ji ve 

                                                           
14

 People, Planet, Profit – společnost, která prosazuje a podporuje sociální podnikání v ČR, koordinuje 

Tematickou síť pro sociální ekonomiku TESSEA, poskytuje konzultace, pořádá semináře a workshopy, 

administruje web www.ceske-socialni-podnikani.cz, nabízí největší zdroj informací o sociálním podnikání 

v ČR. (P3, 2015) 
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větší míře přijímají a je pro ně více závazná. Slabá kultura naopak svým zaměstnancům 

neříká, co je důležité a co ne nečitelné, nečekaně se proměňuje chování manažerů. 

5. Green Doors 

Green Doors z. ú.  je nestátní nezisková organizace zabývající se pracovní a sociální 

rehabilitací lidí, kteří onemocněli schizofrenií. Podporuje je v úsilí překonat krizi 

způsobenou nemocí a zařadit se co nejrychleji do běžného života.  

„Posláním organizace je realizovat psychosociální rehabilitaci pro lidi s duševním 

onemocněním, podporovat jejich integraci do komunity a přispívat k destigmatizaci 

duševního onemocnění.“ (Výroční zpráva, 2013: 8) 

Služby Green Doors: 

- Tréninková kavárna Café Na půl cesty. 

- Tréninková kavárna Klub V. kolona. 

- Tréninková restaurace Mlsná kavka. 

- Služba Začleňování na trh práce. 

- Sociální poradna. 

Obrázek č. 14: Schéma služeb Green Doors. Zdroj: Green Doors (2014) 
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Green Doors poskytlo v roce 2014 své služby celkem 141 uživatelům – Café Na půl 

cesty 30 uživatelům, Klub V. kolona 26 uživatelům, Mlsná kavka 13 uživatelům, 

Začleňování na trh práce 42 uživatelům a Sociální poradna 30 uživatelům. (Výroční 

zpráva, 2015) 

Pro srovnání uvádíme statistiku z roku 2013: celkem 152 uživatelů – Café Na půl 

cesty 32, Klub V. kolona 20, Mlsná kavka 26, Začleňování na trh práce 36 a Sociální 

poradna. (Výroční zpráva, 2014) 

Green Doors svými podnikatelskými aktivitami vykonává soustavnou ekonomickou 

činnost. Podíl vlastní ekonomické činnosti na financování celé organizace je 71%. Zbylé 

finanční zdroje nezbytné pro fungování organizace čerpá prostřednictvím dotací ze státního 

rozpočtu (cca 20%), dotací z rozpočtu hl. m. Prahy (cca 5%), dotací z městských částí hl. 

m. Prahy (cca 1%), finančních darů, členských příspěvků a benefičních akcí (3%)
15

. 

5.1. Tréninková restaurace Mlsná kavka 

Sokolovská 327/29 

Praha, 186 00 

Tréninková restaurace Mlsná kavka je od roku 2010 společným projektem Green 

Doors z. ú. a nizozemského šéfkuchaře Filipa Kavky Smiggelse. Nekuřácká vegetariánská 

restaurace Mlsná kavka pod jednou střechou a v jedné kuchyni spojuje kvalitní bezmasá 

jídla a pracovní uplatnění lidí znevýhodněných na trhu práce formou sociálního podnikání. 

(Výroční zpráva, 2014)  

Práce probíhá v přirozených pracovních podmínkách restaurace. Uživatelé služby 

zde pracují na pozicích barman a pomocný kuchař bez účasti pracovního konzultanta na 

směnách. Při práci v tréninkové restauraci je kladen důraz na samostatnost, kvalitu 

podávaných jídel i provádění obsluhy. Podpůrné aktivity, které slouží k upevnění 

pracovních návyků, zvýšení a zlepšení sociálních a pracovních dovedností, včetně práce se 

zátěží, mají formu individuálních schůzek s pracovním konzultantem. 

Cílem rehabilitačního programu je podpořit lidi se zkušeností s duševním 

onemocněním v seberealizaci a pracovním uplatnění. Dalším cílem je vytváření příležitosti 

pracovat v restauraci, která respektuje potřeby zákazníka, komunitní vztahy a usiluje o 

rozvoj zaměstnanců a osvětu ve společenské zodpovědnosti. (Výroční zpráva, 2011) 

                                                           
15

 Údaje za rok 2014. 
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5.2. Nastavení spolupráce Green Doors a Filipa Kavky Smiggelse 

Spolupráce Green Doors a Filipa Kavky Smiggelse vznikla díky dlouholetému 

přátelství a vzájemným sympatiím. Green Doors po 10 letech ukončilo provoz kavárny 

Klub v Jelení a hledalo způsob, jak své služby znovu doplnit. Filip Kavka Smiggels 

vymýšlel, kde a jak se jako šéfkuchař realizovat. Společné partnerství bylo tedy 

oboustranně vítaným východiskem. 

Spolupráce funguje na základě smlouvy, která jasně popisuje formu tohoto 

partnerství. Green Doors a Filip Kavka Smiggels jsou spolumajiteli restaurace, jejich podíl 

je rozdělen rovným dílem 50 procent. Provozovatelem restaurace je Green Doors z. ú., 

současně je také v rámci realizace projektu odpovědným subjektem vůči orgánům státní 

správy a dalším partnerům.  

Základním principem vzájemného vztahu spolumajitelů i podmínkou jeho trvání je 

jejich vzájemná důvěra, respekt a dodržování dohod. 

Oba partneři mají při rozhodování stejnou váhu hlasu, je tedy potřeba rozhodovat na 

základě konsenzu. Pokud k němu nedojde, má ve sporných otázkách právo rozhodnout ten 

z partnerů, který je účastníkem příslušného právního vztahu nebo ten, který má za danou 

oblast spolupráce odpovědnost (Filip Kavka Smiggels – provoz restaurace, Green Doors – 

sociální služba). 

Green Doors odpovídá za sociální službu, účetnictví, zpracování mezd a finanční a 

personální administrativu. Filip Kavka Smiggels je odpovědný za řízení a provoz 

restaurace. 

Z dotací na sociální službu jsou hrazeny náklady na mzdy pracovníků sociální služby 

a provozní náklady související s její realizací. Ostatní provozní a mzdové náklady jsou 

hrazeny z příjmů restaurace. 

Zisk je spoluvlastnictvím obou partnerů. Podíly na majetku získaném společnou 

činností jsou stejné. Zisk je, po pokrytí provozních potřeb restaurace a vyplacení odměny 

Filipu Kavkovi Smiggelsovi, vždy použit na rozvoj restaurace, případně na jiné neziskové 

aktivity Green Doors. Eventuální ztráta restaurace se mezi partnery dělí rovným dílem. 
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5.3. Organizační struktura Green Doors 

Organizační struktura Green Doors z. ú. čítá 30 zaměstnanců, svým uspořádáním 

nejvíce odpovídá modelu funkcionální organizační struktury. V čele organizace figuruje 

ředitelka organizace. Druhým člověkem ve vedení organizace je odborný manažer – 

metodik. Následují vedoucí jednotlivých projektů, kteří jsou v organizaci označováni jako 

střední management. Mimo základní strukturu stojí office manager, PR manager, 

fundraiser a správce informačních technologií, kteří jsou přímo podřízeni vedení 

organizace, tzn. ředitelce a odbornému manažerovi.  

Obrázek č. 15: Organizační struktura Green Doors z. ú.
16

 Zdroj: Green Doors (2014) 

 

Jednotlivé týmy (Café Na půl cesty, Klub V. kolona a Začleňování na trh práce) řídí 

vedoucí programů. V případě kaváren jejich týmy tvoří provozní, příjmový terapeut, 

pracovní terapeuti a pracovní asistenti. Provozní dále vedou tým barmanů, produkčních a 

zvukařů. Klienti jsou zde uživateli sociální služby, nejsou zaměstnanci. 

Program Začleňování na trh práce tvoří tým pracovníků sociální služby, kteří 

poskytují pomoc přímo uživatelům služby, kteří do programu vstoupí. Vedoucí programu 

začleňování je provázán s týmem Mlsné kavky, ve kterém zastupuje Green Doors v oblasti 

poskytování sociální služby. Jeho podřízeným je pracovní konzultant, který poskytuje 

podporu uživatelům pracujícím v restauraci. Zbylí členové týmu jej využívají spíše jako 

poradní orgán, vedení organizace v něm má zástupce pro kontrolu kvality poskytované 

péče. 

                                                           
16

 Uživatelé služby jsou v Green Doors označováni termínem klienti. 
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Organizační strukturu Mlsné kavky komplikuje partnerství – Green Doors a Filipa 

Kavky Smiggelse. Oba partneři jsou spolumajiteli restaurace, o jejím směřování tedy 

rozhodují společně (viz výše – nastavení spolupráce). Pro tento účel ve struktuře figuruje 

Rada Kavky, která zastupuje společný hlas obou partnerů.  

Filip Kavka Smiggels jako vedoucí restaurace řídí tým Mlsné kavky, zastává funkci 

provozního a jako šéfkuchař určuje gastronomické směřování kuchyně. Tým, který řídí, se 

skládá ze dvou kuchařů, dvou číšníků a uživatelů služby. 

Obrázek č. 16: Organizační struktura Mlsné kavky. 
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 Tréninková restaurace Mlsná kavka stále hledá nastavení optimálního počtu 

uživatelů. Původní kapacita služby při zahájení provozu v roce 2010 byla 8 uživatelů 

služby, o rok později 14 uživatelů a v roce 2012 dokonce 18 uživatelů, dále se toto číslo 

opět snižuje, v roce 2014 činilo 10 uživatelů. Narůstající počet zákazníků a vyšší počet 

uživatelů služby si vyžádal efektivnější přerozdělení pracovních činností. Dočasně bylo 

přidáno místo tzv. směny za sporákem, kde si uživatelé mohou vyzkoušet činnosti z náplně 

práce hlavního kuchaře. Experimentuje se také s délkou trvání pracovního tréninku 

uživatelů služby. Původně byla délka služby omezena dvěma lety. Později se rozšířila o 

místa asistentů vedoucího směny, na kterých mohou absolventi programu v tréninku 

pokračovat. Poslední změnou je zavedení regulérních pracovních míst pro uživatele služby, 

kteří se v tréninku osvědčili a mají zájem v restauraci nadále pracovat jako běžní 

zaměstnanci. 
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III. PRAKTICKÁ ČÁST 

6. Metodologie 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na oblast sociálního podnikání v praxi. 

Vychází ze zkušeností Green Doors z. ú., který je spolumajitelem sociálního podniku 

vegetariánské restaurace Mlsná kavka. Výzkum mapuje fungování projektu Mlsné kavky, 

srovnává jej s projekty sociálních podniků dalších organizací a ústí k návrhu optimální 

organizační struktury sociálního podniku využitelného pro Green Doors. Závěrem 

výzkumu je návrh organizační struktury pro sociální podnik v oblasti gastronomie. 

6.1. Cíle diplomové práce 

Hlavní cíle: 

- Navrhnout optimální organizační strukturu sociálního podniku. 

- Navrhnout optimální organizační strukturu pro projekt Mlsná kavka. 

Dílčí cíle: 

- Analyzovat koncept sociálního podnikání Green Doors. 

- Zmapovat zkušenosti vybraných organizací provozujících sociální podnikání. 

- Představit zmapované organizační struktury a koncepty sociálního podnikání 

vybraných organizací zástupcům Green Doors. 

- Porovnat zkušenosti vybraných organizací s praxí Green Doors. 

Výzkumné otázky 

- Jaké je nastavení organizační struktury Green Doors v souvislosti s projektem 

Mlsná kavka? 

- Jak jsou nastaveny organizační struktury vybraných organizací provozujících 

sociální podniky? 

- Jaké by mělo být propojení sociálního podniku a organizace, která sociální podnik 

provozuje? 

- Jak vybrané sociální podniky prosperují? 

- Jak jsou v sociálních podnicích vnímáni uživatelé služeb, kteří tam pracují? 

- Jak je v sociálních podnicích nastavena hranice mezi podnikáním a pracovní 

rehabilitací? 
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6.2. Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor tvoří tři skupiny respondentů. Jejich selekce byla provedena 

technikou účelového výběru, který je založen na předpokladu, že záměrně vybraný vzorek 

respondentů dokáže poskytnout informace potřebné ke zpracování výzkumu. (Disman, 

2000) 

První skupinu respondentů zastupují vybraní zaměstnanci Green Doors, kteří byli 

zvoleni v souvislosti s jejich zapojením do projektu Mlsná kavka. Jejich role se tedy přímo 

odráží jak ve fungování projektu, tak v činnosti celé organizace. 

- Ředitelka organizace 

(řízení organizace, finanční řízení, spolumajitel Mlsné kavky), 

- vedoucí restaurace Filip Kavka Smiggels 

(spolumajitel Mlsné kavky, podnikatel, šéfkuchař, manažer), 

- manažerka pro metodiku 

(záštita metodické práce), 

- vedoucí programu Začleňování na trh práce 

(vedení týmu podporovaného a přechodného zaměstnávání, podpora pracovního 

konzultanta Mlsné kavky), 

- pracovní konzultant  

(rehabilitační práce s uživateli služby). 

Druhá skupina je zaměřena na zástupce neziskových organizací působících na poli 

sociálního podnikání v gastronomické oblasti. Do výzkumu byly vybrány neziskové 

organizace, které provozují podobně zaměřené podniky, tzn. kavárny a restaurace. Druhý 

zkoumaný vzorek tvoří pět zástupců těchto organizací. 

- Ředitelka terapeutického centra Modré dveře o. s.
17

 provozujícího kavárnu Modré 

dveře, 

- vedoucí sociální firmy Jůnův statek patřící do projektů Fokus Praha o. s., 

- odborná ředitelka Sananim z. ú. a majitelka Café Therapy, 

- ředitelka sociální firmy Modrý domeček zastupující O. s. Náruč, 

- spoluzakladatelka O. p. s. Rozmarýna a její Café Rozmar. 

