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ABSTRAKT
Diplomová práce pojednává o finančních zdrojích českých sociálních podniků.
Skládá se ze dvou částí – teoretické a empirické. Teoretická část je rozdělena do 5 kapitol.
Nejprve vymezuji pojmy spjaté se sociálními podniky, dále se věnuji teoriím vzniku
sociálních podniků, jeho pojetí v Evropě a USA a blíže se zaměřuji na možnosti
financování českých sociálních podniků. Empirická část práce se skládá z 6 kapitol. Je
koncipována jako případová studie dvou českých sociálních podniků – Ethnocateringu,
založeného zapsaným spolkem InBáze, a Rettigovky, fungující pod obecně prospěšnou
společností Komuniké. Cílem výzkumu je zjistit, v čem se dva sociální podniky založené
podle odlišných tradic, shodují a liší co do finančních zdrojů a který přístup je pro české
podmínky vhodnější a proč.
Klíčová slova
Sociální ekonomika, sociální podnik, finanční zdroje, Evropa, USA

ABSTRACT
This diploma thesis investigates the sources of finance for Czech social enterprises. It
comprises of two parts – the Theoretical Part and the Empirical Part. The Theoretical Part
is divided into 5 chapters. In these chapters, I start by defining concepts that relate to social
enterprises. Then, I explain theories of the establishment of social enterprises and two
traditional approaches to this establishment, a European approach and an American
approach. Finally, I focus primarily on funding possibilities for Czech social enterprises.
The Empirical Part, consisting of 6 chapters, is a case study of two Czech social enterprises
– (1) Ethnocatering, which is established by an unincorporated association InBáze, and (2)
Rettigovky, operating under a charitable trust Komuniké. The aim of this diploma thesis is,
first, to find out similarities and differences in the sources of finance between the two
Czech social enterprises, which are established on the basis of two distinct traditional
approaches, and, second, to ascertain which traditional approach is better for Czech
conditions and why.

Keywords
Social economy, social enterprise, financial resources, Europe, USA

1.

ÚVOD
Ve své diplomové práci jsem se rozhodla zaměřit na finanční zdroje sociálních

podniků v České republice. Sociální podniky tvoří pouze dílčí část zodpovědného
podnikání, které nazýváme jako sociální podnikání. Sociální podnikání, resp. koncept
sociálního podniku, na české „půdě“ představuje velmi aktuální a doposud nepříliš
probádané téma, což byl jeden z důvodů, proč jsem se mu rozhodla věnovat v rámci
diplomové práce.
Je potřeba si uvědomit, že pro sociální podniky je často těžké identifikovat, kým
vlastně jsou. Běžní občané, kteří se v oblasti neziskového sektoru nepohybují, většinou
nevědí, co si pod pojmem sociální podnik představit a mnohdy i lidé, kteří podnik
zakládají, tápou, zda se ubírat více „sociálním“ nebo „byznysovým“ směrem. Zde se totiž
střetávají dva světy. V rámci sociálního podnikání je potřeba přemýšlet sociálně i
„byznysově“, což někdy není jednoduché. Stát se konkurenceschopným subjektem na trhu
může být pro český sociální podnik obtížné, nicméně na rozdíl od klasických firem může
na počátku fungování využít možnosti podpory státu a EU ve formě různých dotací a pro
potencionální zákazníky může být zajímavý svým sociálním rozměrem. Sociální podnik je
sice zaměřen na prosazování sociálních cílů, ale využívá k tomu tržní mechanismy, což
není u neziskových organizací časté.
V Evropě i USA došlo k rozvoji sociálního podnikání a sociálních podniků na
počátku 90. let minulého století. Na obou stranách Atlantiku lze v přístupu k sociálním
podnikům pozorovat shodné i zcela odlišné znaky. Zásadním shodným znakem je to, že
v obou přístupech jde v podstatě o totéž, tedy o dosažení sociálních cílů. Odlišnosti lze
pozorovat zejména v tom, jakým způsobem je sociální cíl dosahován. Sociální podniky dle
amerického pojetí se zaměřují spíše na udržitelnost než na charitu, jsou orientované na trh
a je pro ně důležitý inovativní přístup a rozvoj strategie podnikání, jsou často založené na
samofinancování. Naopak sociální podniky založené podle evropské tradice jsou typické
vícezdrojovým financováním, kdy kombinují různé typy tržních i netržních zdrojů
k udržení svého poslání (Defourny, Nyssens, 2006).
Teorie závislosti na finančních zdrojích upozorňuje na fakt, že sociální podniky
vznikají jako odpověď na stále se snižující finanční podporu nestátních neziskových
organizací ze strany státu, na které se stávají závislé (Gordon 2015). Sociální podnik tak
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představuje řešení, jak docílit udržitelnosti zakládající, neziskové organizace. Čím méně
jsou organizace finančně podporovány prostřednictvím různých dotací ze strany státu, tím
více jsou odkázány samy na sebe a své vlastní podnikatelské aktivity.
Hlavním cílem práce je představit možnosti financování českých sociálních
podniků a prostřednictvím případové studie, provedené v rámci dvou sociálních
podniků zjistit, v čem se sociální podniky založené podle dvou odlišných tradic
(americké vs. evropské) shodují a liší co do finančních zdrojů a který přístup je pro
české podmínky vhodnější a proč.
Výzkumná otázka zní, zda a jaký má americké a evropské pojetí sociálního
podniku vliv na způsob, jakým jsou v sociálním podniku alokovány finanční zdroje?
Diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí – teoretické a empirické.
Teoretická část je koncipována poměrně široce tak, abych představila zkoumané téma
komplexně. Představuji v ní základní koncepty a teorie, které jsou pro mou diplomovou
práci zásadní a klíčové. Věnuji se vymezení základních pojmů, spjatých se sociálním
podnikáním a sociálními podniky, jednotlivým teoriím, které se vážou ke vzniku sociálních
podniků. Dále se věnuji pojetí sociálních podniků v evropském a americkém kontextu a
konkrétně se zaměřuji na možnosti financování českých sociálních podniků. Vycházím
z české i zahraniční literatury.
V empirické části nejprve představuji cíle a metodologie práce, výzkumné metody a
seznamuji čtenáře s výzkumným vzorkem. V empirické části práce uplatňuji kvalitativní
výzkum a to konkrétně případovou studii provedenou v rámci dvou sociálních podniků,
založených dle různých tradic (americké vs. evropské) . Případová studie se zaměřuje
financování sociálních podniků Ethnocatering a Rettigovka, konkrétně pak na finanční
zdroje, které podniky čerpají. Záměrně jsem vybrala podniky různých právních forem,
které představují nejčastěji se vyskytující právní formy NNO v České republice (zapsaný
spolek a obecně prospěšná společnost). V rámci případové studie jsem používala metodu
analýzy dokumentů (zejména výročních zpráv), dále pak rozhovor a analýzu e-mailové
korespondence, vedené se zástupci vybraných sociálních podniků.
V závěru empirické části přináším odpověď na otázky, do jaké míry jsou vybrané
sociální podniky závislé na finančních zdrojích z třetích stran, v jakých zdrojích se shodují
10

a liší, jaké výhody či nevýhody plynou z konkrétní právní formy podniku a zda má vůbec
evropské či americké pojetí podniku vliv na složení finančních zdrojů. Dále ověřuji, zda je
některý z přístupů pro české podmínky vhodnější a proč. Vzhledem k tomu, že byla
problematika zkoumána pouze v rámci dvou sociálních podniků, výsledky rozhodně nelze
paušalizovat. Přesto se domnívám, že předložená diplomová práce může přispět
k pochopení, jakým způsobem jsou české sociální podniky financovány.
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2.

TEORETICKÁ ČÁST

2.1

Úvod do sociálních podniků – vymezení pojmů
V této kapitole bych se ráda zaměřila na stručné vymezení následujících pojmů:

sociální ekonomika, sociální podnikání a sociální podnik a to od pojmu s nejširším
významem po pojem nejvíce konkrétní.
Sociální ekonomika je pojem velmi široký. Tento koncept představuje jakousi
alternativu vůči ekonomice tržní a reaguje tak na problémy, které tradiční ekonomika
přináší, ale nedokáže je vyřešit, jako je nezaměstnanost, vyloučení určitých skupin z trhu
práce, sociální vyloučení apod. Sociální ekonomika je úzce propojena s konceptem třetího,
neziskového sektoru, který je součástí národního hospodářství a stojí vedle veřejného
sektoru a trhu (Potůček, 2005). Koncept sociální ekonomiky pochází z Francie a rozvíjí se
v mnoha zemích. Sociální ekonomiku tvoří subjekty nezávislé na státu, vykonávající
ekonomické aktivity. Od ziskových subjektů se liší tím, že sledují sociální nebo
environmentální cíle. Dochází k produkci zboží, služeb a pracovních míst. Vedle
klasických zaměstnanců nacházejí v subjektech sociální ekonomiky uplatnění i
dobrovolníci. Sociální ekonomika se částečně překrývá s neziskovým sektorem, ale navíc
zahrnuje subjekty, jako jsou družstva a některé obchodní korporace, které působí v tržním
prostředí. Naopak se mezi subjekty sociální ekonomiky nepočítají organizace, které
nevykonávají žádné ekonomické aktivity (Dohnalová, Průša, 2011).
Při definování sociální ekonomiky se v praxi uplatňují dva přístupy: právně
institucionální přístup a normativní přístup.
Právně – institucionální přístup vymezuje právní formy jednotlivých subjektů
sociální ekonomiky, mezi něž jsou řazeny: družstva, vzájemné společnosti, asociace a
nadace. Kromě těchto právních forem do této kategorie řadíme různé právní formy
sociálních podniků tak, jak jsou ukotveny v legislativách jednotlivých států. V České
republice může mít sociální podnik právní formu jak neziskové organizace, tak ziskové
firmy.
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V rámci své diplomové práce jsem se rozhodla do vzorku zkoumaných sociálních
podniků zařadit dva podniky, z nichž jeden funguje pod obecně prospěšnou společností a
druhý pod spolkem.
Normativní přístup pojednává o charakteristických rysech, které subjekty sociální
ekonomiky mají bez ohledu na právní formu. Dle výzkumných společností EMES a
CIRIEC je to soukromý charakter subjektu, autonomní rozhodování a ekonomická aktivita,
spočívající v produkci zboží či služeb (Dohnalová, Průša, 2011). Podrobnější definici
sociální ekonomiky uvádím v kapitole, pojednávající o vztahu sociální ekonomiky a třetího
sektoru.
Oba podniky, představené v empirické části práce, lze podle právního i normativního
přístupu za sociální podniky označit.
Sociální podnikání vs. sociální podnik
Sociální podnikání je poměrně široký pojem, pod kterým si můžeme představit
rozsáhlé množství aktivit. Není jednoduché ho vymezit, jelikož neexistuje žádná ustálená,
obecně přijímaná definice. V podstatě se může jednat o jakékoliv podnikání, které je
prospěšné společnosti, například provozování sociálního podniku, ale i o společensky
odpovědné podnikání (CSR).
Naopak „sociální podnik“ je již konkrétním výstupem sociálního podnikání a jedním
ze subjektů sociální ekonomiky, mající konkrétní právní formu. Sociální podnik má různé
významy a je různě chápán a pojímán zejména v americkém a evropském pojetí, čemuž se
podrobně věnuji v následující kapitole. V případě evropského pojetí lze vycházet
z uznávané definice výzkumné společnosti EMES, která jej charakterizuje pomocí
ekonomických a sociálních kritérií. TESSEA (2011) definuje sociální podniky v českých
podmínkách jako subjekty sociálního podnikání naplňující veřejně prospěšný cíl a
fungující na základě trojího prospěchu. Kerlin (2009) obecně uvádí, že se jedná o
organizace, nacházející se mezi státem a trhem, které naplňují sociální cíle prostřednictvím
ekonomických aktivit.
Sociální podnik může mít mnoho podob a nabývat mnoha právních forem, dle
výzkumu EMES se v českých podmínkách nejčastěji se objevují tzv. integrační sociální
13

podniky (tzv. WISE), jejichž cílem je znovu začleňování osob na trh práce. Dalším typem
sociálního podniku je sociální firma. Sociální firma je konkurenceschopný podnikatelský
subjekt, který působí v tržním prostředí s cílem vytvářet pracovní příležitosti pro osoby
znevýhodněné na trhu práce. Dále jim poskytuje pracovní i psychosociální podporu. Český
model sociální firmy vznikl v rámci výzkumu, který v letech 2005 - 2008 provedl Fokus
Praha, o.s. a občanské sdružení Sananim. Inspirací pro vytvoření této definice se stal
britský model sociální firmy.1
Podle organizace NESsT, který je propagátorem amerického přístupu k sociálnímu
podnikání a sociálním podnikům se sociálním podnikem rozumí samofinanční
podnikatelská aktivita neziskových organizací, která pomáhá získávat finanční zdroje a tím
přispívá k udržitelnosti organizace a plnění jejího poslání.2 Dle tohoto pojetí se sociální
podnik zaměřuje spíše na udržitelnost, spíše než na charitu.

1

Dostupné z: ˂http://www.socialnifirmy.cz/index.php/nakupujte-od-socialnich-firem/co-je-socialni-firma˃
[cit. 10. ledna 2016]
2
Dostupné z: ˂http://www.nesst.org/˃ [cit. 10. ledna 2016]
3

Výzkumu sociálního podnikání v Americe se věnuje Harvard Business School (více zde:
http://www.hbs.edu/socialenterprise/), Yale School of14
Management či Stanford Graduate School of Business

2.2

Teorie spjaté se vznikem sociálních podniků
Tato kapitola pojednává o teoriích, spjatých se vznikem sociálních podniků.

Konkrétně se následující teorie vztahují k organizacím občanské společnosti, tedy těm
organizacím, které jsou součástí neziskového sektoru a tvoří netržní část sociální
ekonomiky.
Do výzkumného vzorku byly záměrně vybrány sociální podniky, jejichž právní
formy představují nejčastější právní formy neziskových organizací v České republice.
Gordon (2015) ve své studii uvádí celkem šest různých teorií, které jsou popsány
níže. Teorie, uvedené v Gordonově studii se prolínají s teoriemi, které uvádějí další autoři
a které se týkají vzniku neziskových organizací obecně.

2.2.1 Selhání trhu a státu jako důvod vzniku sociálních podniků
Podle této teorie poskytují sociální podniky statky, které nedokáže efektivně zajistit
trh ani stát. Trh je v produkování veřejných statků značně omezený. Selhává například
v poskytování odpovídajících sociálních služeb a pracovní trh v soukromém sektoru
neumožňuje efektivně zaměstnávat sociálně či zdravotně „znevýhodněné“ jedince. (Haugh
a Kitson, 2007 in Gordon 2015). Dalším důvodem je, že lidé často neziskové organizace
považují za důvěryhodnější oproti ziskově zaměřeným organizacím, což je logické a
souvisí to se zásadou nerozdělování zisku, která je v očích klientů velmi významná.
(Hansmann, 1987 in Skovajsa 2010). Dochází i k selhání státu, jelikož disponuje
omezenými finančními zdroji. V rozporu s touto teorií je však zjištění, že v zemích
s vyššími státními výdaji je zároveň rozsáhlejší neziskový sektor, zatímco v zemích
s nižšími státními výdaji je neziskový sektor méně rozsáhlý. (Salamon 2000, in Gordon
2015). Teorie, vztahující se k problematice selhání trhu a státu jsou obvykle dávány do
souvislostí. V Evropě je tržní selhání spjato s rozvojem sociálních podniků družstevního
typu s komunitních podniků (rozličné svépomocné iniciativy, vyplňující mezery trhu),
zatímco v USA je selhávání trhu v této oblasti řešeno vznikem sociálně podnikatelských
aktivit (Teasdale, 2012 in Gordon 2015).
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2.2.2 Institucionální teorie
Institucionální teorie se zaměřují na širší kontext vnějších tlaků prostředí. (O´Brien,
2010) Naznačují, že jsou všechny organizace v konkrétních oblastech shodné a fungují na
stejném principu. DiMaggio a Powell (1983 in Gordon 2015) hovoří o tzv. institucionálním
isoformismu, který říká, že jsou si jednotlivé organizace v souvislosti s reakcemi na své
prostředí

čím

dál

více

podobné.

Příkladem

může

být

například

směřování

k profesionalismu. Třetí sektor, charitativní a neziskové organizace jsou tradičně chápány
zcela odlišně od obchodních společností a sociálních podniků. Postupně se však hranice
mezi subjekty sociální ekonomiky (neziskovými organizacemi) a tradičními ziskovými
organizacemi stírají (Dart 2004, Billis 2010 in Gordon 2015).

2.2.3 Teorie závislosti na zdrojích
Neziskové organizace jsou často závislé na dotacích ze strany státu, které se neustále
snižují, vzhledem ke stále se zvyšujícímu spočtu neziskových organizací. Organizace jsou
tedy odkázány na to, hledat další zdroje financování a s tím souvisí i skutečnost, že se u
mnoha organizací zvyšuje podnikatelská aktivita a stávají se z nich sociální podniky
(Froelich 1999, Eikenberry 2009 in Gordon 2015). Organizace třetího sektoru začínají stále
ve větším měřítku rozvíjet podnikatelské aktivity, a to především prostřednictvím prodeje
zboží a služeb. Čím méně jsou organizace finančně podporovány prostřednictvím různých
dotací ze strany státu, tím více jsou odkázány samy na sebe a své vlastní podnikatelské
aktivity.

2.2.4 Teorie sociálních počátků
Regionální socioekonomický kontext napříč jednotlivými státy a regiony určuje
podmínky pro třetí sektor a subjekty sociální ekonomiky. V každé zemi jsou tyto
organizace podporovány jinou měrou, a zatímco někde vznikají sociální podniky „jak na
běžícím páse“, v jiných zemích je jejich vznik a rozvoj mnohem pozvolnější. (Salamon,
2000 in Gordon 2015). Lze konstatovat, že sledování různorodého rozvoje sociálních
podniků napříč jednotlivými státy lze využít v rámci teorie sociálních počátků (Teasdale,
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2010 in Gordon 2015). Obecně teorie sociálních počátků podle Salamona a Anheiera
(1998, in Skovajsa 2010) nabízí historické vysvětlení pro vznik každého typu organizace
občanského sektoru v jednotlivých státech a souvisí především s velikostí občanského
sektoru a výdaji státu. Na základě kombinace těchto dvou proměnných se vytvářejí
rozdílné modely organizované občanské společnosti – liberální, sociálně-demokratický,
etatistický a korporativistický model. Česká republika je v tomto kontextu modelem
smíšeným (Skovajsa, 2010).

2.2.5 Politická prospěšnost
Některé aktivity neziskového sektoru jsou státem tolerovány a podporovány více než
jiné zkrátka proto, že je to pro stát výhodné. Organizace občanské společnosti v tomto
případě působí tam, kde stát působí pouze omezeně a nahrazují tak v určitých oblastech
jeho roli (Halfpenny a Reid, 2002 in Gordon 2015). Stát zde funguje jako hnací motor
v transformaci třetího, dobrovolnického sektoru, který je aktivní stále ve více oblastech,
kde by se měl angažovat v první řadě stát. Ten má však omezené zdroje a při zajištění
veřejných statků selhává. Souvisí to také s tím, že stát uspokojuje potřeby tzv. „středového
voliče“ a poptávka menšin zůstává neuspokojena, což dává prostor pro vznik neziskových
organizací (Weisbrod, 1988 in Skovajsa 2010). Tato teorie velmi úzce souvisí s teorií
selhání trhu a státu.