                                                           
17

 Organizace Modré dveře o. s., Fokus Praha o. s. a O. s. Náruč se k 1. 1. 2015 transformovaly na spolek. 

Pro ten platí, že změnu názvu musí provést do 1. ledna 2016, proto nadále v názvu vystupují jako občanská 

sdružení se zkratkou o. s. 
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Třetí soubor respondentů se vrací k zaměstnancům Green Doors ve formě skupinové 

práce, do které byli záměrně vybráni vedoucí pracovníci, kteří se podílejí na konceptu 

projektu Mlsná kavka. 

- Ředitelka organizace, 

- vedoucí restaurace, 

- manažerka pro metodiku, 

- vedoucí programu Začleňování na trh práce. 

6.3. Výzkumný postup 

Výzkumný postup je koncipován do čtyř částí, které navazují na vzorky respondentů 

ve výzkumném souboru.  

První část výzkumu tvoří analýza situace Green Doors, se zřetelem k situaci 

v projektu Mlsná kavka. Cílem této části je zjistit jaké role (pozice) mají jednotliví 

zaměstnanci, jak Mlsná kavka z pohledu zaměstnanců prosperuje, jakou perspektivu podle 

nich má, jakým způsobem se k ní může přiblížit, jaká by měla být role vedoucího 

restaurace, jakou roli by mělo zastupovat Green Doors, jak funguje nastavení organizační 

struktury projektu, jak je projekt Mlsné kavky propojen s Green Doors, jak mezi nimi 

probíhá předávání informací, jak jsou vnímáni uživatelé služby, kde je hranice mezi 

podnikáním a pracovní rehabilitací.  

Druhá část se zaměřuje na zmapování tzv. dobré praxe mezi dalšími neziskovými 

organizacemi. Otázky mapují organizační strukturu organizací, role zaměstnanců, 

propojení sociálních podniků s organizacemi, financování organizací, předávání informací 

mezi zaměstnanci, řízení organizace a zaměstnanců, střety rehabilitace a provozu, 

metodickou práci, vnímání uživatelů služeb z pohledů zaměstnanců, hranice mezi 

provozními nároky a rehabilitací uživatelů, specifika práce s cílovou skupinou, na kterou 

se organizace zaměřují. 

Ve třetí části dochází ke konfrontaci poznatků sesbíraných v organizacích 

s  koncepcí Green Doors. Zaměstnanci Green Doors srovnávají koncepty sociálních 

podniků s projektem Mlsná kavka. Hledají jejich praktické využití a vymýšlejí podněty pro 

organizační strukturu, která by na základě nových informací mohla v projektu Mlsné 

kavky fungovat.  
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Výzkum je uzavřen čtvrtou částí, ve které je na základě zjištěných informací 

navržena optimální organizační struktura sociálního podniku provozujícího gastronomické 

zařízení. 

6.4. Metody sběru dat 

Sběr dat byl proveden pomocí kvalitativních výzkumných metod.  

V první a druhé skupině respondentů proběhly rozhovory pomocí návodu, které 

trvaly vždy přibližně hodinu, odehrávaly se na pracovištích zaměstnanců Green Doors a 

v prostorech kaváren, resp. restaurací dalších organizací. 

Ve třetí skupině byla použita metoda focus group. Tato skupinová práce probíhala 

v konzultační místnosti Green Doors, trvala dvě hodiny. 

Ze všech sezení byl pořízen audiozáznam, důležité poznámky byly zachyceny 

metodou tužka – papír. Rozhovory první skupiny respondentů byly doslovně přepsány, u 

druhé skupiny byla převyprávěna důležitá data, ze třetí skupiny byly použity stěžejní 

výstupy. 

Rozhovor pomocí návodu – Návod k rozhovoru obsahuje otázky, na které potřebuje 

tazatel během interview dostat odpovědi. Volba jejich pořadí a formulace není striktně 

určená, je na tazateli a jeho uvážení, jakým způsobem se seznamem otázek pracuje. 

Rozhovor s návodem napomáhá k udržení struktury a směřování rozhovoru. 

V jednotlivých rozhovorech tedy tazatel získává data, která lze srovnávat v jeho další 

výzkumné práci. (Hendl, 2005) 

Focus group (ohnisková skupina) – Ohniskové skupiny jsou v rámci kvalitativního 

výzkumu skupinovým rozhovorem, který čerpá z interakcí mezi jeho účastníky. Tyto 

interakce jsou vyvolány tématy, která moderátor skupiny v rámci svého výzkumu přináší. 

Ohniskové skupiny mohou sloužit k různým záměrům. Při jejich samostatném použití 

mohou být podkladem k celé studii, pokud jsou použity společně s jinými metodami, 

mohou doplňovat hlavní metodu výzkumu nebo být součástí kombinace těchto metod. 

(Morgan, 2001) 

6.5. Analýza dat 

Všechna data získaná v rozhovorech mají kvalitativní charakter. Analýza dat byla 

zpracována deskriptivním přístupem, který je „…založen na předpokladu, že procesy 
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utřídění, klasifikace a deskripce jsou samy o sobě analytickým postupem a hlubší analýza 

kvalitativních dat jdoucí za tyto fáze je příliš spekulativní…“ (Miovský, 2006: 220) 

Deskriptivní přístup byl zvolen z důvodu vybraného cíle diplomové práce, kterým je 

návrh optimální organizační struktury sociálního podniku na základě popisu zkušeností 

vycházejících z konkrétního případu projektu Mlsné kavky a dobrých praxí dalších 

neziskových organizací.  

Popis situace v projektu Mlsné kavky byl zpracován kombinací metody vytváření 

trsů a metody zachycení vzorců. „Metoda vytváření trsů slouží obvykle k tomu, abychom 

seskupili a konceptualizovali určité výroky do skupin… Tyto skupiny (trsy) by měly 

vznikat na základě vzájemného překryvu (podobnosti) mezi identifikovanými jednotkami. 

… Tímto procesem vznikají obecnější, induktivně zformované kategorie, jejichž zařazení 

do dané skupiny (trsu) je asociováno s určitými opakujícími se znaky…“ (Miovský, 2006: 

221) 

Oproti tomu metoda zachycení vzorců „…přestavuje relativně jednoduchý analytický 

nástroj, jehož základní princip spočívá v tom, že v datech vyhledáváme určité opakující se 

vzorce (případně témata) a ty zaznamenáváme. V podstatě jde o vyhledávání určitých 

obecnějších principů, vzorců či struktur, které odpovídají specifickým zaznamenaným 

jevům vázaným na určitý kontext, osobu atd. … Výzkumník přitom postupuje tak, že při 

získávání nebo analýze dat vytváří určité koherentní ‚příběhy‘ o tom, jak daný jev probíhá. 

Nová a nová data tak postupně vkládá do těchto ‚příběhů‘ a konstruuje svoji představu o 

zkoumaném fenoménu.“ (Miovský, 2006: 222) 

Dobré praxe dalších neziskových organizací byly popsány převyprávěním důležitých 

výstupů. Závěry z focus group vedoucích zaměstnanců Green Doors byly shrnuty a 

následně zapracovány přímo v návrhu organizační struktury sociálního podniku pro projekt 

Mlsná kavka. 

7. Výsledky analýzy současného stavu projektu Mlsná kavka 

Analýza současného stavu projektu Mlsná kavka se zaměřuje na fungování 

sociálního podniku v kontextu celé organizace. Pro zjištění stavu byli vybráni lidé, kteří 

v tomto kontextu hrají důležitou roli: 

- ředitelka (Ř), 
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- vedoucí restaurace (V), 

- manažerka pro metodiku (M), 

- vedoucí programu Začleňování na trh práce (Z), 

- pracovní konzultant (K). 

Výsledky jsou rozděleny podle oblastí, které z rozhovorů vyvstaly. Jednotlivé oblasti 

jsou popsány ve shrnutích, které zachycují pohledy všech dotazovaných. Každé shrnutí je 

doplněno vybranými citacemi z rozhovorů. 

Role v Mlsné kavce 

Mlsná kavka nemá jasně stanovené role lidí, kteří v její organizační struktuře 

figurují. Často dochází k tomu, že dělají činnosti, které nemají ve své náplni práce. Jsou 

přetížení. Práce, kterou odvedou, je závislá na jejich flexibilitě, odhodlání a mnohdy 

přesčasech. 

„Setkávám se s tím, že mám málo času, hodně hodně práce … jako můj problém je spíš 

množství hodin.“ (V) „Myslím si, že dělám třeba hodně těch provozních věcí, víc, než 

možná by třeba běžně patřilo do té služby …“ (K) „… problém je v tom, že není moje role 

vydefinovaná a je kolem toho zmatek. Že moc nikdo neví, co vlastně dělám, a každý si mě 

pro sebe chce urvat k něčemu jinému.“ (Z) 

Stejný problém se týká také gastronomického týmu, jeho práce je závislá na 

nasazení, které do ní vkládají. Problémy se řeší operativně především přesčasy vedoucího 

restaurace, kterému tím narůstá objem práce a času stráveným činnostmi, které jsou 

nezbytné pro chod podniku. 

„Myslím si, že tam nemají žádné rezervy. Já nevím, co by se stalo, kdyby jim onemocněl 

jeden kuchař.“ (K) „Jeden kuchař si chce kromě svých směn v rámci práce přivydělávat, 

takže mu nevadí dělat přesčasy, takže ty věci dělá on.“ (V) „Myslím si, že by tam měla být 

ještě nějaká síla, která vykrývá, když je někdo nemocný, někdo náhradní, ale to je možná 

tím, jak jsem z neziskovky nastavená na to, aby to bylo všechno komfortní a tak.“ (Z) 

Fluktuace zaměstnanců 

Restaurace se poněkolikáté potýká s fluktuací zaměstnanců, která je způsobena 

především náročností kombinace gastronomické práce a práce s uživateli s duševním 

onemocněním. Ukazuje se, že toto propojení není pro každého a výběr zaměstnanců, kteří 
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se pro práci hodí, je obtížný. Ve dvou případech ze čtyř se to povedlo. Jeden kuchař a 

jedna číšnice patří mezi opory týmu. Druhá polovina je kamenem úrazu. 

„Nábor je opravdu důležitý a není jenom o kvalitě té profese jako ve smyslu pohostinské, 

ale i že na jiné kvality to sází, na jiné osobnostně morální předpoklady, to vyžaduje od těch 

lidí. No takže jsem si říkala, že ta fluktuace je fakt velká.“ (M) „Teď jsme ve fázi, že 

bychom rádi někoho na place – číšníka měli, ale nedaří se nám přijmout správného 

člověka na tu funkci.“ (V) 

Role vedoucího 

Vedoucí restaurace v rámci provozu vyplňuje všechny mezery, které se v restauraci 

objevují. Svoji práci bere jako podnikání, připadá mu to přirozené. V případě výpadku 

některého ze zaměstnanců přebírá jeho místo a pracuje v jednu chvíli na několika pozicích 

zároveň. 

„Takže jsme v rámci úspor nenabrali číšníka, ale jsem to udělal sám.“ (V) „Pomáhá v 

kuchyni jako šéfkuchař a když je potřeba vykrývá směny na baru jako číšník. Že on je v 

mnoha pozicích, plus zajišťuje catering, protože když se vlastně spočítají všechny jeho role, 

tak je to trošku guláš.“ (Z) 

Role vedoucího restaurace je složitá. Figuruje na několika pozicích, které jsou sice 

propojené, ale nevyhraněné. Toto nastavení komplikuje chod restaurace především 

z personalistického hlediska – střety rolí kolidují na pozicích provozního restaurace, 

manažera restaurace, vedoucího týmu, spolumajitele a šéfkuchaře. Tyto střety jsou nejvíce 

viditelné na úrovni gastronomického týmu a postavení v celkové organizační struktuře 

Green Doors. Komplikují řízení podniku a rozhodování s ním spojené. 

„Někdy lidi v Green Doors vnímají Filipa jako vedoucího a přitom on je majitel, on není 

vedoucí. On má zájem, snaží se dělat to nejlepší, ale nemá klasickou náplň.“ (M) „Myslím 

si, že obtížná je nebo úplně nevyjasněná pozice Filipa, který zajišťuje zároveň místo 

provozního, místo manažera restaurace a místo vedoucího týmu.“ (Z) 

Vedoucí restaurace a zástupci Green Doors o této situaci jednají. Přiznávají, že 

momentální nastavení není trvale udržitelné a hledají možnosti, které by jej vyřešily. 

Během rozhovorů dotazovaní nabídli celou řadu řešení. Na nejdůležitějším výstupu se 

všichni shodují – vedoucí by měl být především spolumajitelem a šéfkuchařem restaurace. 
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Jeho zapojení do vedení podniku je následně otázkou zvolení varianty, která splní 

požadavky předem vydefinované pozice. 

„Záleží hodně na něm, na tom, co chce on. Si myslím, že duší je šéfkuchař, že je mu nejlíp v 

kuchyni, jako za sporákem, že ho to nejvíc baví.“ (Z) „Co se týče taky té náplně práce, 

dovedu si představit, že je Filip spolumajitel a šéfkuchař.“ (Ř) 

Spolumajitelství 

Řízení Mlsné kavky naráží na model spolumajitelství, kdy vedoucí restaurace a 

Green Doors vlastní oba 50 % podniku. Vedoucí restaurace je ve střetu rolí spolumajitele a 

vedoucího, Green Doors v kolizi rolí spolumajitele a poskytovatele sociální služby.  

Spolupráce je nastavena na základě přátelství a společného záměru zaměstnávání 

duševně nemocných. Řízení podniku ale logicky naráží na střety podnikání, kvality péče, 

financování, řízení lidí, nastavení pracovní kultury apod.  

Doposud se podařilo v důležitých aspektech provozování podniku najít kompromis. 

Jeho hledání je ale složité a naráží na další a další definování tohoto partnerství. 

Oba spolumajitelé vědí, že pokud nastane situace, kdy se kompromisu nepodaří 

docílit, bude projekt ukončen. 

„Co teď tam vnímám asi vyhroceněji víc než loni je ta krize toho partnerství. To že se 

potřebujeme vrátit k tomu, jestli ten smysl v tom partnerství a v tom spojení nějakých 

dovedností a nějakého know how, které jsme viděli před dvěma lety, je po těch dvou letech 

zkušeností stejný a za jakých podmínek dál pokračovat nebo nepokračovat.“ (Ř) „Největší 

podle mě jako zádrhel je v tom, že vlastně provoz a rehabilitace jsou půl na půl a nikdo 

nemá tu převahu, nikdo nemá to konečné slovo.“ (Z) „No tak ten pavouk je mixlý tím 

partnerstvím, že jo, nejsou ty vztahy, nedají se oddělit, takže myslím, že to je ten problém.“ 

(M) 

Chybějící člověk v Mlsné kavce 

Dotazovaní napříč rozhovorem upozorňovali na fakt, že v organizační struktuře 

Mlsné kavky chybí člověk, který by přebral část kompetencí vedoucího restaurace.  

Posílení týmu by napomohlo jasnému rozdělení rolí a obsahu práce, za kterou 

jednotliví zaměstnanci mají odpovědnost.  
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Postavení dalšího člověka a přidělení jeho možných činností bylo v názorech 

dotazovaných podobné. Shodli se na absenci pozice provozního, který by zajišťoval chod 

restaurace ve spolupráci s vedoucím. Možnosti rozdělení činností a kompetence vedoucího 

se lišily. Dotazovaní brali v úvahu osobnost vedoucího restaurace, jeho nároky z pohledu 

spolumajitele a přátelskou atmosféru, která mezi Green Doors a Mlsnou kavku 

neodmyslitelně patří. Výslednou podobou pozice by tedy byl kompromis, který by zaručil 

zachování požadavků obou spolumajitelů a naplnil jejich očekávání v dalším fungování 

podniku. 

„No a ještě by tam měl přibýt provozní. Jako podřízený, který by se staral o ten provoz.“ 

(Z) „No tak jako, myslím si, že by bylo dobře, kdyby někdo časem vzal spíš ty provozní 

úkoly na sebe.“ (V) „Určitě by to bylo o nějakém tom vymezení s tím provozákem, ale já 

jak ho vidím, zohledňuju v tom i jeho osobnost.“ (K) 

Dalším chybějícím článkem ve struktuře Mlsné kavky jsou pozice „vykrývačů“ 

(pomocníků) – brigádníků. V provozu restaurace často nastávají výpadky uživatelů, kteří 

nedorazí na svou směnu nebo se ze zdravotních důvodů omluví na několik směn dopředu. 

Momentálně se tyto situace řeší doplňováním výpadků ostatními uživateli, což není 

v souladu s poskytováním kvalitní péče z hlediska přetěžování uživatelů, nebo přesčasy 

gastronomického týmu. Tato situace potřebuje koncepční řešení.  

„Tam se opravdu jede na tip ťop, i s těma klientama. Když prostě přijde o 10 minut 

později, nevím kuchař přijde o 10 minut později, hlavní myslím, tak je to prostě pořádný 

průšvih, žádná rezerva. A myslím si, že to řeší právě brigádníci.“ (K) „Ještě jsem si říkala, 

že ta jedna pozice by byl ještě někdo, buď ještě jeden kuchař, anebo jeden jako číšník, 

anebo někdo jako univerzální.“ (Z) 

Organizační struktura Mlsné kavky 

 Organizační struktura Mlsné kavky je zamotaná. Kromě výše popsaných nejasných 

pozic a chybějícího člověka, je kritické propojení týmů zaměstnanců Mlsné kavky a 

zaměstnanců Green Doors, jejichž práce s Kavkou souvisí.  

Problémy nastávají především na metodické rovině, kterou zastupuje vedoucí 

programu Začleňování na trh práce, jehož je Mlsná kavka součástí. Nejsou zde jasně 

stanovené kompetence, odpovědnost ani systém řízení. Vedoucí začleňování stojí mezi 

dvěma týmy, do kterých na jedné straně patří a druhé nepatří. 
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„Je to velmi složité, všechno se to děje hrozně živelně. Já nemám, víš co, já nemám 

kompetence na to, když to řeknu úplně otevřeně, tak nemám kompetence na to jakoby 

přinutit stálý tým k čemukoliv, na vedoucího nemám vůbec žádné páky. To je trošku 

frustrace, protože nemám kompetence, ale mám odpovědnost za tu službu.“ (Z) „Je jako 

ošemetné aby se ty kompetence a ty pracovní náplně nějak nerozplizávaly a nebyly nějak 

zmatečné, aby neměli lidi očekávání takové, které se jako nenaplní zaměstnanci. Mluvím 

spíš teď jakoby o stálých zaměstnancích, nemluvím o klientech. Tak si myslím, že by do 

toho vedení mělo vnášet víc ten apel na tohle to vymezování těch pozic.“ (K) 

Střet kultur 

Propojení Mlsné kavky a Green Doors naráží na střety kultur. Na jedné straně stojí 

nezisková organizace poskytující sociální službu v několika programech, které jsou 

provázané. Na druhé straně je restaurace, která stojí mimo tyto struktury.  

Střet kultur lze vidět na přístupu těchto stran. Vedoucí restaurace a její zaměstnanci 

jsou spokojeni s nastavením minimálního kontaktu a propojení s organizací. Z jejího 

pohledu je to přesně naopak. Zástupci Green Doors by chtěli Mlsnou kavku více zapojit do 

dění v organizaci a propojit ji s ostatními projekty, resp. zaměstnanci projektů.  

Tento konflikt je také v řešení, obě strany se snaží najít kompromis, který by jim 

vyhovoval. 

„Tak jakože jsou tlaky, abych já byl víc a na poradách a stálý tým a to je pro mě nedobré, 

že mě to brzdí v tom rozvoji. …  Spíš si myslím, že by bylo fajn spíš to neformální 

propojení, že když je nějaká party nebo tak nějak, že si myslím, že to je, že to by bylo fajn.“ 

(V) „Podle mě je to takové nesystematické, že ty dvě věci, jako ta služba a Kavka si jedou 

jakoby vedle sebe, jako po nějaké dvouproudové silnici a jenom občas se jako potkají, 

přesednou a pak se zase rozpojí. Jakože je to takové nahodilé, já mám pocit, že v tom není 

úplně systém.“ (K) „Kdybychom ten soulad nenašli a šly ty věci proti sobě, tak si myslím, 

že to dál nejde. V zásadě si myslím, že ta kultura musí být minimálně půl napůl a musí být 

vydefinovaná jak je a potom to může a potom je to dál i projekt Green Doors i projekt 

našeho spolumajitele.“ (Ř) 

Předávání informací mezi Mlsnou kavkou a Green Doors 

Předávání informací mezi zaměstnanci Mlsné kavky a Green Doors, potažmo 

vedoucím restaurace k zaměstnancům Mlsné kavky a ke Green Doors, není dostatečné. 
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Informace plynou na několika úrovních – předávají se formou schůzek, porad, reportů a 

zápisů. Viditelná je zde především potřeba Green Doors být více informovaní. Na straně 

vedoucího restaurace a zaměstnanců restaurace tato potřeba není. 

„Myslím si, že ne úplně dobře nebo myslím si, že funguje, když je nějaká informace, co se 

má přinést, tak se přinese, ale taky je těžké jak to předat všem ze stálého týmu.“ (Z) 

„Určitě v tom hodně chybí, určitě se někdy to samé říká na více místech, něco se naopak 

neřekne, takže úplně jako komfortní ty cesty nejsou.“ (Ř) „Jako funguje, ale mohlo by líp, 

nemůžu říct, že nefunguje, ale ani, že funguje.“ (M) 

Prosperita Mlsné kavky 

Mlsná kavka se jako projekt stále vyvíjí. Z celkového pohledu její prosperita stoupá. 

Krátké období, kdy se jí nedařilo a hrozilo ukončení projektu, díky finanční injekci 

přestála. 

„Vede se jí dobře, to znamená, že zákazníci jsou spokojeni a je jich čím dál, tím víc. Tak 

tím pádem se nám vede ekonomicky, ještě ne úplně ideálně, ale je to v pořádku.“ (V) 

„Myslím, si, že tak, jak je ta vývojová křivka, tak je to reálné a hezké.“ (M) „Z finančního 

hlediska, když si vezmeme tržby, tak musím říct, že je to nad očekávání, pro mě reálně než 

jsem myslela, že to může být za ten rok.“ (Ř) 

Budoucnost Mlsné kavky 

Dotazovaní vidí budoucnost projektu pozitivně, krizové období je pryč. Zůstaly po 

něm zkušenosti a opatření, která by měla podobným nástrahám předejít. Mlsná kavka je 

z nejhoršího venku, čeká ji hodně práce. 

„… teď je to tak, že nehrozí bankrot nebo tak nějak, což před rokem docela bylo. Ta 

hrozba je pryč, ale ještě to není dlouhodobě udržitelné úplně … ne, já si myslím, že to 

půjde, jsem optimista.“ (V) „Líbilo by se mi, kdyby Kavka udávala směr ve smyslu 

sociálního podnikání, protože se ukazuje, že to jde, a že fakt sem začínají jezdit lidi a tomu 

rozumět.“ (M) 

Prostředky k naplnění předpokladů 

K tomu, aby se budoucnost Mlsné kavky vyvíjela žádaným směrem, je z pohledu 

dotazovaných potřeba především stabilizace týmu. Ta souvisí s vyjasněním rolí, doplněním 

chybějících členů týmu a následným uklidněním situace. 
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„… aby lidi nebyli unavení, aby nechodili přes své hranice a aby neodcházeli, protože byli 

vyčerpaní. Takže já bych byla ráda, kdyby se to teďka zklidnilo, stabilizovalo a zakotvilo.“ 

(Ř) „Na rok, dva roky dopředu, tak si myslím, že by tam měla být větší stabilita v týmu 

klientů, si myslím jako třeba.“ (V) 

Uživatelé služby v Mlsné kavce 

Lidé, kteří v Mlsné kavce pracují na místech poskytovaných sociální službou, jsou 

mezi dotazovanými vnímáni jako zaměstnanci, či zaměstnanci se specifickými potřebami. 

V povědomí však zůstává, že jsou zároveň uživateli služby, také vzhledem k tomu, že 

Green Doors nabízí další tréninková místa ve svých kavárnách. 

„Jsou to pro mě klienti, protože jsem za sociální službu, a takže já to mám tak mentálně, je 

mám ukotvené jako klienty, ale když se bavím se stálým týmem, jsou to vlastně kolegové, 

zaměstnanci.“ (Z) „Vnímám je jako zaměstnance, kteří ale mají své potřeby.“ (V) „Spíš 

mám problém jim říkat klienti, protože když vidím tu realitu té práce i to, jaké jsou na ně 

požadavky, tak je vidím opravdu jako zaměstnance.“ (K) 

Hranice mezi podnikáním a rehabilitací 

Projekt Mlsné kavky neustále balancuje na hranici poskytování kvalitní sociální 

služby a podnikáním zaměřeném na zisk. Jeho cílem je provozovat konkurenceschopnou 

restauraci a zároveň poskytovat kvalitní péči uživatelům služby. Toto téma je důležitou 

součástí řízení projektu, pravidelně se na něj upozorňuje a ověřuje se, zda je tento konflikt 

pod kontrolou. 

Vědomě jde Mlsná kavka spíše směrem podnikání. Zisk je důležitý pro provoz 

restaurace, fungování programu je jím podmíněné. Kvalita péče na něj navazuje. 

V případě, že by se tyto dva protipóly zásadně rozcházely, panuje shoda, že by 

podnik dále nemohl fungovat. 

„Těžko říct, no, myslím si, že prostě má našlápnuto spíš k tomu businessu, tím, jak ji znám, 

tak si myslím, že se třeba spíš asi přikloní k tomuhle tomu modelu.“ (K) „Myslím, že ty 

ambice jsou tam obojí jako silné, což je taky to kde se možná přetlačujeme. … Asi má 

přednost ten podnikatelský záměr v té kvalitě restaurace. Pokud se nenajde řešení, že to jde 

dělat s klientama, tak se hledá řešení, jak to dělat jinak bez klientů.“ (Ř) „Já bych chtěla, 

aby to byla víc sociální služba, ale myslím, že je to trošku víc business, asi to není blbě. No, 

ale myslím, že je to trošku víc business, ale ne o moc.“ (Z) 
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Varianta Mlsné kavky bez Green Doors 

Při současném nastavení projektu Mlsné kavky si žádný z dotazovaných nedokáže 

představit, že by restaurace mohla fungovat nezávisle na Green Doors. Příjem a podpora 

uživatelů tvoří značný objem práce, která je zajišťována pracovním konzultantem.  

Pracovní konzultant je zakotven v Green Doors, které mu poskytuje oporu, 

vzdělávání, intervize atd. 

Dalším faktorem je množství uživatelů, kteří jeho podporu potřebují – jejich 

fungování je často provázané s pomocí, kterou pracovní konzultant nabízí. 

 „Myslím si, že Green Doors dělá příjem klientů a myslím si, že by zaměstnanci Kavky 

nedokázali vychytat tu míru koho vzít a koho nevzít, aby tu práci zvládl.“ (Z) „Green 

Doors poskytuje obrovské zázemí k té práci, jo. Všechno co se tady dozvídám, kde se můžu 

inspirovat, mám prostě podporu, že jo jako, supervize, všechny tyhle věci, které to 

ošetřujou. Takže si myslím, že by to bylo obrovsky náročné pro toho člověka, který by tam 

měl zastávat tuhle tu roli.“ (K)  

V neposlední řadě je klíčové rozdělení podílu vlastnictví mezi spolumajiteli. Green 

Doors díky svému jménu a partnerstvím (např. s Městskou částí Prahy 8) zajišťuje 

významné podmínky pro provozování restaurace – výše nájmu prostor restaurace, smlouvy 

s dodavateli apod. Tyto podmínky výrazně přispívají k udržitelnosti nákladů spojenými se 

základním fungováním podniku. 