2.2.6 Teorie vzájemné závislosti a teorie selhání dobrovolnického prvku
Teorie vzájemné závislosti souvisí s tím, jaké má stát v souvislosti se sociálním
podnikáním nástroje. Vychází ze skutečnosti, že veřejný sektor a třetí sektor jsou na sobě
vzájemně závislé. Nepanují mezi nimi pouze konkurenční vztahy, ale i vztahy partnerství
a vzájemné závislosti (Skovajsa, 2010). Existence neziskových organizací je pro stát
bezesporu výhodná. V neziskovém sektoru pracuje mnoho odborníků se zkušenostmi, které
může stát využít pro svůj vlastní prospěch. Neziskové organizace jsou však limitované
v řešení velkých problémů, je zde patrný potenciál pro vzájemnou závislost a spolupráci
mezi státem a neziskovým sektorem. Můžeme definovat 4 oblasti, v nichž dobrovolnický
sektor sám o sobě selhává: je to zejména nedostatek zdrojů (omezená možnost alokovat
17

dostatek finančních i nefinančních zdrojů), filantropický partikularismus, filantropický
paternalismus

a

filantropický amatérismus,

související

s nedostatkem

odborníků

v organizacích občanské společnosti (Salamon, 1987 in Gordon 2015). Je zde tedy prostor
pro spolupráci obou výše uvedených sektorů, což vede k mnohem větší efektivitě.

Všechny výše uvedené teorie se vznikem sociálních podniků zásadním způsobem
souvisejí. Dle mého názoru nedokáže stát ani trh nikdy činnost sociálních podniků
adekvátním způsobem nahradit, což dává prostor pro jejich existenci. Hlavním typem
sociálního podniku je tzv. integrační sociální podnik, jehož cílem je, jak již vyplývá
z názvu, integrace sociálně nebo zdravotně znevýhodněných osob na trh práce. Jedná se o
osoby, které mají nějaké zdravotní omezení, případně jsou ohroženy sociálním
vyloučením. Klasické ziskové firmy většinou zaměstnávají sociálně nebo zdravotně
znevýhodněné osoby jen z důvodu daňových úlev a lepšího vnímání ze strany
potencionálních zákazníků a jejich cílem a smyslem jejich činnosti je generování zisku a
ne podpora těchto cílových skupin. Stát selhává zejména v nedostatku finančních zdrojů.
Snaží se uspokojit průměrného občana a na potřeby této cílové skupiny mu již nezbývá
dostatek finančních prostředků. To je jeden z hlavních důvodů, proč vznikají neziskové
organizace, potažmo sociální podniky, které nedostatky trhu a státu potírají. Stát sociální
podniky podporuje, protože je to pro něj výhodnější, než kdyby dané služby nabízel sám.
Zároveň je však finanční podpora nedostatečná, jelikož vznikají stále nové a nové subjekty
a finanční prostředky se tak dělí mezi stále více organizací. Zároveň jsou na rozdíl od
ziskových firem sociální podniky pro zákazníky mnohem důvěryhodnější a to zejména
z toho důvodu, že svůj případný zisk refinancují zpět do činnosti podniku, případně
mateřské organizace. Cílem mé diplomové práce je mimo jiné v praxi ověřit „teorii
závislosti na zdrojích“ u vybraných sociálních podniků. Zároveň si v praxi ověřím, do jaké
míry jsou sociální podniky na dotacích ze strany státu a Evropské unie a finanční podpoře
ze strany firem závislé, což zjistím zejména porovnáním vlastních příjmů podniku vůči
příjmům ze strany státu a firem.
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2.3

Sociální podniky v evropském a americkém pojetí
Tato kapitola má ambice přiblížit koncept sociálního podnikání v americké a

evropské tradici, zejména, co se týká jejich vývoje, zaměřit se na výzkumné společnosti
EMES a CIRIEC a dále se blíže věnovat organizacím typu WISE a rozdělit sociální
podniky podle typologie.

2.3.1 Základní „kameny“ evropské a americké tradice – historické
kořeny konceptu sociálního podnikání a sociálních podniků,
porovnání evropského a amerického přístupu
Počátky vzniku a rozmachu konceptu sociálního podnikání a sociálních podniků
v Americe i v Evropě můžeme podle Doufournyho a Nyssens (2006) datovat do počátku
90. let 20. století. Na počátku 90. let se tématem sociálního podnikání začal zabývat
americký Harvard a následovaly ho i další významné americké univerzity 3 . Přesto
zůstávalo sociální podnikání v USA velmi širokým a vágním pojmem, který se primárně
zaměřuje na tržní aktivity produkující sociální cíl a zahrnuje široké spektrum nejrůznějších
organizací a činností. Sociální podnikání se stává jakousi odpovědí na finanční problémy u
neziskových organizací, pro které je stále těžší získávat dotace od státu i od nadací.
Kerlin (2006) a Young (2001) vysvětlují, že sociální podnikání v podobě, v jaké je
chápáno v americkém výzkumu, zahrnuje širokou škálu subjektů, od firem, které se věnují
filantropii, přes podniky, které se orientují na zisk, ale i na sociální a environmentální cíle
až k nestátním neziskovým organizacím, jež financují své aktivity podnikatelskou činností,
což jim pomáhá naplňovat jejich společensky prospěšný cíl. Aliance sociálních podniků
v USA definuje sociální podnik jako organizaci, která s využitím podnikatelských strategií
dosahuje sociálních a environmentálních cílů a usiluje přitom o spravedlivější společenské
uspořádání (SEA, 2010).
Podle Deese a Andersona (in Defourny, Nyssens, 2006) prezentují pluralitu
amerického podnikání dva základní přístupy, či myšlenkové proudy. První zahrnuje
podniky, které zajišťují finanční zdroje vlastním příjmem (earned income school of
thought) a proud, který se zaměřuje na prosazování sociálních inovací (social innovation
3

Výzkumu sociálního podnikání v Americe se věnuje Harvard Business School (více zde:
http://www.hbs.edu/socialenterprise/), Yale School of Management či Stanford Graduate School of Business
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school). První myšlenkový proud je možné chápat jako komercializování aktivit nestátních
neziskových organizací, které generují zisk vlastní činností a stávají se tak méně závislé na
podpoře od státu. Sociální podniky v tomto pojetí získávají finanční prostředky na
dobročinné účely prostřednictvím komerčních aktivit.
Zastáncem druhého přístupu tzv. „školy sociálních inovací“ je sociální podnikatel a
zakladatel organizace Ashoka, Bill Dryton. Sociální podnikatel je v jeho chápání jakýmsi
tvůrčím inovátorem, který dokáže vyvinout a aplikovat originální přístup v oblasti řešení
sociálních a environmentálních problémů. Podnikatel je chápán jako významný
ekonomický subjekt. (Dees, Fulton in Defourny, Nyssens, 2006).
I v Evropě se koncept sociálního podnikání poprvé objevil na počátku 90. let 20.
století. Vyvinul se z třetího sektoru a sociální ekonomiky a jeho vznik byl úzce spojen
s družstevním hnutím (cooperative movements). Italský parlament v roce 1991 přijal
právo, upravující specifické právní formy pro sociální družstva (social cooperatives), což
byl takový první krok v oblasti sociálního podnikání na evropském kontinentu. V Evropě
je pojetí sociálního podnikání velmi pestré, jelikož každý stát má svá specifika, dána
jinými historickými, společenskými i geografickými souvislostmi. Rozmach sociálního
podnikání v Evropě byl pozvolnější než v USA, jelikož Evropa byla nejednotná jak
v sociopolitických, kulturních, tak i národních aspektech, tudíž nebylo možné vytvořit tak
široké a rychlé povědomí o třetím sektoru. Neméně významným důvodem, proč byl
rozmach sociálního podnikání v Evropě zdržen, byl komunismus, který pro něj rozhodně
vhodné podmínky neutvářel. (Defourny, Nyssens, 2006)
Velkým krokem v rozvoji sociálního podnikání v Evropě bylo založení výzkumné
společnosti EMES v roce 1996, kterou tvořilo 15 států Evropy a která velmi významně
přispěla k rozvoji sociálního podnikání v Evropě. Věnovat se jí budu podrobně v jedné z
následujících podkapitol.
Ani Velká Británie nezůstávala pozadu. V roce 2002 založila Blairova vláda „Koalici
sociálních podniků“ a „Social Enterprise Unit“ a současně došlo k definování sociálního
podniku. Záhy, v roce 2004 vznikla nová právní forma sociálního podniku, tzv.
„Community Inerest Company“. (Defourny, Nyssens, 2006). Přístup k sociálnímu podniku
ve Velké Británii je odlišný oproti „francouzskému“ pojetí. Sociální pronikání je chápáno
jako nástroj k dosahování sociální změny prostřednictvím podnikatelských aktivit. Jsou
zdůrazňovány inovativní přístupy k řešení sociálních problémů, zahrnující např. prodej