„Myslím si, že kdyby se to odštěpilo a bylo to jako samostatná organizace nebo tak, takže 

fakt jako ty další náklady jsou docela drahé.“ (M) „Myslím si, že to nemůže fungovat bez 

dotačních peněz a veřejné podpory v tomhle rozsahu“ (Ř) 

Shrnutí 

První část výzkumu byla realizována v době, kdy byla Mlsná kavka projektem, který 

se stále rozjíždí, a proto se nachází v neustálém procesu utváření svého konceptu.  

Dotazovaní otevřeně mluvili o svých názorech, pocitech a očekáváních. Během 

rozhovorů jsme narazili na celou řadu potíží, které Mlsné kavce komplikují její existenci. 

Analýza rozhovorů potvrdila náročnou situaci, se kterou se Mlsná kavka, resp. Green 

Doors potýká. 
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Podstatným problémem je vztah spolumajitelů. Rozdělení vlastnictví projektu půl na 

půl je z hlediska jeho řízení zásadní komplikací. Projekt funguje z podstaty společného 

zájmu a dlouhotrvajícího přátelství vedoucího restaurace a Green Doors. Otázka fungování 

těchto subjektů bez faktoru fungujícího přátelství je spekulativní, pro existenci projektu je 

tento vztah klíčový. 

Rozdělení podílů vlastnictví se promítá hned do několika rysů projektu, potažmo celé 

organizace.  

Prvním je organizační struktura, která je propojená a oddělená zároveň. Vedoucí 

restaurace a Green Doors se potkávají ve smyslu provozování restaurace jako tréninkového 

místa pro lidi s duševním onemocněním. Rozcházejí se však v pohledu na podnikání a 

poskytování sociální služby. Nastavení organizační struktury se snaží pojmout obě tyto 

hlediska. Výsledkem je střet gastronomické práce a metodické práce zaměřené na uživatele 

služby. Green Doors se pokouší o aplikování procesů a metod, které s úspěchem používá 

ve svých dalších programech. Gastronomický tým se zaměřuje na praktickou část a 

podstatu své práce, kterou je provoz restaurace. Tento střet vyvstává především v postavení 

role vedoucího týmu Začleňování na trh práce, který program zaštiťuje jako službu. Tato 

souvislost ovlivňuje práci odborného manažera pro metodiku a následně také práci 

ředitelky organizace. Střet je stále živý, zaměstnanci jsou si vědomi jeho důležitosti. 

Situace se řeší, hledá se kompromis pro vhodné nastavení. 

Dalším následkem rovnoměrného rozdělení podílu vlastnictví projektu jsou 

komplikace v zařazení role vedoucího restaurace a jeho spolupráce s ředitelkou organizace. 

Oba mají stejně platný hlas v rozhodování o projektu. Každé jednání o jeho směřování 

nebo důležitých rozhodnutích k jeho fungování je závislé na dohodě. Jednání jsou složitá, 

promítá se zde výše popsaný střet podnikatelského záměru a poskytování kvalitní péče 

lidem s duševním onemocněním. Kompromisy se doposud vždy podařilo najít, značně 

však komplikují a zdržují fungování projektu. 

S rozdělením podílu souvisí také objem práce a nastavení role vedoucího restaurace. 

Vedoucí je odpovědný za vedení projektu, zároveň do něj však promítá svůj podnikatelský 

plán zaměřený na zisk. Jeho pozice je tedy komplikovaná a předimenzovaná. Náplň práce 

mu určuje propletení rolí spolumajitele, vedoucího týmu, podnikatele, provozního a 

šéfkuchaře. Každá z těchto rolí má své specifické zaměření, jejich kombinace je staví do 

konfliktu jak přímo v projektu, tak v celo-organizačních souvislostech. Tato situace je také 

v dlouhodobém procesu řešení, současný stav není trvale udržitelný. 
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Dalším důležitým faktorem fungování projektu je střet kultur, ve kterém kolidují 

metody práce neziskové organizace s rázem restauračního zařízení. Green Doors má dobré 

zkušenosti s propojením svých programů, a proto chce projekt Mlsné kavky více ukotvit ve 

strukturách organizace. Gastronomický personál tyto potřeby nevidí a soustředí se pouze 

na provoz svého podniku. Příkladem tohoto střetu je předávání informací, které je mezi 

subjekty z pohledu organizace nedostačující. Názor gastronomického týmu je opačný.  

Projekt Mlsné kavky stojí na nasazení svých zaměstnanců. Jejich role nejsou přesně 

vymezené, rozsah jejich práce je objemný. Nastavení pozic, ve kterém se kombinují 

gastronomické dovednosti s osobnostními předpoklady pro práci s lidmi se 

znevýhodněním, vyžadují odhodlání a nadšení pro smyl této práce. Častým jevem jsou 

přesčasy zaměstnanců a předimenzování práce, která se od nich očekává. Tento problém se 

týká jak kuchařů a číšníků, tak vedoucího restaurace, který při potřebě pomáhá na všech 

pozicích.  

Důsledkem náročnosti práce v provozu restaurace je značná fluktuace zaměstnanců, 

která komplikuje koncepční řešení situace. Během dvou let se na pozicích vystřídalo hned 

několik lidí. 

Náročnost práce v provozu restaurace se promítá do náplně práce vedoucího 

projektu, který momentálně zastává činnosti několika rolí a úvazků. Dotazovaní v projektu 

postrádají nového člena týmu, který by obsadil místo provozního restaurace. Přebráním 

části náplně práce a kompetencí vedoucího by se organizační struktura projektu více 

diverzifikovala, nové nastavení by se odrazilo na ustálení rolí ve zbytku týmu. Především 

by se ale vyčistila náplň práce vedoucího, který by se mohl soustředit na role spolumajitele 

a šéfkuchaře restaurace, ve kterých se sám vidí. 

Provoz restaurace kromě provozního manažera postrádá také pracovní místa 

„vykrývačů“, kteří by doplňovali časté výpadky uživatelů služby na směnách v kuchyni a 

na baru. Jednoduchým řešením je zaměstnání brigádníků, kteří by nahradili přesčasy 

stálých zaměstnanců a uživatelů služby. 

Prosperita Mlsné kavky je napříč dotazovanými vnímána pozitivně, všichni vidí její 

potenciál a věří v jeho plnění. Shodují se, že na této cestě je zapotřebí především obsazení 

popsaných pozic a stabilizace týmu. 

Projekt Mlsné kavky provází dilema balancování na hranici podnikání a poskytování 

kvalitní sociální služby. Převládajícím prvkem je zde podnikání, které je klíčové pro chod 
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restaurace. Kvalita poskytované služby je ale natolik zásadní, že na ní závisí existence 

projektu. Oba spolumajitelé jsou si vědomi toho, že pokud se tyto faktory nepodaří 

skloubit, nebude jejich spolupráce nadále možná. Zároveň přiznávají, že jejich partnerství 

podmiňuje samotnou existenci restaurace. 

Balancování na této hranici se promítá také do postavení uživatelů služby, kteří jsou 

mezi dotazovanými vnímání jako zaměstnanci se specifickými potřebami. To odpovídá 

nastavení projektu jako třetího stupně obtížnosti v konceptu tréninkových míst 

poskytovaných Green Doors. 

8. Výsledky analýzy v sociálních podnicích dalších neziskových 

organizací 

Analýza dobré praxe sociálních podniků popisuje jejich koncept a zařazení 

v organizacích, které je provozují. Každá část začíná stručným teoretickým základem, 

který následuje deskripce důležitých výstupů získaných z rozhovorů se zástupci podniků. 

8.1. Kavárna Modré dveře – O. s. Modré dveře 

náměstí Smiřických 39 

Kostelec nad Černými Lesy, 281 63 

Kavárna Modré dveře je společným projektem dvou partnerů – Terapeutického 

centra pro širokou veřejnost Modré dveře o. s. a hotelovou a gastronomickou společností 

Viliam Sivek – Sivek hotels. 

Spolupráce partnerů vychází z rodinného vztahu ředitelky terapeutického centra 

Kateřiny Sivekové Křižákové a jejího manžela Viliama Siveka, který je generálním 

ředitelem a majitelem společnosti Sivek hotels. 

Kavárna Modré dveře patří do skupiny hotelů, restaurací a kaváren firmy Sivek 

hotels. Jejich spolupráce funguje na základě partnerské smlouvy, v jejímž rámci centrum 

v kavárně integruje uživatele svých služeb. 

Kavárna byla otevřena v květnu 2012, terapeutické centrum zahájilo svůj provoz 

v září téhož roku. Firma Sivek hotels vznikla původně jako EuroAgentur Hotels & Travel 

v roce 1989. 
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O. s.  Modré dveře – terapeutické centrum pro širokou veřejnost 

Terapeutické centrum Modré dveře nabízí péči pro lidi s psychickými obtížemi, 

v krizi, pro lidi s duševním onemocněním nebo mentálním hendikepem. Provozuje širokou 

nabídku volnočasových aktivit a pořádá řadu kulturních akcí.  

Nabídka služeb v sobě kombinuje různé formy, které překračují hranici mezi 

zdravím a nemocí. Centrum se zaměřuje na práci s duševně nemocnými, mentálně 

postiženými, ale i zdravými lidmi, ať už z okolí uživatelů služeb, či z řad široké veřejnosti. 

Poskytované služby: 

- sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením, 

- krizová pomoc, 

- klinický psycholog a psychoterapie, 

- volnočasové aktivity. 

 

Uživatelé služby jsou zařazováni do provozu kavárny v rámci sociální rehabilitace a 

pracovní terapie. (Modré dveře, 2014) 

 

Viliam Sivek – Sivek hotels 

Sivek hotels je rodinná hotelová a gastronomická společnost, která provozuje síť 

pražských hotelů a restaurací, vlastní incomingovou cestovní kancelář a nabízí 

gastronomické služby v oblasti cateringů.  

Provozovny Sivek hotels 

- Hotely: Hotel Selský dvůr, Hotel Kampa, Hotel Melantrich, Hotel William, Hotel 

Harmony, Hotel U růže a Hotel Prameň. 

- Restaurace: Rytířský sál a Stará zbrojnice Hotel Kampa, Restaurace Selský dvůr, 

Restaurace U růže, Kavárna Pupek světa, Kavárna Barbalon a Kavárna Modré 

dveře. 

- Catering je zajišťován pod hlavičkou Catering a Culinary Teamu (Sivek hotels, 

2014). 
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Rozhovor 

- PhDr. Kateřina Siveková Křižáková – ředitelka terapeutického centra 

Kavárna sama o sobě není výdělečná, její koncept dle ředitelky terapeutického centra 

vychází ze zkušeností z Nizozemí, kde podnikatelé běžně v rámci svých charitativních 

aktivit nabízejí místa pro lidi znevýhodněné na trhu práce. Jde o donátorství, donátoři jsou 

ochotni věnovat peníze a udělat něco dobrého pro lidi, kteří pomoc potřebují. Jedná se o 

investici do provozovny, která prodělává v rámci poskytování sociální služby, další 

provozovny podnikatele tuto ztrátu dotahují. 

Kavárna Modré dveře tímto konceptem vystupuje jako ojedinělý projekt v České 

republice. Ředitelka organizace přiznává, že se setkává s velkým nepochopením, kavárna 

bývá označována za místo, kde dochází k prolévání a praní peněz. 

Modré dveře jako kavárna a Modré dveře jako občanské sdružení jsou finančně 

nepropojené subjekty. Provozovatelem kavárny je firma Sivek hotels, která zajišťuje celý 

její provoz a prostřednictvím cíleně určených sponzorských darů, vázaných na mzdy, 

financuje platy svých zaměstnanců. 

Sivek hotels přímo zaměstnává gastronomický personál kavárny, tzn. provozní, 

zaměstnance/barmany a zaměstnance/uživatele. O. s. Modré dveře zajišťuje mzdy 

terapeutického týmu centra systémem dotací, grantů a darů. 

Obrázek č. 17: Organizační struktura kavárny Modré dveře. 
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Obrázek č. 18: Organizační struktura O. s. Modré dveře.
18
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Uživatelé služby se dělí do dvou skupin. Zelenou tvoří duševně nemocní (aktuálně 

čítá čtyřicet osob), v modré skupině jsou mentálně postižení (čtyři lidé).  

Roční registrovaná kapacita sociální služby je 100 míst na rehabilitaci, 80 míst na 

aktivizaci, 100 míst pro krizovou intervenci a 20 míst v terénní službě. 

Zaučování uživatelů služby probíhá za účasti sociálního pracovníka nebo 

psychologa. O. s. Modré dveře připravuje uživatele služby k tomu, aby v kavárně mohli 

zůstat. Jakmile jsou uživatelé dostatečně zaučení, přecházejí do pracovního poměru se 

Sivek hotels a stávají se zaměstnanci/uživateli. To znamená, že v kavárně jsou vedeni a 

vnímáni jako běžní zaměstnanci, gastronomický tým je bere jako kolegy. Teprve po směně 

docházejí za pracovníkem sociální služby k povídání, kde mají možnost sdílet své zážitky, 

úspěchy a potíže. V rámci pozdějšího udržovacího procesu mají zaměstnanci/uživatelé 

možnost pravidelného docházení na individuální konzultace s pracovníkem sociální služby.  

Počet zaměstnanců/uživatelů reaguje na požadavky provozu, podle sezóny a 

návštěvnosti kavárny se jejich počet pohybuje většinou mezi třemi až dvaceti zaměstnanci. 

Na směnách se střídají podle svých individuálních možností. Počet pracovníků na jedné 

směně je zpravidla jeden zaměstnanec/barman a jeden zaměstnanec/uživatel. Obsazování 

do směn se řídí požadavky provozu a možností zaměstnanců/uživatelů.  

Provozní je přímým zaměstnancem Sivek hotels, pracuje na celý úvazek. Jeho 

podřízenými jsou tři zaměstnanci/barmani a zaměstnanci/uživatelé. Provozní řeší stavy 

skladu, objednávky, doplňování zboží, kulturní akce. Je v neustálé komunikaci se Sivek 

                                                           
18

 Organizační struktury sociálních podniků jsou v 8. kapitole přizpůsobeny potřebám výzkumu. Nejsou 

v nich tedy znázorněny orgány, které se přímo netýkají jejich praktického fungování (valné hromady, správní 

rady aj.) 
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hotels, ať už v rámci porad, které probíhají každý týden, tak v rámci toho, že majitel firmy 

kavárnu pravidelně navštěvuje. 

8.2. Jůnův statek – Fokus Praha o. s.  

Sedlec u Líbeznice  9 

Praha, 250 65 

 Sociální firma Jůnův statek patří mezi projekty Občanského sdružení Fokus Praha. 

Fokus Praha o. s. je součástí sítě Fokus ČR, založené roku 1990, působící v řadě míst 

České republiky. 

Fokus ČR je největší neziskovou organizací u nás, zabývající se komplexní 

komunitní péčí pro lidi s dlouhodobým duševním onemocněním. V jeho nabídce jsou 

služby sociální, zdravotnické a pracovní terapie, podpory bydlení a krizové intervence. 

Fokus Praha se dělí na komunitní týmy, které mají geograficky ohraničené oblasti 

své působnosti.  

- Komunitní tým regionu Jih. 

- Komunitní tým regionu Sever – Západ. 

- Komunitní tým Střední Čechy. 

Komunitní tým je vstupním střediskem pro služby Fokusu Praha. Probíhá zde první 

kontakt a schůzka se sociálním pracovníkem, na které se s uživatelem služby vyjasní jeho 

potřeby a určí se služba, která nejlépe vyhovuje jeho potřebám. Odtud uživatel vstupuje do 

jednotlivých programů. 

Sociální firma Jůnův statek byla otevřena v roce 1999, oblastně spadá do 

komunitního týmu Středních Čech. Jejím posláním je podnikat a vytvářet pracovní 

příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou 

pracovní a psychosociální podporu. 

Sociální firma Jůnův statek provozuje: 

- restauraci, 

- penzion, 

- učebnu (školicí středisko), 

- internetovou kavárnu, 

- obchod, 
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- prádelnu. 

Nabídku pozic pro uživatele služeb tvoří místa pokojských, číšníků, kuchařů, 

pomocníků v kuchyni, údržbářů, uklízeček, pradlen a recepčních. (Fokus Praha, 2014) 

Rozhovor 

- Tomáš Tahavský – vedoucí sociální firmy Jůnův statek 

Jůnův statek je sociální firmou, poskytující „normální“ zaměstnání. Uživatelé služeb 

jsou zde zaměstnáni na smlouvu, mají zkrácené úvazky a tabulkové platy. 

Personál statku tvoří celkem 60 zaměstnanců. Lidí s duševním onemocněním je 40, s 

jiným znevýhodněným (tělesné apod.) 10 a zbylých 10 tvoří lidé bez znevýhodnění.  

Jůnův statek je financován z 50 % vlastními výdělky (zisky především z restaurace, 

penzionu a školení). Další finance čerpá z dotací, projektů a od úřadu práce (75 % mezd 

uživatelů platí úřad práce). 

Sociální firma je ve svém způsobu práce stále více tlačená do business přístupu. 

Dochází zde ke střetu poslání (sociální firma existuje proto, aby zajistila pozice pro 

znevýhodněné) a nutností vydělávat na její fungování. Mnohdy dochází k upozadění 

poslání. 

Původním záměrem sociální firmy byla příprava lidí s duševním onemocněním na 

otevřený trh práce. Čas ukázal, že to nefunguje. Pro zaměstnance je místo na statku 

konečným, někteří zde pracují i 15 let.  
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Obrázek č. 19: Organizační struktura sociální firmy Jůnův statek. 
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 Vedoucí sociální služby má na starost veškerý chod firmy. Spadá pod něj restaurace 

(kuřácká, nekuřácká), penzion (učebna), recepce, krámek, prádelna a údržbářská dílna. Pod 

sebou má jednotlivé vedoucí (provozní vedoucí restaurace, vedoucí recepce, vedoucí 

penzionu a vedoucí údržby). Vedoucí se starají o chod jednotlivých středisek 

(personalistiku, provoz, zásobování apod.). Jejich kompetencí je rozhodovat o svém 

středisku a jeho zaměstnancích. S výstupy seznamují vedoucího sociální firmy, který je 

může korigovat. 

 Systém dalších zaměstnanců je v jednotlivých střediscích podobný. V recepci jsou 

si pod vedoucí všichni rovni (všichni patří do skupiny zaměstnanců se znevýhodněním). 

Pozici vedoucího směny přebírá člověk, který je schopnější. Stejně tak v penzionu, pod 

vedoucí jsou pokojské a uklízečky na stejné úrovni. V restauraci jsou přímými 

podřízenými vedoucího šéfkuchaři a vrchní číšníci, pod nimi jsou pomocní kuchaři, 

pomocní číšníci a myči nádobí. 

Na statku je zachován určitý stupeň podpory pro zaměstnance se znevýhodněním. 

Většina z nich má sociálního pracovníka z komunitních týmů Fokusu. V jedné z budov 

statku sídlí část Středočeského komunitního týmu, díky tomu mají zaměstnanci možnost 

využívat služeb pracovní poradkyně. V případě zhoršení zdravotního stavu funguje pomoc 

a podpora ostatních zaměstnanců. 
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Při potřebě odborné pomoci se zaměstnanci obrací na krizové centrum nebo 

terapeuty Fokusu. Odborný personál na statku nepracuje, všichni zaměstnanci prošli 

školením (psychiatrické minimum apod.). 

Jůnův statek kromě popsaného personálu ve svém provozu nevyužívá služeb 

brigádníků nebo dobrovolníků. Výpadky na směnách a nemocnost svých zaměstnanců řeší 

přesčasy. 

Přímým nadřízeným vedoucího sociální firmy je regionální ředitel (Středočeský 

kraj). Nadřízeným regionálních ředitelů je generální ředitel, pod nějž spadají další ředitelé 

rozsáhlé organizační struktury Fokusu Praha (ředitel pro metodiku, ředitel pro ekonomiku 

a provoz, ředitelka pro rozvojové projekty, ředitel oblasti zdravotních služeb).  

Jůnův statek využívá služeb dalších zaměstnanců Fokusu Praha – ekonomů, 

účetních, personálních manažerů, PR atd. Ve svých řadách zaměstnává pouze 

administrativní pracovnici a pracovnici, která má na starost pokladní deník. 

Předávání informací v sociální firmě funguje na základě společné kanceláře všech 

vedoucích. Systém porad je jednoduchý. Metodickou práci dělá regionální ředitel společně 

s metodickým týmem. Vedoucí sociální firmy je seznamován s výstupy, se kterými potom 

pracuje. 

8.3. Café Therapy – Sananim Charity Services s. r. o.  

Školská 1267/30 

Praha, 110 00 

Provozovatelem sociální firmy Café Therapy je společně s chráněnou keramickou 

dílnou Charity Shop a projektem Promile Info společnost Sananim Charity Services s. r. o. 

Sananim Charity Services s. r. o. je samostatný právní subjekt, zřízený a vlastněný 

Zapsaným ústavem Sananim. 

Sananim z. ú. byl založen v roce 1990 jako nestátní nezisková organizace působící 

v oblasti drogových závislostí. V současnosti provozuje jedenáct hlavních zařízení, v 

jejichž rámci poskytuje sociální služby, poradenství, zdravotně sociální a informační 

služby: 

˗ Terénní programy. 

˗ Romský terénní program. 



59 
 

˗ Kontaktní centrum. 

˗ Specializované ambulantní služby CADAS. 

˗ Terapeutická komunita Karlov. 

˗ Terapeutická komunita Němčice. 

˗ Denní stacionář. 

˗ Doléčovací centrum. 

˗ Doléčovací centrum pro matky s dětmi. 

˗ Poradna pro rodiče. 

˗ Pracovní a sociální agentury. 

˗ Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem. 

˗ Drogové informační centrum. 

Sociální firma Sananim Charity Services s. r. o. byla založena v roce 2005, ve 

stejném roce byla otevřena také kavárna a restaurace Café Therapy. Smyslem Café 

Therapy je zaměstnávání lidí po léčbě drogové závislosti, znevýhodněných na běžném trhu 

práce. Získávají zde své první pracovní zkušenosti, zvyšují si motivaci a schopnost posléze 

najít a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce. Tento proces posiluje jejich začlenění 

do běžného života bez drog. 

Café Therapy je koncipováno jako multifunkční prostor, využitelný k rozmanitým 

aktivitám a setkáním.  

Prostor Café Therapy nabízí: 

˗ kavárnu, 

˗ restauraci, 

˗ dětský koutek, 

˗ obchod s českou keramikou, 

˗ konferenční sál. (Sananim, 2014) 

 

Rozhovor 

- PaedDr. Martina Richterová Těmínová – odborná ředitelka ústavu 

Café Therapy je projektem samostatného právního subjektu Charity Services s. r. o. 

Ten je ve stoprocentním vlastnictví Sananim z. ú. a je přímo podřízen jeho zástupcům, 

kteří jsou zároveň vlastníky dalších právních subjektů. 
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Café Therapy je z 90 % samostatné, Sananim musí dotovat zbylých 10 %. Dotované 

peníze plynou z financí, které získají pro jiné služby. Cílem je mít samostatný podnik. 

Jestliže bude Café Therapy nadále ztrátové, je možné, že dojde k jeho zavření a ukončení 

projektu. V případě produkce zisku by finance přecházely zpět do Sananimu. Café Therapy 

není sociální službou, uživatelé služby nemají status zdravotně postižených, na provoz 

restaurace není možné čerpat dotace. 

Obrázek č. 20: Organizační struktura Sananim z. ú. 

 

Obrázek č. 21: Organizační struktura Café Therapy. 
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Vnitřní fungování Café Therapy má na starost vedoucí (hlavní provozní). Dalšími 

zaměstnanci jsou aktuálně druhý provozní, 2 kuchaři, 2 pomocní kuchaři, 4 barmani a 

uklízečka. Postavení kuchařů a pomocných kuchařů závisí na nabídce, pokud se objeví 

uživatel služby s dostatečnými dovednostmi, může být kuchařem. U číšníků jsou šéfové 

směn neuživatelé, uživatelé jsou pod nimi. Množství uživatelů služeb záleží na financích, 

např. při čerpání peněz z evropského projektu je možné zaměstnat více uživatelů. Kapacita 

restaurace je 6 až 8 uživatelů. Uživatelé jsou v restauraci zaměstnáni na hlavní pracovní 

poměr, mají podepsanou běžnou smlouvu.  

Café Therapy využívá služeb externích firem v oblasti účetnictví a personalistiky. 

Vedoucí zpracovává podklady, které firmám předává (výkazy, mzdy apod.). Nabírání 

uživatelů funguje za podpory pracovní agentury patřící do služeb Sananimu. Ostatní 

zaměstnance vybírá vedoucí sám. Propagaci a fundraising zajišťuje Sananim. 

Odbornou péči o uživatele zajišťuje doléčovací centrum (Sananim). Součástí 

zaměstnání v restauraci je kontrakt, v jehož rámci uživatelé udržují kontakt s odbornou 

Sananim z. ú. Charity services s. r. o. Café Therapy

další právní subjekty Sananimu
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službou. Přímo v restauraci jsou bráni jako běžní zaměstnanci, týkají se jich specifická 

pravidla, která určuje sociální firma – etický kodex, dodržování pravidel (platí pro všechny 

zaměstnance). 

V práci s cílovou skupinou se zkušeností s drogovou závislostí nejsou zvláštní 

omezení – restaurace funguje jako klasický pracovní model. Uživatelé jsou lidé, kteří 

většinou nemají čistý trestní rejstřík a postrádají pracovní dovednosti. Cílem je práce bez 

omezení (standardní pracovní doba atd.), zátěž specifické skupiny nese Sananim – 

nespolehlivost a pomalost uživatelů je kompenzována větším počtem personálu apod.  

Jediným nestandardním prvkem je možná kontrola v případě, že zaměstnanec vypadá 

na to, že je pod vlivem návykové látky. Je otestován. Pokud je test pozitivní, dostane 

upozornění a doporučení, aby situaci řešil v rámci služeb Sananimu. 

Café Therapy by jako restaurace mohlo fungovat samostatně, uživatelé by se ale 

v práci neudrželi. Podpora ze strany Sananimu uživatelům umožňuje, aby ze zaměstnání 

nevypadli. 

Sananim (resp. Café Therapy) není profesionálem v oboru gastronomie. Restaurace 

byla otevřena bez zkušeného provozního. Procesy se nastavovaly intuitivně a s nadšením. 

Aktuálním vedoucím restaurace je člověk, který na pozici přešel z doléčovacího centra. 

Chybí zde člověk, který by měl s vedením provozu restaurace zkušenosti.  

8.4. Modrý domeček – O. s. Náruč 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3 

Řevnice, 252 30 

Občanské sdružení pro děti a dospělé se zvláštními potřebami Náruč bylo založeno v 

roce 2000. Cílem sdružení je podpora vzdělání, vhodného pracovního uplatnění a 

samostatného života znevýhodněných spoluobčanů. Cílovou skupinu tvoří lidé 

s kombinovanými postiženími (mentální i tělesné) a lidé se zkušeností s duševním 

onemocněním. 