20

zboží či služeb. Sociálními podnikateli jsou neziskové organizace i firmy, uplatňující ve
své firemní politice například hodnoty sociální odpovědnosti firem. (Dohnalová, 2012).
Rozdíl mezi rozvojem sociálního podnikání v Evropě a Americe popisuje ve své knize
„Social Enterprise – Global Comparison“ i J. A. Kerlin, profesorka managementu a veřejné
politiky na univerzitě v americké Georgii. Hlavní rozdíl definuje v tom, že neziskové
organizace v USA začaly zakládat a rozvíjet sociální podniky, aby vytvořily pracovní
místa pro sociálně znevýhodněné. Ekonomická krize v 70. letech vedla k sociálním
restrikcím a škrtům a neziskové organizace začaly produkovat komerční aktivity s cílem
vyplnit rezervy na trhu práce prostřednictvím prodeje zboží a služeb, což nebylo přímo
spojené s jejich posláním.
V Evropě popisuje vývoj sociálního podnikání jako vágnější, vznikl ve stejném
časovém období jako v USA, ale termín „social enterprise“ se v podstatě nepoužíval.
Důležitým mezníkem bylo na počátku 90. let 20. století, když byl koncept podpořen
v časopise „Impresa Sociale“ a italský parlament vytvořil právní formu „sociálního
družstva“ jako typ podniku. Od té doby mají i další evropské země své zákony, které
upravují sociální podniky a definují jejich právní formy. Jak již bylo zmíněno, klíčovou se
stala studie EMES. (Kerlin, 2009)
Z výše uvedeného je patrné, že na přístupech k sociálnímu podnikání na obou
stranách Atlantiku lze pozorovat shodné i zcela odlišné znaky. Zásadním shodným znakem
je to, že v obou přístupech jde v podstatě o totéž, tedy o dosažení sociálních cílů.
Odlišnosti lze pozorovat zejména v tom, jakým způsobem je sociální cíl dosahován.
Sociální podniky dle amerického pojetí se zaměřují spíše na udržitelnost než na charitu,
jsou orientované na trh a je pro ně důležitý inovativní přístup a rozvoj strategie podnikání.
Tato snaha o samofinancování je odpověď na stále se zvyšující počet subjektů, žádajících o
dotace a na stále se snižující dotace a granty ze strany státu a nadací. Naopak sociální
podniky založené podle evropské tradice jsou typické vícezdrojovým financováním, kdy
kombinují různé typy tržních i netržních zdrojů k udržení svého poslání. Sociální podniky
v USA vykonávají v podstatě všechny typy společensky prospěšných aktivit, v Evropě se
jedná zejména o problematiku zaměstnanosti či služby lidem (Kerlin, 2009).
Co se týká amerického pojetí sociálního podniku, první sociální podnik, který se stal
předmětem výzkumu – Ethnocatering, je představitelem sociálního podniku jako
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„inovátora“ a vybrán byl přes webové stránky americké společnosti Ashoka. Naopak druhý
sociální podnik, který byl vybrán přes webové stránky „Českého sociálního podnikání“
představuje zástupce evropské tradice. Jak jsem ale zjistila, zejména při výběru
konkrétních podniků, hranice mezi evropským a americkým pojetím se značně překrývá a
někdy je těžké odlišit, kam sociální podnik zařadit.

2.3.2 Mezinárodní výzkumná organizace CIRIEC
Mezinárodní výzkumná organizace CIRIEC je společně s organizací EMES jednou z
nejvýznamnějších mezinárodních institucí, které se zabývají výzkumem sociálních
podniků a sociálního podnikání. Tato společnost je vůbec jednou z nejstarších tohoto typu.
Organizace, která se původně nazývala „International Centre of Research and Information
on the Collective Economy“ byla založena již v roce 1947 francouzským ekonomem,
profesorem Edgarem Milhaudem, který vyučoval na univerzitě v Ženevě. V současnosti se
její sídlo nachází v belgickém Liége a působí v ní přes 100 odborníků. 4
Zásadním počinem organizace CIRIEC bylo vypracování srovnávací studie „Sociální
ekonomika v EU“ pro Hospodářský a sociální výbor EU, která probíhala v roce 2005 ve 25
členských státech Evropské unie, včetně České republiky. Výstupem je podrobná definice
sociální ekonomiky, která je definována na základě společných charakteristických rysů
subjektů sociální ekonomiky. (CIRIEC, 2005)

2.3.3 Výzkumná společnost EMES
EMES (EMES European Research Network) je evropská výzkumná společnost, která
sdružuje odborníky, zabývající se sociální ekonomikou v Evropě. Vznikla v roce 1996 a na
začátku ji tvořilo 15 států Evropské unie. Tehdy skupina vědců vytvořila výzkum, který
byl podpořen Evropskou unií a zaměřil výzkum sociální ekonomiky v evropském
prostředí. Formálně byla společnost založena v roce 2002 v Bruselu a pojmenovala se
podle prvního výzkumu, který provedla pod názvem „Vznik sociálních podniků v Evropě“
(1996 – 2000). Zakládajícím prezidentem sítě EMES je Jacques Defourny. Společnost
podporuje vzdělávání v oblasti sociální ekonomiky na evropských univerzitách. Členy
4

Dostupné z: ˂http://www.ciriec.ulg.ac.be/en/pages/1_2historique.htm˃ [cit. 15. ledna 2016]
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EMES byly původně evropská univerzitní výzkumná centra a jednotliví vědci. Po mnoha
letech společného výzkumu a společných projektů s výzkumníky z jiných regionů se
společnost v roce 2013 rozhodla umožnit vstup i dalším výzkumníkům z celého světa.
V současné chvíli sdružuje 12 institucí, 183 jednotlivých vědců a 8 sesterských organizací,
kteří podporují myšlenku organizace ve světě. V roce 2016 oslaví EMES dvacetileté
fungování.5
EMES vytvořila vlastní definici sociálního podniku. Určila kritéria, která musí
organizace splňovat, aby se mohla nazývat sociálním podnikem. Koncept sociálního
podniku identifikovala na základě empirických výzkumů. Kritéria jsou rozdělena na
ekonomická a sociální (Defourny, Nyssens, 2006)
K ekonomickým kritériím patří:
1) Trvalé aktivity zaměřené na výrobu zboží nebo poskytování služeb – hlavním
cílem sociálních podniků není, na rozdíl od tradičních neziskových organizací,
angažovanost v dobročinných aktivitách nebo v přerozdělování peněz (jako např.
u nadací). Sociální podniky vyrábějí výrobky, případně poskytují služby.
Ekonomická činnost je jedním z hlavních důvodů jejich existence.
2) Vysoký stupeň autonomie – sociální podniky jsou zakládány skupinami lidí a
jsou jimi přímo řízeny. Sice mohou využívat veřejné dotace, ale nejsou přímo ani
nepřímo řízeny veřejnými ani soukromými institucemi, jsou na nich nezávislé.
Sociální

podnikatelé mají

vždy právo, dle svého vlastního uvážení,

podnikatelskou aktivitu rozvíjet, nebo ji naopak ukončit.
3) Přijetí ekonomických rizik- zakladatelé sociálních podniků jsou si vědomi rizik,
spojených s ekonomickou činností. Na rozdíl od většiny veřejných institucí,
závisí udržitelnost a finanční životaschopnost na úsilí zaměstnanců i
dobrovolníků, zajistit potřebné zdroje.
4) Alespoň minimální podíl placené práce – podobně jako tradiční neziskové
organizace, i sociální podniky většinou kombinují různé tipy zdrojů – peněžní i
nepeněžní, placenou i dobrovolnickou práci. Sociální podnik se vyznačuje tím, že
je pro jejich chod nezbytný alespoň minimální podíl placené práce.

5

Dostupné z: ˂www.emes.net˃ [cit. 20. ledna 2016]
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5) Omezené přerozdělování zisku – zisk sociálních podniků je přerozdělován, ale
pouze částečně, ne jako u klasických podniků. Některé sociální podniky se neřídí
podmínkou absolutního přerozdělování zisku. Některé organizace, například
družstva v některých zemích, mohou v omezené míře rozdělovat zisk mezi své
podílníky.
Kromě kritérií ekonomických, definovala EMES i kritéria sociální.
K sociálním kritériím patří:
1) Hlavním cílem a smyslem sociálního podniku je provozovat aktivity,
prospívající společnosti či specifické skupině lidí – jedním z hlavních důvodů
sociálního podnikání je podporovat smysl pro sociální zodpovědnost na místní
úrovni
2) Sociální podniky vznikají ze skupinové iniciativy skupin občanů, kteří
sdílejí stejnou potřebu a zájem – tento kolektivní záměr musí být zachován, i
když podnik řídí volení jednotlivci nebo skupina osob.
3) Právo rozhodovat nesouvisí s vloženým kapitálem – rozhodování je
demokratické. V rámci rozhodovacího procesu by měl být respektován princip
„jeden člověk, jeden hlas“. Při nejmenším by síla hlasu neměla být závislá na
výši vloženého kapitálu.
4) V sociálním podniku se zapojují do vykonávané činnosti všichni zúčastnění
aktéři – důležitá je spolupráce s klienty či zákazníky, zapojení zainteresovaných
partnerů do rozhodovacího procesu a participativní management. V celé řadě
případů je jedním z cílů sociálních podniků rozšiřování demokratických principů
na místní úrovni prostřednictvím ekonomických aktivit. (Defourny, Nyssens,
2006)
Naplněním výše uvedených kritérií vznikne tzv. ideální typ sociálního podniku.
Samozřejmě ve skutečnosti ne všechny sociální podniky tato kritéria naplňují na 100 %,
ale každé by mělo být alespoň v určité míře zastoupeno. EMES později vytvořila tzv.
jemnější definici sociálního podniku, kde kritéria upravila pro potřeby států střední a
východní Evropy a to na základě studie z roku 2006. Autoři studie dospěli k závěru, že
v zemích střední a východní Evropy nejsou takové podmínky pro sociální podnikání, aby
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mohly sociální podniky naplňovat všech 9 výše uvedených ekonomických a sociálních
kritérií. Výzkum byl proveden v Bulharsku, České republice, Estonsku, Kazachstánu,
Litvě, Makedonii, Polsku, Rusku, Slovinsku, Srbsku a Ukrajině. Autoři tedy „okleštili“
kritéria na míru středoevropským a východoevropským státům a vzniklo 6 základních
kritérií:
Ekonomická: zůstalo zachováno kritérium, že se musí jednat o trvalé aktivity, zaměřené na
výrobu zboží, či prodej služeb, podniky mají vysoký stupeň autonomie a v rámci lidských
zdrojů je u nich patrný trend směrem k placené práci.
Sociální: snaha o provozování aktivity, prospívající celé společnosti či určité skupině lidí,
rozhodování nesouvisí s výší vloženého kapitálu, je patrný demokratický princip řízení a
zároveň je omezené přerozdělování zisku. (Defourny, Nyssens, 2006).
Když jsem podnik, založený podle „evropské“ tradice sociálního podnikání vybírala,
jedním ze základních hledisek, které bylo nutné, aby vybraný sociální podnik splňoval,
bylo naplňování kritérií podle EMES.
Výzkumný projekt PERSE
Projekt PERSE byl jedním z hlavních projektů výzkumné společnosti EMES, který
probíhal v letech 2001 – 2004. 6 Hlavním cílem a smyslem bylo bližší vysvětlení a
upřesnění hypotéz a další vývoj teorie o sociálním podnikání skrze srovnávací analýzu
sociálních podniků v Evropě. Projekt vycházel ze třech hlavních teoretických východisek
(hypotéz):
1) Sociální podniky obvykle usilují o dosažení mixu cílů: sociálních (služba
komunitě), ekonomických a politických (produkce sociálního kapitálu, sítě,
normy, důvěra). Podporují dobrovolnictví a demokratické rozhodovací
procesy)
2) Sociální podniky se snaží vyhledat a kombinovat různé zdroje tržních i
netržních zdrojů k udržení jejich obecně prospěšného poslání – toto
6