Občanské sdružení náruč poskytuje své služby v programech: 

- Denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením v Dobřichovicích 

(otevřeno 2003). 

- Sociální firma Modrý domeček v Řevnicích (otevřeno 2007). 
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- Výrobna čerstvých těstovin v Řevnicích (otevřeno 2013) 

Modrý domeček se jako sociální firma snaží zvýšit kvalitu života a předcházet 

sociálnímu vyloučení lidí s mentálním postižením a lidí s duševním onemocněním. 

Zaměstnáváním těchto osob v kavárně poskytuje služby: 

- sociální rehabilitace, 

- chráněné zaměstnávání. 

V rámci sociální rehabilitace a chráněného zaměstnávání jsou v sociální firmě 

nabízena místa za barem, v kuchyni, na place (obsluha hostů), v úklidových službách 

a žehlírně. Náplní je intenzivní trénink pracovních a sociálních dovedností v prostředí 

otevřeném pro veřejnost s nároky blížícími se provozu v běžném zaměstnání. Trénink na 

směnách probíhá se stálou podporou pracovních terapeutů.  

Služba sociální rehabilitace je poskytována na 1 rok, uživatelé za svou práci 

nedostávají mzdu. Chráněné zaměstnávání je časově neohraničené a placené. (Náruč o. s., 

2014) 

Rozhovor 

- Bc. Zuzana Dudáková – ředitelka sociální firmy  

Modrý domeček je dle slov ředitelky sociální firmy „lidským businessem“ – 

příkladem, jak by mělo vypadat sociální podnikání. Dobrá práce, dobře fungující firma, 

která zaměstnává lidi s postižením.  

Z hlediska financí je to spíše sociální služba, která je schopna produkovat nějakou 

aktivitu. Kavárna vydělá 30 % finančních nákladů, zbylých 70 % dotuje O. s. Náruč. 

Zdrojem financí jsou granty, dotace, sponzorství, nadace a dárcovství. Významnou část 

tvoří dotace z úřadu práce (mzdy zaměstnanců) a dobíhající evropský projekt. 

O. s. Náruč provozuje kavárnu a stacionář. Oba projekty mají svou administrativu, 

své zaměstnance. Dělí se o PR, webmastera a finanční manažerku. Další organizační 

struktura je oddělená. 

Modrý domeček zaměstnává 21 osob se zdravotním postižením. Z toho 18 osob tvoří 

uživatelé pracující v kavárně. 3 lidi se zdravotním postižením působí v týmu Modrého 

domečku (PR, klíčový pracovník a webmaster). Rozložení cílové skupiny lidí s postižením 

a lidí s duševním onemocněním je půl na půl. 
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Obrázek č. 22: Organizační struktura Modrého domečku. 
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V čele Modrého domečku stojí ředitelka sociální firmy. Zajišťuje administrativní a 

personalistickou agendu, financování, částečně fundraising. Ředitelka je přímo podřízená 

představenstvu O. s. Náruč, které reprezentuje jeho předsedkyně. Ta zastupuje organizaci 

jako statutární orgán, podepisuje plné moci, čestná prohlášení, schvaluje velké projekty. 

Střední management tvoří finanční manažer, PR, provozní manažerka a vedoucí 

sociálních služeb. Vedoucí sociálních služeb řídí pracovní terapeuty. 

Pracovní terapeuti na směnách a klíčoví pracovníci jsou rozděleni do dvou skupin –

první  je pro uživatele služeb v rehabilitaci a druhá pro uživatele na chráněných místech. 

Důvodem je čerpání financí ze dvou zdrojů – první skupina čerpá z projektů sociální 

rehabilitace a druhá z úřadu práce.  Další rozdělení terapeutů určuje jejich vzdělání. 

Sociální pracovníci dělají metodickou a patronskou práci (klíčové pracovníky). Pracovníci 

v sociálních službách jsou na směnách s uživateli. 

Modrý domeček využívá outsourcingu – web, účetnictví a daně zajišťují externí 

pracovníci. 

 Provozní je zaměstnána na půl úvazku. Mezi její kompetence patří komunikace s 

dodavateli, sklad, provozně-technické zázemí kuchyně, kvalita sortimentu, vzhled kavárny, 

chování zaměstnanců, objednávání zboží.  
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Na jedné směně pracují 4 lidé – barista, pomocný číšník, pomocník na nádobí a 

pomocník, který připravuje jídlo. Jako podpora je neustále nablízku pracovní terapeut. 

Denně se střídají  2–3 směny, v délce 4 až 6 hodin. Rozdělování směn uživatelů služeb má 

na starost provozní. 

Uživatelé služeb jsou vnímáni jako plnohodnotní zaměstnanci – kolegové. Stále ale 

platí, že na prvním místě je uživatel – pokud nastane situace, která není slučitelná 

s provozem kavárny, zavře se. Systém je podpořen dobrovolníky a brigádníky (studenty), 

kteří v případě potřeby mohou uživatele v práci nahradit. 

Tým kavárny doplňují pekařky (důchodkyně na dohodu o provedení práce) a 

kuchařka (0,5 úvazku). 

Předávání informací v Modrém domečku funguje na několika úrovních. Jednou 

týdně probíhá porada všech zaměstnanců, pravidelné jsou i schůzky provozní s vedoucí 

sociální služby. Dalšími nástroji komunikace jsou nástěnky a emaily. Ředitelka vnímá 

potřebu přenastavení tohoto systému v rámci jeho zefektivnění. 

8.5. Café Rozmar – O. p. s. Rozmarýna 

Trojická 1 

Praha, 120 00
19

 

Café Rozmar bylo projektem Obecně prospěšné společnosti Rozmarýna, kterou v 

roce 2005 společně založily Simona Bagárová (PR, fundraising) a Kateřina Hroznová 

(ředitelka organizace). Cílem Rozmarýny bylo podporování mladých lidí po odchodu 

z dětského domova a jejich zaměstnávání v tréninkové kavárně. 

 

Programy O. p. s. Rozmarýna 

- Za ruku (podpora dětí a mladých lidí vyrůstajících v dětských domovech), 

o projekty KVP, SAMOfor, Za SAMOstatností, 

- Ruku v ruce (podpora mladých lidí, kteří dětský domov opouští), 

o projekty Rozlet a Rozmar. 

                                                           
19

 Od února 2015 se nachází v budově Pedagogické fakulty UK, Magdaleny Rettigové 4, Praha, 110 00 jako 

Bistro Bazaar, viz dále. 
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Sociální firma Café Rozmar byla otevřena v roce 2009 jako součást programu Ruku 

v ruce. Realizaci projektu výrazně podpořil Evropský sociální fond
20

 v rámci Operačního 

programu Praha - Adaptabilita
21

. 

V roce 2011 odešla Kateřina Hroznová na mateřskou dovolenou, pozici ředitelky 

obsadila Jaroslava Jones.  

V roce 2012 došlo ke zrušení stávajících programů, vyjma projektu Café Rozmar.  

V roce 2013 se na pozici ředitelky vrátila Kateřina Hroznová. Její vize návratu k 

poskytování další podpory sociálně ohroženým mladým lidem, za předpokladu využívání 

grantů, kolidovala s vizí Simony Bagárové, která se ubírala směrem sociálního podnikání 

s omezením grantových žádostí. Vize obou zakladatelek se nepodařilo spojit, výsledkem 

bylo rozhodnutí Simony Bagárové opustit organizaci. 

V důsledku popsaných okolností se Rozmarýna o. p. s. přejmenovala na  

Rozlet o. p. s., ze sociální firmy Café Rozmar se stalo Café Bazaar, následně pak Bistro 

Bazaar. Organizace pokračuje v původním způsobu fungování, tzn. v provozování sociální 

firmy společně s dalšími projekty podporujícími ohrožené děti a mladé lidi. (Rozlet o. p. s., 

2014) 

Rozhovor  

- Simona Bagárová – spoluzakladatelka společnosti, PR 

Rozhovor proběhl v době, kdy v Rozmarýně dobíhaly evropské projekty a dotace. 

Simona Bagárová jako zakladatelka určovala další směřování organizace. Rozhodla se, že 

nechce dělat několik projektů současně, měla v plánu odstřihnout Café Rozmar a vydat se 

cestou sociálního podnikání.  

V rozhovoru se prolínaly informace o momentálním fungování organizace a vize, 

kterými by se mohla vydat. 

Café Rozmar by mělo být firmou, která v sobě má zakotvenou sociální odpovědnost, 

mělo by být schopné si na sebe vydělat, být nezávislé na penězích zvenčí. To znamená, že 

                                                           
20

 Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním 

nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. (Evropský sociální fond, 2015) 
21

 Operační program Praha -  Adaptabilita (OPPA), který je financován z Evropského sociálního fondu, má 

cíl prostřednictvím investic do vzdělávání, lidských zdrojů a škol zlepšit a usnadnit život Pražanů. (Operační 

program Praha, 2015) 
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znevýhodnění lidé pracují a fungují, světy se nedělí na ziskový a neziskový, vše běží 

v rovnováze.  

Café Rozmar je z 65 % soběstačné, zbylé peníze nemá šanci získat od státu, uživatelé 

služeb z cílové skupiny nejsou vnímání jako znevýhodnění. Vše závisí na přispívajících 

firmách (firemní dárci, firemní nadace), které dotují zbylých 35 %. Cílem je dosáhnout 

úplné samostatnosti.  

Založení organizace a otevření kavárny její zakladatelky podcenily, byly nadšené, 

měly málo informací. Myslely, že to půjde samo. Teď se dohání to, co zameškaly. 

Rozmarýna navázala spolupráci s Café Therapy (Sananim z. ú.). Cílem je předání 

zkušeností, pomoc s nalezením rezerv v provozu kavárny a nastavení nových procesů tak, 

aby se ušetřilo.  

 O. p. s. Rozmarýna neprovozuje sociální službu ve smyslu zákona. V rámci 

zaměstnávání v Café Rozmar nabízí svým uživatelům podporu tzv. lektorů, kteří plní roli 

jejich průvodců. Tato podpora se odehrává na pravidelných schůzkách, na kterých je 

možnost bavit se o věcech, které nepatří do klasického business prostředí. Pro drtivou 

většinu uživatelů je Café Rozmar prvním zaměstnáním, hledají bydlení, řeší osobní věci 

týkající se samostatného života. Tyto záležitosti se v práci nezohledňují, na směnách 

nejsou přítomni terapeuti, je zde pouze gastronomický personál. Café Rozmar by mělo být 

místem, které bude maximálně přirozené. Záměrně zde byla oddělena odborná podpora. 

S tímto modelem přicházely potíže, nepodařilo se najít správné nastavení podpory. 

Probíhalo neustálé přetahování o to, zda taková podpora do kavárny patří nebo nepatří.  

V tuto chvíli je služba dobrovolná, uživatelé ji mohou využívat, jak chtějí. Do 

budoucna se uvažuje o změně na variantu jednoho externího zaměstnance, který by si 

hlídal tým všech uživatelů v kavárně.  
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Obrázek č. 23: Organizační struktura O. p. s. Rozmarýna – Café Rozmar. 
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V čele O. p. s. Rozmarýna stojí ředitelka organizace, která zaštiťuje všechny její 

projekty, zároveň zajišťuje back office. Řeší se, jakým způsobem bude dále ve vedení 

organizace figurovat po skončení evropských projektů a dotací. Pravděpodobnou variantou 

je odchod ředitelky, vedení organizace by v tomto případě přecházelo na Simonu 

Bagárovou. Ta Rozmarýnu vnímá z pozice zakladatelky jako svůj osobní projekt a nadále 

by chtěla setrvat v jeho vedení. 

Aktuálně organizační strukturu tvoří právě ředitelka organizace, PR (Simona 

Bagárová), externí fundraiser na poloviční úvazek, provozní kavárny, profesionální 

gastronomický personál a zaměstnanci/uživatelé. 

Provozní zajišťuje běžný chod kavárny (objednávání zboží apod.) a příjem uživatelů 

služby. Je na pozici krátkou dobu, Simona Bagárová jí hodně pomáhá, koučuje ji. Cílem je 

provozní, která bude mít na starost hospodaření s penězi – bude schopná rozhodovat o 

mzdách, o tom, kolik peněz se musí ušetřit na zboží atd. Za dobu fungování Café Rozmar 

se v něm vystřídalo pět provozních, kteří buď nepracovali dobře, nebo kavárnu okradli, 

všichni vydrželi maximálně půl roku. Do nové provozní se vkládají velké naděje. 

Provozní vede tým 2 kuchařů, 2 barmanů, 2 zaměstnanců/uživatelů na pozici kuchař 

a 2 zaměstnanců/uživatelů barmanů. Profesionální kuchaři a barmani jsou přímými 

nadřízenými zaměstnanců/uživatelů. V případě potřeby – výpadku uživatelů nebo při 

velkých akcích v kavárně, vypomáhají nárazově kontaktovaní známí, kamarádi, 

dobrovolníci. 
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Zaměstnanci se střídají v systému dlouhý/krátký týden. Na směně je vždy jeden 

profesionál s jedním zaměstnancem/uživatelem v kuchyni a stejně tak na baru. 

Kapacita kavárny je tedy 2 – 4 pracovní místa pro uživatele služby. Během 3 let 

fungování kavárny se v ní vystřídalo 40 uživatelů. Maximální doba tréninku uživatele 

služby je 1 rok. Uživatelé jsou zaměstnaní na smlouvu, mají celý úvazek, jejich plat je o 

něco nižší než u profesionálních zaměstnanců s přihlédnutím k tomu, že mají menší 

zodpovědnost. 

Významným tématem je neustálé balancování na hranici businessu a pomoci. 

Příkladem je setrvání uživatele služby v kavárně po uplynutí jednoho roku (maximální 

doba strávená ve službě) v důsledku toho, že se na své pracovní pozici osvědčil. Café 

Rozmar je z důvodu finanční nesoběstačnosti nakloněno spíše na stranu businessu. V první 

řadě musí zajistit chod kavárny, teprve potom může nabízet pomoc. 