Dostupné z: ˂http://emes.net/research-projects/work-integration/perse/ ˃ [cit. 20. ledna 2016]
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poslání je podporováno velkou měrou financemi z veřejných zdrojů, probíhá
produkce zboží a služeb a zároveň významný lidský zdroj představují
dobrovolníci (výsledek mobilizace sociálního kapitálu). Sociální podnik
kombinuje tržní principy, princip přerozdělování zisku a vzájemnost a tyto
ekonomické výměny kříží tak, že dochází ke spolupráci.
3) Sociální podniky fungují v rámci určitého politického rámce a konceptu
– politiky v rámci sociálních podniků jsou výsledkem interakcí mezi zástupci
státu a zástupci sociálních podniků.
Z výzkumu vyplynulo, že evropský rámec zdůrazňuje víceúrovňový systém řízení
sociálního podniku. V Evropě se pojem sociální podnikání zaměřuje spíše na řízení
organizace a na naplnění jejího poslání spíše než na to, zda se v NNO striktně omezuje
přerozdělování zisku. Existence kolektivní dynamiky, kterou představují členové, sdílející
společné, jasně definované cíle je v kontrastu s pojmem „sociální podnikání“, který
vyzdvihuje jednotlivce a ne komunitu. I v sociálním podniku může být nějaký vůdce,
jednotlivec, ale vždy za ním stojí skupina lidí, zodpovědná za společný projekt. EMES
zdůrazňuje participaci nejrůznějších „stakeholderů“ v řízení organizace formální i
neformální cestou (např. členství v radě). Ekonomické hledisko nemusí nutně znamenat, že
musí sociální podnik skrze své aktivity dosáhnout ekonomické udržitelnosti. Sociální
podnik je byznys, založený na ekonomických aktivitách, ale důraz je kladen na sociální
hledisko a na finanční udržitelnost podniku, na úsilí jeho členů zabezpečit odpovídající
zdroje nutné k fungování sociálního podniku. Přičemž tyto zdroje mohou být různorodé,
zahrnují vlastní ekonomické aktivity, veřejné zdroje, ale i dárcovství. (Defourny, Nyssens,
2006)
Prodej zboží či služeb by měl souviset s posláním sociálního podniku, jinými slovy,
povaha podnikatelských aktivit by měla být spjata s jeho posláním. Naopak v americkém a
britském pojetí sociálního podniku je podnikatelská aktivita často považována za hlavní
zdroj příjmů, přičemž na povaze a typu podnikatelských aktivit nezáleží. Výzkumný
projekt PERSE dospěl k závěrům, že vtah mezi sociálním podnikáním a veřejnou politikou
je partnerský, sociální podniky nefungují jen jako „zbytkoví hráči“, jako nějaká přidaná
hodnota, ale úspěšně vyplňují mezery trhu a státu, sociální podnikání přispívá k tváření a
vývoji veřejných politik. Sociální podniky působí v tržním prostředí, ale ne s cílem
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maximalizace zisku, čerpají z veřejných dotací skrze veřejné politiky, které pomáhají
utvářet a jsou zakotvené v občanské společnosti. (Defourny, Nyssens, 2006).
Tyto teoretické přístupy, společně s kritérii EMES tvoří ucelený teoretický rámec,
specifický pro sociální podniky, ale samozřejmě je potřeba teorie nadále rozvíjet dalšími
výzkumy.

2.3.4 Podniky typu WISE – evropský přístup
Jelikož budu v empirické části v rámci případové studie porovnávat dva sociální
podniky, přičemž oba jsou typu WISE (Work Integration Social Enterprise), je potřeba
tento druh sociálního podniku přiblížit.
Dalo by se říci, že sociální podniky typu WISE neboli integrační sociální podniky,
jsou v Evropě symbolem sociálního podnikání a nejvíce zastoupeným typem sociálního
podniku vůbec. Jak již bylo nastíněno v předchozích kapitolách, posláním tohoto typu
podniku je znovu začlenění znevýhodněných osob na trh práce. Jedná se o osoby, které
jsou z trhu práce již vyloučeni, případně ohroženi trvalým vyloučením. Míra zaměstnanosti
se napříč evropskými státy značně liší. Nejvyšší je ve Velké Británii a skandinávských
zemích naopak nejnižší je ve Španělsku, Itálii a Belgii. Nejvíce ohroženi vyloučením z trhu
práce jsou postižení lidé, ženy, cizinci, starší lidé a lidé s nízkou kvalifikací. WISEs jsou
nerovnoměrně zastoupeny v celé Evropě, existují ve všech zemích Evropské unie a
představují tak důležité nástroje politiky trhu práce. EMES v jednom ze svých starších
výzkumů definovala celkem 44 odlišných typů WISEs. (Defourny, Nyssens, 2006).
Podle Defournyho a Nyssens (2006) můžeme podniky typu WISEs rozdělit do 4 hlavních
skupin:
1) Zaměstnávající tělesně a duševně postižené jedince – jedná se o nejstarší
formy WISEs, mají za cíl odstranit rozpor mezi požadavky trhu práce a
schopnostmi hendikepovaných. Jedná se především o „chráněné dílny“ a
podobně zaměřené podniky.
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2) Nabízející trvalé zaměstnání – tyto podniky nabízejí stabilní udržitelná
pracovní místa pro osoby, znevýhodněné na trhu práce, místa jsou zpočátku
často dotována ze strany státu. Příkladem mohou být sociální firmy ve Velké
Británii a sociální firmy a některá družstva v Německu. Tyto podniky většinou
nabízí pracovní místa na dobu určitou a typické je, že je zde kladen vyšší tlak
na generování zisku než v jiných WISEs.
3) Začleňující osoby do společnosti – jedná se např. centra pro začlenění na trh
práce ve Francii, chráněná pracovní místa ve Španělsku, sociální družstva ve
Švédsku. Cílovými „klienty“ těchto podniků jsou zejména tělesně zdatní
pracovníci s psycho-sociálními poruchami nebo hendikepované osoby.
Podniky nenabízejí reálná pracovní místa, ale „chráněné zaměstnání“
s absencí pracovních smluv, kde osoby nedostávají klasicky plat, ale pracují
většinou výměnou za jídlo či přístřeší. Významný je zde podíl dobrovolnictví.
4) Nabízející přechodné zaměstnání či pracovní stáže – tyto podniky mají
rovněž za cíl pomoc s integrací osob na trh práce. Cílovou skupinou ale nejsou
hendikepovaní lidé, jelikož se jedná o relativně rychlé začlenění na trh práce.
C této skupině nalezneme podniky, které se velmi liší, co do finančních
zdrojů. Některé podniky jsou zcela závislé na dotacích od státu, jiné jsou na
nich naopak zcela nezávislé a významný a liší se i podíl dobrovolníků
v jednotlivých podnicích.

Jak již bylo zmíněno v úvodu této podkapitoly, oba sociální podniky představené
v empirické části jsou tzv. „integrační“. Cílem Ethnocateringu je začlenění migrantek na
český trh práce, naopak Rettigovka se zaměřuje na osoby se zdravotním omezením, kterým
se snaží usnadnit vstup na pracovní trh. V obou případech se jedná o osoby ohrožené
sociálním vyloučením.

2.3.5 Typologie sociálních podniků – americký přístup
Lze rozlišovat několik typů sociálních podniků podle toho, do jaké míry jsou
provázány se svou zakládající organizací. Alter (2007) vytvořila klasifikaci sociálních
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podniků (Social Enterprise Typology) a rozdělila je, podle míry jejich integrace s nestátní
neziskovou organizací, do třech kategorií.
1) Sociální podniky plně integrované s NNO (embedded) – sociální podniky
v tomto případě plně sdílejí hodnoty, poslání a cíle neziskové organizace. Mají
společné vedení, zaměstnance i klienty. Ekonomické aktivity podniku jsou
základem pro plnění poslání neziskové organizace, jinými slovy nezisková
organizace funguje na základě samofinanční aktivity podniku.

2) Sociální podniky částečně integrované (integrated) – sociální programy
neziskové organizace se překrývají (prolínají) s ekonomickými aktivitami
podniku, vztah ekonomické aktivity a sociálních programů je synergický.
Ekonomické aktivity jsou zároveň propojeny s posláním organizace (mision –
related). V tomto případě nestátní neziskové organizace zakládají sociální
podnik s cílem posílení sociálního poslání organizace. Vztah mezi NNO a
sociálním podnikem je velmi úzký, jsou na sobě vzájemně závislé.

3) Sociální podniky stojící mimo NNO (offset/external mision) - aktivity
sociálního podniku v tomto případě nesouvisí s posláním neziskové organizace.
Účelem sociálního podniku je financovat aktivity NNO. Vztah mezi NNO a
sociálním podnikem je podpůrný. Sociální programy NNO jsou zcela odděleny
od aktivit podniku.

7

7

Dostupné z: https://isfcolombia.uniandes.edu.co/images/201519/LRD31.pdf ˃ [cit. 20. ledna 2016]
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Zdroj: Alter, 2007
Nelze říci, který z výše uvedených typů sociálního podniku je nejvhodnější,
v každém případě najdeme výhody i nevýhody. Při výběru zkoumaných sociálních podniků
to pro mě ani nebylo kritériem.
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2.4

Sociální podniky v České republice
Zejména v posledních letech se stává sociální podnikání doslova fenoménem a to i

v případě České republiky, kde byl vývoj sociálního podnikání a sociálních podniků
pozvolnější než v zemích západní Evropy, což bylo zapříčiněno zejména komunismem,
který aktivity tohoto typu neumožňoval, naopak je potlačoval. Na druhou stranu, vzhledem
k bohaté tradici českého spolčování dobrovolnictví a inspiraci „ze západu“, se dokázala
Česká republika v této oblasti poměrně rychle adaptovat a sociální podnikání, i sociální
podniky zaznamenávají v posledních letech „boom“. V této kapitole nastíním vývoj
sociálního podnikání a sociálních podniků v České republice.

2.4.1 Podmínky pro sociální ekonomiku v České republice, vznik
sociálních podniků, důvody a okolnosti vzniku
Sociální podnikání v České republice nabývá v posledních letech stále více na
významu a ukazuje „společensky zodpovědný“ způsob, jak podnikat a být prospěšný nejen
cílové skupině sociálního podniku, ale i celé společnosti. Jeho vznik je spjatý se sociální
ekonomikou a neziskovým sektorem.
Stejně jako sociální ekonomika představuje sociální podnik nový přístup, ovlivněný
zejména zkušenostmi ze zahraničí a významnými mezinárodními institucemi. (Dohnalová,
2006). Sociální ekonomika a podnikání v České republice navazuje na tradici solidarity a
vzájemnosti českých družstevnických a dobrovolnických organizací. Od 19. století začalo
na našem území vznikat mnoho spolků, nejrůznějších dobročinných organizací, které
podporovaly zejména vlastenectví, vědu a umění. K rozvoji významně přispělo vydání tzv.
spolkového zákona v roce 1867, který umožnil zakládání spolků v nejrůznějších oblastech
(Dohnalová, 2012). Po skončení první světové války začaly vznikat další charitativní
organizace, mající za cíl zejména zmírnění následků války. Při vzniku Československé
republiky bylo právo spolčovací a shromažďovací zaručeno Ústavou. (Dohnalová, 2006)
Tato „spolková“ tradice byla narušeno komunistických režimem, kdy probíhaly
„čistky“ nevyhovujících organizací a mnoho spolků a charitativních organizací bylo
zakázáno a zrušeno. Dále docházelo také ke zrušení družstev v souvislosti se
znárodňováním a kolektivizaci majetku. (Dohnalová, Průša, 2011)
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Nová legislativní úprava byla vytvořena až po roce 1989. Po pádu komunistického
režimu nastaly podmínky pro rozvoj nejrůznějších dobrovolnických a charitativních
organizací a k rozvoji došlo i v oblasti sociálního podnikání. Rozvoj nebyl ale tak rychlý
jako v jiných evropských zemích, jelikož se lidé stavěli ke členství v nejrůznějších
organizacích občanského sektoru zprvu poměrně skepticky, vzhledem ke zkušenostem
z minulosti a nucenému členství v komunistických svazech a organizacích. Až po roce
2000 lze zaznamenat nástup tématu sociálního podnikání v podobě, v jaké ho známe dnes.
(Dohnalová, 2006).

2.4.2 Vztah sociální ekonomiky a třetího sektoru – společné znaky a
rozdíly (evropský přístup)
Abychom mohli popsat vztah mezi sociální ekonomikou a neziskovým, neboli třetím
sektorem, je potřeba si výše uvedené pojmy nejprve definovat.
Označení třetí sektor nám zkrátka říká, že kromě dvou hlavních sektorů – státu a trhu
existuje ještě sektor třetí. Jiný název pro třetí sektor je neziskový, nestátní neziskový,
nevládní, nezávislý, občanský nebo dobrovolnický sektor. Všechny uvedené pojmy
v podstatě znamenají totéž. Definovat třetí sektor je poměrně obtížné. Za komplexní
charakteristiku však můžeme považovat strukturálně operacionální definici od Salamona a
Anheiera (1997). Autoři vytvořili mezinárodní definici již v devadesátých letech minulého
století, neziskový sektor chápou jako soubor institucí, které se vyznačují následující
charakteristickými znaky:


jsou formálně organizované (organized) – subjekty jsou institucionalizované,
buď jsou formálně zřízeny jako právnická osoba, tedy institucionalizovány
formálním statutem nebo jiným způsobem (např. formou pravidelných schůzí,
jednacích pravidel) apod. Mezi neziskové organizace tedy nepatří jednorázová,
neformální nebo dočasná shromáždění.



jsou soukromé (private) – nejsou součástí státní správy a ani nejsou státní správou
řízeni. Není však vyloučena možnost podpory z veřejných zdrojů
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nerozdělují zisk (non-profit) – neziskové organizace mohou dosáhnout zisku, ale
nerozdělují ho mezi své členy, vedení organizace nebo vlastníky. Generovaný zisk
opětovně použijí na realizaci svého poslání, reinvestují ho.



jsou autonomní (self-governing) – jsou samosprávné a nejsou řízené jinou
institucí.



jsou dobrovolné (voluntary) - jejich fungování je spjato s určitým prvkem
dobrovolnosti, svoji činnost organizace vykonávají zpravidla za pomoci
dobrovolníků. Může se jednat o práci dobrovolníků, podporu dobrovolnými dary
apod. (Salamon, Anheier, 1997)
Třetí sektor plní funkci ekonomickou, sociální a politickou. Nestátní neziskové

organizace přispívají ke snížení výdajů státu i přes to, že jsou mnohdy nemalou měrou
dotovány z veřejných zdrojů. Zajišťují činnosti, které by jinak musel obstarat stát sám.
(Frič, Goulli, 2001). Třetí sektorem se tedy nachází v prostoru mezi státem, trhem a
jednotlivci, jedná se o prostor, kam vstupují lidé ze svého soukromí a zakládají organizace
nejrůznějšího typu.
Sociální ekonomiku můžeme definovat jako „soubor soukromých, formálně
organizovaných podniků s autonomním rozhodováním a svobodným členstvím, zřízených
k naplňování potřeb jejich členů prostřednictvím trhu pomocí výroby zboží a poskytování
služeb, pojištění a financí, ve kterých není rozhodování a jakékoliv rozdělování zisku nebo
přebytků mezi členy přímo vázáno na kapitál nebo příspěvky jednotlivých členů, z nichž
každý má jeden hlas. Sociální ekonomika rovněž zahrnuje soukromé formálně
organizované organizace s autonomním rozhodováním a svobodným členstvím, které
poskytují netržní služby pro domácnosti a jejichž případné přebytky si nemohou
přivlastňovat hospodářské subjekty, které je zřizují, ovládají nebo financují.“ (zpráva
CIRIEC, 2006)
Jednodušší definice, kterou schválila TESSEA v roce 2011 zní: „Sociální ekonomika
je souhrn aktivit uskutečňovaných subjekty sociální ekonomiky, jejichž cílem je zvýšit
zaměstnanost v místních podmínkách, a nebo uspokojit další potřeby a cíle komunity
v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje.“ (TESSEA,
2011)
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Z definice, uváděné CIRIEC vyplývá, že subjekty sociální ekonomiky jsou:


soukromé



formálně organizované



jsou autonomní



mají svobodné členství



jsou neziskové



svou činností uspokojují potřeby jednotlivců, domácností nebo rodin - jsou
„organizace lidí, nikoliv kapitálu“



jsou demokratické – při rozhodování fungují na principu „jeden člověk, jeden
hlas“ bez ohledu na vložený kapitál nebo výši příspěvku. (zpráva CIRIEC, 2006)

Z výše uvedených charakteristik je jednoznačně patrné, že koncept sociální
ekonomiky a třetího, neziskového sektoru se v mnohém shoduje a jednotlivé
charakteristiky se navzájem překrývají, ačkoliv ne ve všech oblastech. Koncept sociální
ekonomiky a třetího sektoru se shoduje ve čtyřech hlavních kritériích – jedná se o subjekty:
soukromé, formálně organizované, autonomní s prvkem dobrovolnosti. Naopak ve třech
kritériích se zásadně liší, a to: kritérium ziskovosti, kritérium demokracie a kritérium
služby lidem.


kritérium ziskovosti – na rozdíl od organizací třetího sektoru, nemusí subjekty
sociální ekonomiky dodržovat zákaz přerozdělování zisku a zároveň mohou být
založeny pro to, aby ho generovaly, což je u organizací třetího sektoru vyloučené.



kritérium demokracie – organizace třetího sektoru mnohdy nesplňují zásadu
demokracie, která je pro subjekty sociální ekonomiky stěžejní. Jedná se například
o školy, nemocnice, případně různé kulturní subjekty. Podle přístupu sociální
ekonomiky by takové subjekty měly být vyloučeny z třetího sektoru.