9. Závěry z focus group s vedoucími pracovníky Green Doors  

Focus group vedoucích zaměstnanců Green Doors nabídla podněty týkající se 

aktuální situace Mlsné kavky a palčivých otázek souvisejících se sociálním podnikáním 

v propojení se sociální službou. Výstupem tohoto sezení jsou připomínky a návrhy 

k nastavení projektu Mlsná kavka. V další kapitole tyto informace přecházejí do návrhu 

nové organizační struktury pro projekt Mlsné kavky a jejího propojení s širší strukturou 

organizace. 

Řada podnětů plynoucích z diskuse této skupiny se objevila také v první části 

výzkumu, kde byli zaměstnanci Green Doors dotazováni individuálně. 

Mlsná kavka je partnerským projektem ve formě sociálního podniku provozovaného 

pod hlavičkou sociální služby. Zároveň jde o sdružení dvou subjektů, které podnikají pod 

IČ (identifikačním číslem osoby) jednoho z nich.  

Při zakládání podniku se setkaly subjekty, které měly stejný záměr a rozdílné 

možnosti pro vklady, nezbytné k zahájení sociálního podnikání. Tyto možnosti se 

navzájem doplňovaly. Filip Kavka Smiggels disponoval finančním kapitálem a 

restauračním know how. Green Doors mohlo nabídnout znalosti v oblasti sociální služby, 

zavedenou značku a z ní vyplývající významné výhody. Zásadním faktorem však byla 
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možnost podnikání v rámci občanského sdružení, které je poskytovatelem sociální služby, 

což zajišťovalo daňovou výhodu v podobě osvobození od DPH
22

 (daně z přidané hodnoty). 

Podnikání v rámci sociální služby s sebou nese řadu komplikací. Z teoretického 

hlediska je partnerství ošetřeno smlouvou, z praktického je ke všemu potřeba společný 

konsenzus obou partnerů. To se zatím ukazuje být provozuschopným nástrojem, jeho 

funkčnost však závisí na dobrém vztahu a ochotě obou partnerů. Tento koncept se zdá být 

nepřenositelným. 

Nastavení spolumajitelství v poměru 50:50 je nešťastným rozhodnutím už od 

začátku. Úspěšné řízení projektu dvěma subjekty, které mají jiná poslání a cíle je velmi 

obtížné až nereálné. Přestože tento model v gastronomii běžně funguje (spolumajiteli 

restaurací jsou často vrchní číšník a šéfkuchař). Koncepci zavedeného modelu je zapotřebí 

průběžně revidovat a nastavovat dílčí prostředky vedoucí k jeho zdárnému provozu. 

Klíčovým momentem mohou být zásadní změny na pozicích vedení restaurace. Pokud 

budou oba spolumajitelé nadále nakloněni společné práci, může projekt fungovat i při této 

změně. 

K této koncepci se vážou další komplikace. Pod hlavičkou sociální služby je složité 

skloubit poskytování kvalitní péče jejím uživatelům s potřebami provozu restaurace. 

V prosperujícím gastronomickém podniku lze jen stěží poskytovat péči, kterou vyžadují 

Standardy kvality sociálních služeb
23

. Provoz restaurace neumožňuje individuální 

přizpůsobení potřebám uživatelů, kteří jsou v restauraci zaměstnáni.  

Důležitým prvkem je také úhel pohledu na toto zaměstnávání. Z pohledu sociální 

služby jsou uživatelé v pracovní rehabilitaci, tzn. v pracovním tréninku, který je připravuje 

na otevřený trh práce.  Z pohledu samotného trhu práce jsou uživatelé zaměstnáni na 

dohodu o provedení práce se mzdou pohybující se na hranici mzdy minimální. Objem 

odvedené práce se však blíží práci v běžné restauraci. Tyto pohledy si logicky protiřečí. 

Mlsná kavka tedy neustále balancuje na rozhraní sociální služby a sociálního podniku, 

který se snaží s uživateli pracovat tak, aby nevyužíval jejich nevýhodného postavení na 

trhu práce. 

                                                           
22

 Podle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Green Doors z. ú. k 

1. 4. 2015 změnilo svou právní formu z občanského sdružení na zapsaný ústav. Tímto přechodem se zároveň 

stalo plátcem DPH a tato výhoda zanikla. 
23

 Standardy kvality sociálních služeb jsou pravidla fungování služeb. Každý registrovaný poskytovatel 

sociálních služeb je vypracovává v souladu s platnou legislativou. Standardy popisují, jak má vypadat 

kvalitní služba, a jakým způsobem bude poskytována uživatelům. Dělí na procedurální, ekonomické a 

provozní. (Standardy sociální firmy, 2015) 
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Zaměstnanci Mlsné kavky jsou ve skutečnosti zaměstnanci Green Doors z. ú., což 

v organizační struktuře a odpovědnostech z ní vyplývajících komplikuje hladké fungování 

podniku. Dochází ke střetům dvou různých přístupů a k násilnému propojení dvou 

organizačních struktur.  

V případě, že by výchozí situace partnerů byla odlišná a předpoklady pro založení 

nové firmy s vlastním IČ reálné, Mlsná kavka by pravděpodobně byla založena jako 

samostatná firma (s. r. o.). Tím by došlo k transparentnímu vyjasnění vztahů mezi partnery, 

kteří by volili koncept, se kterým by do podniku vstupovali. Zpětně by tímto konceptem 

byl patrně podnik, který by měl s Green Doors smlouvu o zaměstnávání lidí 

znevýhodněných na trhu práce. Nejednalo by se tedy o uživatele sociální služby. Green 

Doors by podniku pouze nabízelo pomoc při hledání vhodných zaměstnanců a externí 

podporu během jejich zaměstnání v restauraci. 

Obecně je podle účastníků focus group při zakládání sociálního podniku zapotřebí 

definovat, co by podnik měl znevýhodněným zaměstnancům poskytovat. Tzn. jak vypadá 

místo pro znevýhodněného zaměstnance a co mu může poskytnout. Je důležité zmapovat 

možnosti, jakými lze takových míst dosáhnout – tréninkem, chráněným místem, sociálním 

podnikem. Určit si cílovou skupinu znevýhodněných zaměstnanců, vědět, co by měl 

koncový zaměstnance dostat, kdo by to měl být. Následuje definování cílové skupiny 

zákazníků, vypracování podnikatelského záměru, včasná příprava všech podkladů, 

propočtů, organizační struktury a konceptu s dlouhodobou vizí. Tento postup vyžaduje 

dlouhou přípravu. V případě Mlsné kavky se přípravný proces uspěchal. 

10. Návrh optimální organizační struktury pro projekt Mlsné kavky 

Návrh optimální organizační struktury pro projekt Mlsné kavky je východiskem 

analýzy současného stavu projektu Mlsná kavka, analýzy v sociálních podnicích dalších 

neziskových organizací a námětů focus group realizované s vedoucími pracovníky Green 

Doors. 

Podoba organizační struktury Green Doors se časem vyvíjí. Její původní schéma 

vycházelo z funkcionálního modelu organizační struktury. Organizace byla řízená 

ředitelkou ve spolupráci s odbornou manažerkou. Tento koncept výrazně nevyhovoval 

potřebám organizace. Jeho volba byla důsledkem neuspokojivé finanční situace a z ní 
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vyplývajících nedostatečných prostředků pro zaměstnání dalších odborných manažerů pro 

oblasti financí a personalistiky. 

 Nábor nového finančního a personálního manažera je nezbytným krokem pro 

udržení prosperujícího rázu Green Doors z. ú. Ředitelka s odbornou manažerkou pro 

metodiku jsou přetížené a jejich úvazky neodpovídají potřebám vedení organizace. Část 

jejich práce byla delegována v hierarchické struktuře směrem dolů, k vedoucím 

jednotlivých projektů tréninkových kaváren, čímž se organizační struktura posunula 

směrem k divizionálnímu uspořádání struktury organizace. Tento krok byl funkčním 

prozatímním řešením. Posílení kompetencí vedoucích týmů se pozitivně projevilo v jejich 

dovednostech a projekty Café Na půl cesty a Klub V. kolona se staly autonomními a 

samostatnými jednotkami v celo-organizační struktuře organizace. Logicky se ale během 

krátké doby začalo projevovat přetížení právě těchto vedoucích. 

V rámci finanční úspory se nabízí varianta přenastavení kompetencí ve vedení 

organizace, tzn. přerozdělení některých částí náplní práce mezi ředitelkou a odbornou 

manažerkou, potažmo vedoucích týmů Café Na půl cesty a Klubu V. kolona. Na základě 

tohoto rozboru lze rozhodnout, zda organizace potřebuje spíše finančního nebo 

personálního manažera tak, aby mohla zaměstnat alespoň jednoho z nich. 

Optimální variantou by bylo definování pozice finančně-personálního manažera, 

jehož náplň práce by byla vytvořena na míru aktuálním potřebám organizace a v rámci 

jednoho úvazku by přebral nejpalčivější kompetence v obou oblastech. 

Obrázek č. 24: Optimální organizační struktura Green Doors. 
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Organizační struktura Green Doors by se tímto zásahem posunula ke kombinaci 

funkcionálního a divizionálního uspořádání organizační struktury organizace. Tato změna 

by transparentním způsobem rozdělila jednotlivé kompetence v řízení organizace mezi 

ředitelku a odborné manažery. Odborní manažeři by zpětným přebráním části nově 

nabytých kompetencí přetížených vedoucích vyřešili také jejich situaci. 

Dalším důležitým faktorem v kontextu celé organizace je pozice vedoucího projektu 

Začleňování na trh práce, která v organizační struktuře organizace a projektu Mlsné kavky 

není jasně vymezena a ukotvena. Řešení tohoto problému vyžaduje komplexní přístup.  

V první řadě je zapotřebí formálně oddělit metodický tým od týmu provozního. 

Následně pak najít způsob, jak je propojit.  

Těmito kroky dojde i zde k posunutí k divizionálnímu modelu této části struktury 

organizace. Vytvořením týmu zaměřeného na metodickou práci (péči ve prospěch 

uživatele služby) dojde k transparentnímu vymezení oblasti, kterou se tento tým bude 

zabývat. Členy tohoto týmu se stanou odborný manažer pro metodiku, vedoucí projektu 

Začleňování na trh práce a pracovní konzultant. Každý z nich bude v týmu zapojen jen 

v části, která je nezbytná pro jeho zaměření a jejich společnou práci. 

Následně je zapotřebí přeuspořádat provozní tým projektu. I zde je nezbytný nábor 

nového pracovníka – provozního manažera restaurace. Cílem této pozice je vymezení 

kompetencí současného vedoucího restaurace, který by tímto krokem ze své role vystoupil 

a přenechal ji novému manažerovi. Současný vedoucí by si v projektu ponechal roli 

spolumajitele a šéfkuchaře. Po tomto vymezení role současného vedoucího volají všichni 

zúčastnění. Je to tedy krok, který kromě toho, že jasně vyřeší praktické komplikace, naplní 

i očekávání zainteresovaných osob k jejich všeobecné spokojenosti. 

Provozní manažer se zároveň stane oním pojítkem mezi provozním týmem a týmem 

metodickým. Jako nástroj pro tuto komunikaci poslouží vytvoření komunikačního kanálu 

mezi pracovním konzultantem a provozním manažerem. Propojí se tedy pracovníci, kteří 

jsou v přímém kontaktu s oblastí, kterou se jejich tým zabývá a zároveň se nejčastěji a 

nejvíce setkávají v rámci poskytování sociální služby uživatelům a provozu restaurace. 
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Obrázek č. 25: Optimální organizační struktura Mlsné kavky. 

 

Provozní manažer je v tomto modelu přímým podřízeným Rady Kavky (společný 

hlas obou spolumajitelů). Současný vedoucí restaurace se však zároveň v roli šéfkuchaře 

stává jeho podřízeným. Na první pohled je zde patrný možný opětovný střet rolí 

současného vedoucího restaurace. Vzhledem k tomu, že Filip Kavka Smiggels tento model 

považuje za funkční, rád se vzdá svých kompetencí a přivítá možnost působení v těchto 

nových rolích.  

Pozice vedoucího projektu Začleňování na trh práce se posune do nové roviny. 

V rámci metodického týmu bude přímým nadřízeným pracovního konzultanta a přímým 

podřízeným odborného manažera pro metodiku. V praxi jde o tým složený pouze 

z vedoucího projektu Začleňování na trh práce a pracovního konzultanta. Odborný 

manažer pro metodiku je spíše odborným garantem celého týmu. Vedoucí projektu 

Začleňování na trh práce v rámci projektu Mlsné kavky bude pracovnímu konzultantovi 

nabízet metodickou podporu, personální podporu a intervize k uživatelům služby. Jeho role 

se stejně jako role celého metodického týmu přesune spíše do externí podpory týmu 

provozního. Jediným přímým spojem mezi těmito týmy se stane pracovní konzultant. 

Nedílnou součástí nového konceptu je jasné a konkrétní definování náplní práce 

jednotlivých zaměstnanců tak, aby bylo jasné, jaké činnosti mají na starost. Tímto krokem 

dojde k vyčistění přetíženosti a nesrovnalostí, se kterými se zaměstnanci Mlsné kavky 
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setkávají. Nový provozní manažer přebere značnou část kompetencí, které jsou v současné 

době rozděleny mezi ostatní zaměstnance.  

K docílení plynulého provozu restaurace by bylo optimální zaměstnat několik 

brigádníků, jejichž náplní by bylo vykrývání absencí uživatelů služby. Zmírnilo by se tak 

přetěžování ostatních zaměstnanců a dalších uživatelů služby. Ta by se více přizpůsobila 

jejich individuálním potřebám. 