kritérium služby lidem – cílová skupina subjektů sociální ekonomiky a třetího
sektoru se liší. Hlavním cílem a posláním subjektů sociální ekonomiky je sloužit
lidem, ať už jednotlivcům nebo skupinám lidí. Naopak neziskové organizace
nejsou mnohdy primárně založeny pro to, aby sloužili lidem, ale jejich cíl je
různorodý.
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Další rozdíl můžeme vidět v tom, že se třetí sektor nachází mezi státem a trhem a
poskytuje tak služby, které nejsou dalšími dvěma sektory poskytovány v dostatečné míře
nebo vůbec. Organizace třetího sektoru jsou charakteristické svou solidární, dobročinnou a
filantropickou povahou. Naopak sociální ekonomika neleží mezi trhem a státem, ale mezi
veřejným a kapitalistickým sektorem. Subjekty sociální ekonomiky mohou, na rozdíl od
organizací třetího sektoru, podporovat podnikatelské aktivity. (zpráva CIRIEC, 2006).
Subjekty třetího sektoru jsou nadace a dobrovolnické organizace, naopak subjektem
sociální ekonomiky jsou družstva, asociace vzájemné společnosti a nadace. (Dohnalová,
2006)

2.4.3 Definiční znaky českých sociálních podniků
Česká republika až do roku 2011 postrádala jednu, obecně přijímanou definici toho,
co „sociální podnik“ vlastně je. S absencí definice souvisí i absence registru, který by
sociální podniky sdružoval a bylo by tak na první pohled patrné, že se jedná o sociální
podnik. Na internetových stránkách, provozovaných obecně prospěšnou společností 3P –
People, Planet, Profit, o.p.s.8, které se zabývají českým sociálním podnikáním, nalezneme
adresář sociálních podniků. V současné době je v registru zaneseno celkem 221 českých
sociálních podniků (leden 2016), které se hlásí k myšlence sociálního podnikání a další
neustále přibývají. Podniky se dají vyhledávat podle různých kritérií, jako je cílová
skupina, obor činnosti, místo podnikání apod. a dokonce se dají podniky nově vyhledávat i
pomocí mapy. Adresář vznikl v roce 2012.9
Sociálním podnikem se v českých podmínkách rozumí „subjekt sociálního
podnikání, tj. právnická osoba, založená dle soukromého práva nebo její součást nebo
fyzická osoba, která splňuje podmínky sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje
veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se

8

Dostupné z: ˂ http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/ ˃ [cit. 10. ledna 2016]

9

Adresář sociálních podniků dostupný zde: ˂http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnichpodniku˃ [cit. 25. ledna 2016]

35

na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.“
Tato definice byla schválena organizací TESSEA v roce 2011.10

2.4.4 Legislativní ukotvení českých sociálních podniků
V české legislativě pevné ukotvení sociální ekonomiky, sociálního podnikání ani
sociálních podniků nenalezneme. Neexistuje jeden zákon, který by sociální podnikání
upravoval komplexně. Sociální podniky jsou objekty regulací více zákonů. Ing. Marek
Vyskočil z Centra pro výzkum neziskového sektoru předložil v roce 2014 studii, která by
měla sloužit jako podklad pro koncepci politiky vlády vůči nestátním neziskovým
organizacím do roku 2020. 11 Pro potřeby studie provedl dotazníkové šetření mezi
sociálními podnikateli a oslovil je mimo jiné s otázkou, jaké zákony jsou pro činnost
sociálních podniků nejrelevantnější a jaké jsou nejvíce problémové, trpí nejvíce nedostatky
a představují pro ně největší překážky.
Jako nejvíce relevantní uvádí zákony:


zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích



zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (+ daňové zákony)



zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání



zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce



zákon č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách



zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti



+ další zákony – daňové, o odpadech, atd.

Sociální podnik může v současnosti mít právní formu: společnosti s ručením
omezeným, akciové společnosti, OSVČ, družstva, sociálního družstva, obecně
prospěšné společnosti, ústavu, církevní právnické osoby, spolku a nadace. Od roku
2014, kdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník, se v oblasti sociálního podnikání
10

Dostupné z: ˂http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/socialni-podnikani/principy-a-definice˃ [cit. 10.
ledna 2016]
11
Dostupné z: ˂http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_vyskocil_pro_web.pdf˃ [cit. 10.
ledna 2016]
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mnohé změnilo. Občanský zákoník upravuje nové právní formy organizací občanského
sektoru, potažmo sociálních podniků. Objevily se právní formy: „spolek“, který nahradil
občanské sdružení a „ústav“, který nahradil obecně prospěšnou společnost (o.p.s. se ale
může na rozdíl od spolku rozhodnout, zda se transformuje do ústavu nebo zůstane pod
stávající právní formou). Kromě toho zákon upravuje i postavení nadací a nadačních
fondů. Tím se zrušily samostatné zákony, upravující zmíněné právní formy, platné do té
doby. Zákon o obchodních korporacích, který vešel v platnost v lednu 2014, zakotvil
novou právní formu družstva, tzv. sociální družstvo. Zatím se však nezdá, že by to bylo
nějak přínosné, zákon pouze představuje další právní formu, kterou může sociální podnik
nabývat. Sociální podnik tak v českých podmínkách může mít jednu z výše uvedených
právních forem. Nejčastěji to bývá obecně prospěšná společnost nebo společnost s ručením
omezeným, následované občanským sdružením, což vyplynulo i z výzkumu, který
provedla expertní skupina TESSEA v letech 2012 - 2013. 12 Výzkum se tedy netýkal
nových právních forem, které mohly sociální podnik mít až po lednu 2014, kdy vstoupil
v platnost nový občanský zákoník.
Nedá se říci, která právní forma by byla pro sociální podnik nejideálnější, každá má
své výhody a nevýhody. Společnost s ručením omezeným má poměrně jednoduchý způsob
řízení, ale počáteční vklad musí být ve výši 200.000,- Kč a je také méně důvěryhodná pro
veřejnost právě z důvodu právní formy, která je charakteristická zejména pro klasické
ziskové organizace. Akciová společnost disponuje větším kapitálem, ale počáteční vklad je
ve výši 2.000.000,- Kč, což je pro mnohé zakladatele sociálních podniků nepřijatelné.
Osoba samostatně výdělečně činná má výhodu v jednoduchém založení a jednoduchém
řízení, ale při bankrotu ručí svým majetkem, což již tak příznivé není. U družstva je
výhodou kolektivní, demokratická forma rozhodování, ale typicky na sebe české sociální
podniky tuto právní formu neberou, setkáváme se s ní spíše v zahraničí. Nový typ právní
formy, sociální družstvo není v českých podmínkách zatím příliš rozšířen. Jedná se
v zásadě o družstvo, které může fungovat čistě jako sociální podnik a vychází tak vstříc
principům sociálního podnikání. V případě této právní formy postrádáme zatím zkušenosti.
Výhodou obecně prospěšné společnosti je poměrně pozitivní vnímání v očích veřejnosti,
jedná se o velmi transparentní právní formy, celý případný zisk se vrací do hlavní činnosti.
Nevýhodou je poměrně složitý způsob založení.

12

Dostupné z: http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/images/pdf/P3_setreni_socialni_podniky.pdf
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Ústav představuje novou právní formu, nahrazující právě obecně prospěšnou
společnost, ale zatím není v českých podmínkách příliš rozšířena a chybí zkušenosti. Se
sociálním podnikem ve formě církevní organizace se také příliš nesetkáme. Sice se jedná o
právní formu pro veřejnost jistě důvěryhodnou, ale struktura řízení není pro podnikání
příliš vhodná. Občanské sdružení rovněž nepředstavuje příliš vhodnou formu pro
podnikání, nejedná se o důvěryhodnou formu pro banky, ale na druhou stranu pokud se
jedná o velká a stabilní občanská sdružení, má sociální podnik dobré zázemí. Od roku 2014
nahradil občanské sdružení spolek a občanská sdružení tak již není možné zakládat. A
konečně se dostáváme k poslední právní formě, k nadaci. Nadace nepředstavuje typickou
právní formu pro sociální podniky. Od ledna 2014, kdy vstoupil v platnost nový občanský
zákoník, může nadace nově podnikat, což bylo v minulosti vyloučeno. Podnikání však
musí představovat pouhou vedlejší činnost a veškerý zisk musí být vrácen do hlavní
činnosti. Nevýhodou je poměrně vysoký vstupní kapitál – nadační jistina musí být
minimálně ve výši 500.000,- Kč a v důsledku, pokud by došlo k dlouhodobějšímu snížení
částky, by hrozil zánik.13
Sociální podnik tak může v českém prostředí nabývat mnoha právních forem. Není
tedy typický nějakou konkrétní právní formou, ale typem činnosti, kterou vykonává a která
v sobě spojuje podnikatelský i sociální rozměr.
V souvislosti s českou legislativou je potřeba zmínit, že se připravuje zákon o
sociálním podnikání, který by měl otázku sociálního podnikání a sociálních podniků řešit
komplexně. Díky dosavadní absenci ustálené definice sociálního podnikání je obtížné
sociálním podnikům poskytovat výhody, které vzhledem k jejich poslání a cíli podnikání,
často potřebují. V současnosti jsou podniky podporovány zejména evropskými dotacemi
případně ze systému sociálního zabezpečení. Podle nejnovějších zpráv by měl zákon o
sociálním podnikání začít platit již v příštím roce.