Jako poslední, spíše ideální než nezbytný krok, se nabízí zavedení pozice asistenta na 

směnách v restauraci.  Asistent by nárazově pracoval přímo na směnách s uživateli služby, 

kde by jim poskytoval pomoc při jejich zaškolování a průběžně by napomáhal ke 

zkvalitnění poskytované sociální služby v rámci tréninku, který se na směnách odehrává. 

Usnadnila by se tím také práce gastronomickému týmu, který byl doposud odpovědný za 

průběh směny v restauraci a zároveň za kvalitu péče poskytované uživatelům služby. 

Uživatelé by ve svých začátcích v restauraci byli v kontaktu s člověkem zastupujícím 

sociální službu, což by přispělo k jejich snadnějšímu a klidnějšímu vstupu do pracovního 

tréninku. 

Shrnutí 

Návrh optimální organizační struktury Mlsné kavky reaguje na více či méně akutní 

potřeby ke změně stávající situace. Zásadní a tudíž nevyhnutelnou potřebou je nábor dvou 

nových zaměstnanců organizace – odborného manažera pro oblasti personalistiky a financí 

a provozního manažera pro restauraci. Vzhledem k dlouhodobým potížím organizace, 

vyplývajících z absencí těchto míst, je nezbytné změnu realizovat. V rozpočtu organizace 

může jít o významný krok. V případě, že vedení organizace nenajde způsob, jak získat 

potřebné finance, bude zapotřebí analyzovat stav jednotlivých projektů a najít prostor, kde 

se dá na současných nákladech ušetřit. 

Diverzifikací organizační struktury projektu Mlsná kavka a jeho propojením v rámci 

celé organizace, dojde k efektivnějšímu nastavení zavedených procesů. Rozdělení 

zaměstnanců do týmu pro metodickou práci a týmu pro provoz restaurace dojde 

k vyjasnění kompetencí jednotlivých zaměstnanců a transparentnímu nastavení náplní 

práce na jejich pozicích. 

Vytvořením jednoduchého kanálu pro komunikaci mezi těmito týmy v podobě 

spolupráce provozního manažera a pracovního konzultanta dojde k urychlení dílčích 

procesů. Do situací týkajících se obou týmů budou zataženy pouze osoby, které jsou s nimi 
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v reálném kontaktu, a tudíž mají k jejich řešení největší předpoklady. Pracovní konzultant 

zůstává v rámci zachování kvality poskytované péče uživatelům služby v úzkém kontaktu 

s metodickým týmem. Nad jeho prací dohlíží vedoucí projektu Začleňování na trh práce. 

Další navrhované změny (zaměstnání brigádníků a asistenta na směnách) jsou 

optimálním, nikoliv nezbytným řešením dalších potřeb projektu. 

11. Návrh optimální organizační struktury sociálního podniku 

Vyústěním výzkumu realizovaného v rámci této práce je zamyšlení se nad optimální 

organizační strukturou sociálního podniku podnikajícího v oboru gastronomie. Výstupy 

výzkumu společně s informacemi z teoretické části práce ukázaly, že optimální organizační 

struktura sociálního podniku je přímo závislá na mnoha faktorech ovlivňujících konkrétní 

podmínky jednotlivých sociálních podnikatelů. 

Návrh optimální organizační struktury sociálního podniku je shrnutím poznatků, 

které jsou pro jeho organizační strukturu zásadní. Jde tedy o soubor doporučení, který by 

mohl být nápomocný při utváření organizační struktury sociálního podniku a nastavení 

procesů s ní souvisejících. 

Všichni zástupci sociálního podnikání v této práci byli vybráni na základě 

podobnosti s konceptem projektu Mlsná kavka. Návrh organizační struktury tedy odpovídá 

případům, kdy se sociálnímu podnikání věnují neziskové organizace pracující s cílovou 

skupinou lidí znevýhodněných na trhu práce v rámci poskytování sociální služby, nebo 

přístupu poskytovatelů sociální služby podobném. Doporučení pro tento typ sociálního 

podniku mají však často obecnou platnost a mohou být inspirací i pro samostatné sociální 

podnikatele. 

Základním doporučením pro zahájení sociálního podnikání je podrobné promyšlení 

koncepce celého podniku. Z výzkumu vyplývá, že tato fáze byla často podceněná a 

způsobila v dalším fungování podniků řadu komplikací.  

Promyšlení konceptu by mělo obsahovat vymezení cílové skupiny znevýhodněných 

zaměstnanců a definování pozic, na kterých budou pracovat. Tzn. zamyšlení se nad tím, 

jak zaměstnanci činnosti na pracovních úkolech dokáží plnit a co jim samotným mohou 

pozice poskytnout. Je důležité zmapovat možnosti, jakými lze takových míst dosáhnout – 
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určit míru podpory, která může být zaměstnancům poskytována na pracovišti nebo mimo 

něj.  

Dalším nezbytným krokem je vypracování podnikatelského plánu. Ten se řídí 

stejnými zásadami jako plán běžného podniku, rozdílem je pouze jeho vize. V rámci plánu 

je tedy zapotřebí vymezit sociální a ekonomické cíle, které mají být podnikáním dosaženy, 

dále pak běžné provozní aspekty podnikání jako řízení provozu, odbyt, marketing a 

finance. 

V případě založení sociálního podniku formou partnerství dvou (a více) subjektů je 

zapotřebí rozhodnout, jakou roli tyto subjekty v podnikání budou zastávat, v jaké právní 

formě budou podnikání provozovat, jak budou vymezeny a smluvně ošetřeny podmínky 

pro fungování tohoto partnerství. Je nezbytné určit oblasti a kompetence jednotlivých 

partnerů. Zvolit podíl, který partneři v podniku vlastní a z něj vycházející míru 

odpovědnosti a váhu jejich rozhodnutí. Vyčíslit investice, se kterými partneři do podniku 

vstupují, spolu s rozdělením zisků a případných ztrát. Rozhodnout o způsobu financování 

(zdroje z dotací, z Úřadu práce apod.). 

Častým problémem mezi zkoumanými podniky byla neurčitá hranice sociálního 

podnikání a poskytování kvalitní péče znevýhodněným zaměstnancům (uživatelům 

sociální služby). Je důležité určit, který z těchto dvou pólů představuje v podnikání 

prioritu. Neustálé balancování na tomto rozhraní je nevyhovující pro všechny, kterých se 

problém týká. Významným faktorem pro toho rozhodnutí je způsob financování a z něj 

vyplývající provozuschopnost podniku. V případě, že podnik pro zajištění své existence 

musí v první řadě produkovat zisk, je jeho prioritou podnikání. 

Na formu partnerství a míry podpory zaměstnanců navazuje volba způsobu této 

podpory. Ta může být poskytována v rámci společného podnikání nebo dodávána externě 

na základě smlouvy partnerů. Konkrétně jde tedy o rozhodnutí, zda je v provozu podniku 

zapotřebí zaměstnanec s odborným vzděláním či odborně vyškolený zaměstnanec. 

Případně zda je podpora nabízena mimo zaměstnání v rámci konzultací nebo není 

poskytována vůbec. 

Samotná organizační struktura sociálního podniku by měla být jasná a srozumitelná. 

Měl by z ní být čitelný systém řízení podniku a nastavení kompetencí a odpovědnosti 

jednotlivých zaměstnanců. 
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Z hlediska výběru schématu organizační struktury podniku a jeho začlenění do širší 

struktury organizace se podle výzkumu jeví nejpřijatelnější modely funkcionální a 

divizionální organizační struktury nebo jejich kombinace.  

Výhodami těchto struktur jsou u funkcionálního schématu jasné principy hierarchie a 

odbornosti. Vedení organizace (ředitel, odborní manažeři) má na starost její směřování, 

zároveň ve spolupráci se sekretariátem (PR, fundraising, backoffice…) zajišťuje podmínky 

nezbytné pro její fungování. Ostatní zaměstnanci jsou rozděleni do specializovaných týmů, 

které jsou charakteristické vysokou mírou odbornosti svých členů. Nevýhodou je časté 

izolování těchto týmů od zbytku organizace.  

Divizionální struktura dává jednotlivým týmům značnou míru samostatnosti. 

Podmínky, které ve funkcionální struktuře zajišťuje sekretariát, si týmy obstarávají samy. 

Ředitel organizaci řídí jako celek. Výhodou této struktury je větší zapojení zaměstnanců do 

celo-organizačních procesů, a proto jejich větší motivace. Nevýhodou jsou vyšší 

požadavky na jejich odbornost způsobené rozložením činností mezi větší počet 

zaměstnanců. 

Z praktického pohledu to znamená, že struktura musí být rozdělená do týmů, které 

mají jasně vymezené pole své působnosti. Zároveň musí být nastaven systém jejich 

začlenění do zbytku organizace, určeny komunikační kanály a způsob předávání informací. 

Konkrétním příkladem může být nastavení optimální organizační struktury pro 

projekt Mlsná kavka. Restauraci vede provozní manažer, jeho přímými podřízenými jsou 

kuchaři, číšníci a šéfkuchař. Podřízenými gastronomického personálu jsou uživatelé 

služby. Propojení s organizací zajištuje provozní manažer ve spolupráci s pracovním 

konzultantem, který je v kontaktu s dalšími zaměstnanci organizace. Jeho zapojením je 

zajištěna kontrola kvality poskytované péče. 

Důležitým faktorem pro výběr organizační struktury sociálního podniku je podrobný 

popis náplní práce jednotlivých zaměstnanců. Zaměstnanci musí znát seznam činností, za 

které jsou odpovědní společně se soupisem úkolů, které zajišťují jejich kolegové. 

V sociálních podnicích často dochází k prolínání jednotlivých pozic a jejich náplní. Střety 

rolí zaměstnanců na těchto pozicích by měly být pojmenovány a ošetřeny.  

Klíčovým prvkem pro chod gastronomického sociálního podniku je provozní 

(provozní manažer). Zkušenosti účastníků výzkumu ukázaly, že znalosti a dovednosti 

týkající se provozu restaurace (kavárny) jsou pro její chod rozhodující.  
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Dalším doporučením je nastavení systému pro případ výpadku zaměstnanců. 

Charakteristickým rysem řady znevýhodněných pracovníků je vyšší míra rizika jejich 

absence v zaměstnání. Tento problém řeší zaměstnání vyššího počtu znevýhodněných 

pracovníků nebo brigádníků, kteří mohou v případě potřeby tuto absenci vykrýt. 

V organizační struktuře sociálního podniku může být prospěšné ošetřit rozdíly 

vznikající na základě střetu kultur týmů, které spolu přicházejí do styku. Způsoby práce 

pracovníků sociální služby a gastronomického týmu jsou často odlišné. 

Posledním doporučením je práce s motivací zaměstnanců. Náročnost zaměstnání, 

které v sobě kombinuje klasickou práci v gastronomickém zařízení s prvky poskytování 

péče v rámci sociální služby, může být značná. Vhodným vzděláváním a supervizí lze tyto 

prvky identifikovat a řešit. Výhodou může být fungující systém odměňování a 

zaměstnaneckých benefitů. 
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IV. ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabýval tematikou sociálního podnikání. Námět práce 

vycházel z předpokladu, že sociální podnikání může být aktuálním a inovativním řešením 

nepříznivé situace sociální ekonomiky, ve které narůstá problém nezaměstnanosti a na něj 

navazující zvýšená míra segregace osob znevýhodněných na trhu práce. 

Cílem práce bylo vytvoření praktické pomůcky pro začínající sociální podnikatele, 

kteří jsou dnes, vzhledem k legislativním nedostatkům, stále hlavními iniciátory zrodu 

sociálních podniků v našich podmínkách. 

V první části práce jsem se záměrně orientoval na informace podstatné pro ukotvení 

teoretického rámce sociálního podnikání. Text tedy nemá ambici detailního popisu celé 

problematiky, zaměřuje se na údaje, které jsou nezbytné pro obecný přehled v dané oblasti. 

Stejný přístup jsem zvolil také v kapitole popisující organizační struktury. Vzhledem k cíli 

práce, kterým je návrh optimální organizační struktury sociálního podniku, se kapitola 

věnuje základním vědeckým poznatkům vztahujícím se k tvorbě organizačních struktur a 

tématům z nich vyplývajících. Tato část práce je dále doplněna o vymezení problematiky 

zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a výhod z jejich zaměstnání plynoucích. 

Poslední kapitola teoretické části práce informuje o základních souvislostech 

v provozování projektu Mlsné kavky a činnosti Green Doors z. ú., které považuji za 

příklad ojedinělé spolupráce dvou rozdílných partnerů. 

Praktická část práce nabízí poznatky výzkumu, který mapuje čtyři roky zkušeností s 

projektem Mlsná kavka. Popisuje především komplikace, které jej v tomto období 

provázely. Druhá část výzkumu se zabývá dobrou praxí dalších neziskových organizací, ve 

které jejich zástupci otevřeně popsali své nelehké zkušenosti s provozováním sociálních 

podniků podobného rázu. Informace získané v dalších organizacích byly v třetí části 

výzkumu zajímavým podnětem pro pracovníky Green Doors, kteří s nimi byli seznámeni 

v rámci focus group. Toto setkání nabídlo řadu podnětů pro návrh optimální organizační 

struktury projektu Mlsná kavka. Návrh byl zpracován jak teoreticky, tak ve schématech 

organizační struktury projektu a jeho zapojení do širší organizační struktury Green Doors. 

Výsledkem výzkumu je návrh optimální organizační struktury sociálního podniku 

podnikajícího v oboru gastronomie. Tento návrh je zpracován v souboru doporučení, která 

mohou být sociálním podnikatelům nápomocná při utváření organizační struktury a 

nastavení procesů s ní souvisejících.  
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http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/vyhled-legislativnich-praci-vlady-na-leta-2015-az-2017-116710/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/vyhled-legislativnich-praci-vlady-na-leta-2015-az-2017-116710/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/vyhled-legislativnich-praci-vlady-na-leta-2015-az-2017-116710/
http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/Stanovisko_22.pdf
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