13

Dostupné z: ˂http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/socialni-podnikani/otazky-a-odpovedi-2#˃ [cit.
27. ledna 2016]
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2.4.5 NESEA, TESSEA
Činnosti TESSEA jsem se částečně věnovala v jedné z předchozích podkapitol, ale
jelikož se jedná o velmi významnou platformu, rozhodla jsem se jí věnovat samostatnou
podkapitolu.
Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA je „názorová platforma sdružující
jednotlivce, podnikatele, nestátní neziskové organizace, vysoké školy a další instituce, které
spojuje společný zájem – prosazovat sociální ekonomiku a sociální podnikání do laické i
odborné veřejnosti.“ 14 Platforma, která funguje pod záštitou P3 – People, Planet, Profit,
o.p.s. vznikla v roce 2009 a v rámci projektu „Tematická síť pro rozvoj sociální
ekonomiky“ a navazuje na činnost Národní tematické sítě pro sociální ekonomiku a
expertní skupiny NESEA. TESSEA aktivně podporuje rozvoj sociální ekonomiky a
sociálního podnikání v českém prostředí. Členství v platformě je bezplatné, jak fyzické, tak
právnické osoby se mohou registrovat přes jednoduchý formulář, dostupný na webových
stránkách „českého sociálního podnikání“. V září 2014 měla TESSEA již přes 500 členů15
Za zmínku stojí celá řada projektů, za které je TESSEA zodpovědná. První projekt
byl realizován v letech 2009-2011, tehdy ještě pod záštitou obecně prospěšné společnosti
Nová ekonomika v rámci jednotlivých pracovních skupin. Výstupem byla celá řada studií,
jako například: „Principy sociálního podniku - návrh sady měřitelných rozpoznatelných
znaků, tj. indikátorů pro sociální podniky odpovídající definici a principům
sociálního podniku podle TESSEA“, studie, týkající se financování sociálních podniků,
„Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku“, „Infrastruktura
sociální ekonomiky ve Velké Británii“ a další. V letech 2012 – 2014 se stala zásadní
„Analýza a návrh na zpracování integračních sociálních podniků do zákona o
zaměstnanosti a do jiných právních předpisů“. Všechny výše uvedené výstupy jsou
dostupné na webových stránkách „českého sociálního podnikání“. Dalším významným
počinem byl v letech 2012 – 2014 projekt „Podnikání jinak“, který probíhal formou
konference a celkem 12 workshopů.16

14

Dostupné z: ˂http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/tessea/tessea-2˃ [cit. 27. ledna 2016]
tamtéž
16
Dostupné z : ˂http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/socialni-podnikani/projekty/ukoncene/vystupy-zprojektu ˃ [cit. 27. ledna 2016]
15
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Kromě výše uvedených výstupů provedla TESSEA v únoru 2014 telefonické
dotazníkové šetření mezi celkem 115 sociálními podniky (celkem v té době bylo v adresáři
143 sociálních podniků) za účelem zmapování situaci sociálních podniků v ČR. Na základě
tohoto průzkumu pak došlo k aktualizaci adresáře. 17 TESSEA rovněž vydala celou řadu
studií a publikací, za zmínku stojí zejména manuál, který poradí budoucím sociálním
podnikatelům jak sociální podnik založit, publikace „Podnikejte pomalu – Zkušenosti
sociálních podniků se zaměstnáváním osob s mentálním a duševním onemocněním“, dále
publikace „Příklady dobré praxe aneb sociální podnikání v České republice i zahraničí“ a
„Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR.“18
Významným počinem této tematické sítě je také Klub sociálních podnikatelů, který
započal svou činnost v roce 2012 a byl založen za účelem sdružovat vedoucí pracovníky
sociálních podniků a sloužit tak k setkávání sociálních podnikatelů, předávání zkušeností,
výměně názorů.

17

Dostupné z: ˂http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/ke-stazeni/pruzkumy-a-setreni˃ [cit. 27. ledna
2016]
18
Dostupné z: ˂http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/ke-stazeni/studie-a-publikace˃ [cit. 27. ledna
2016]
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2.5

Vícezdrojový charakter financování českých sociálních
podniků
České sociální podniky jsou charakteristické vícezdrojovým financováním.

Následující kapitola jednává nejprve o zdrojích sociálních podniků obecně a dále se
zaměřuje na konkrétní způsoby financování - možnosti čerpání dotací z veřejných
rozpočtů, dárcovství, samofinancování.

2.5.1 Zdroje sociálních podniků obecně
Při definování zdrojů sociálních podniků vycházím ve své práci ze základního mixu
zdrojů, popsaného Defournym a Nyssens (2006). Autoři uvádí, že evropské sociální
podniky jsou charakteristické kombinováním různých typů zdrojů. Mobilizují různé typy
tržních i netržních zdrojů, produkují zboží a služby, jsou podporovány z veřejných zdrojů a
nemalý podíl tvoří i zdroje dobrovolnické. Peněžní zdroje člení na zdroje vlastní, které
tvoří příjmy z prodeje zboží a služeb, dotace z veřejných zdrojů a dary. Naopak nepeněžní
zdroje tvoří nepřímé dotace a dobrovolnická práce. (Defourny, Nyssens, 2006)
Pro potřeby své diplomové práce se zaměřuji pouze na zkoumání zdrojů finančních.

2.5.2 Veřejné zdroje
Zdroje z veřejných rozpočtů jsou pro sociální podniky velmi zásadní. Na projekty
sociálního podnikání je v České republice možné získat dotace z Evropských fondů již od
roku 2009. Sociální podnikání se rovněž stalo jednou z hlavních priorit pro programové
období 2014 – 2020. V rámci konkrétních dotačních možností se zmíním o podmínkách
čerpání jednotlivých dotací. Uvádím dotační možnosti dostupné v současné době.
Operační program Praha – pól růstu ČR, který byl schválen v roce 2015,
podporuje sociální podniky na území hlavního města Prahy, a to v rámci prioritní osy 3 –
Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. Finance pochází z Evropského
sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Podporuje
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vznik a rozvoj sociálních podniků a projektů, poskytujících pracovní příležitosti pro
znevýhodněné a obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatel v Praze, včetně chráněných
dílen.19 Cílem je vznik nových a rozvoj stávajících aktivit v oblasti sociálního podnikání,
zvýšení počtu sociálních podniků a pracovních míst a rozšíření a inovace zázemí pro
sociální podnikání. Na tento cíl je vyčleněno celkem 2,4 mil. EUR. 20 Dle harmonogramu
výzev si mohli sociální podniky podávat žádosti o dotaci v rámci tohoto cíle od 2.12.2015
do 5.1.2016.21 Žádat mohou mimo jiné podnikatelské subjekty, sledující veřejně prospěšný
zájem, které sídlí na území hlavního města Prahy.
V rámci

Integrovaného

operačního

programu

(IROP),

který

vyhlásilo

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), je možné rovněž získat podporu na „sociálně
podnikatelské“ aktivity. Jsou vyhlášeny dvě výzvy, jedenáctá výzva podporuje Sociální
podnikání pro sociálně vyloučené lokality a dvanáctá výzva sociální podnikání. Sociální
podniky mohou žádat o podporu v rámci specifického cíle 2.2 – Vznik nových a rozvoj
existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Cílem je podpora
výstavby, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků. Oprávněnými žadateli v rámci této
výzvy jsou OSVČ, obchodní korporace, družstva, nestátní neziskové organizace, církve a
církevní organizace. Celkově je na tuto výzvu určeno 132 mil. Kč, kompletně ze zdrojů
Evropské unie. MMR vyhlásilo výzvu 27.10.2015, přičemž sociální podniky mohou
podávat žádosti o podporu od 29.10.2015 do 29.2.2016.22 Výzva 12 se od předchozí výzvy
v zásadě neliší. Okruh žadatelů je totožný, časová lokace výzvy rovněž. Obě výzvy se liší
zejména územním vymezením – v rámci výzvy 11 i výzvy 12 mohou žádat pouze
„mimopražské“ podniky, v rámci výzvy 11 musí být projekty realizovány na území
správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nachází sociálně vyloučené
lokality. V případě výzvy 12 se naopak musí nacházet mimo vyloučené lokality. V rámci
výzvy 12 je rovněž určeno na podnikatelské aktivity méně finančních prostředků – 88 mil.
Kč.
Sociální podnikatelé mohou žádat o podporu i v rámci Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 – 2020, který funguje
pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. Podpora je poskytována z Evropského
19

Dostupné z: ˂http://www.oppraha.cz/˃ [cit. 29. ledna 2016]
Dostupné z:
˂http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/budoucnost2014plus/OPP/OP_Praha_pol_rustu_CR_verze_8.0
__schvaleno_EK_11.6.2015.pdf˃ [cit. 29. ledna 2016]
21
Dostupné z: ˂http://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs˃ [cit. 29. ledna 2016]
22
Dostupné z: ˂http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-11-Socialni-podnikani-prosocialne-vyloucene-lokality˃ [cit. 29. ledna 2016]
20
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fondu pro regionální rozvoj. Nyní však nejsou výzvy v rámci tohoto programu aktivní,
příjem žádostí probíhal do listopadu 2015.23
Operační program Zaměstnanost podporuje vznik a rozvoj (rozšíření kapacity)
nových podnikatelských aktivit integračních sociálních podniků a to v rámci výzvy č. 15 –
Podpora sociálního podnikání, investiční priority 2.1 – Aktivní začleňování. Vyhlašujícím
subjektem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF –
sociální začleňování. Na tuto výzvu je alokováno 100 mil. Kč, žadateli mohli být OSVČ,
obchodní korporace a družstva, přičemž podíl státního rozpočtu není žádný. Organizace
musí počítat s 15% spoluúčastí. Žadatel o dotaci musí naplňovat tyto principy a
charakteristiky sociálního podnikání: společensky prospěšný cíl, sociální prospěch,
ekonomický prospěch, environmentální prospěch a místní prospěch, přesní podmínky jsou
uvedeny ve výzvě. 24 Výzva byla uzavřena na konci listopadu 2015, další bude vyhlášena
v květnu 2016. Dále je možná podpora v rámci výzev č. 26 a 42 - Koordinovaný přístup
k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), které jsou určeny pro obce, spolupracující
s Agenturou pro sociální začleňování. Jedná se o podporu integračních sociálních podniků
v konkrétních obcích. Cílem je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a rozvoj sektoru
sociální ekonomiky. Žádosti mohou být v rámci výzvy č. 26 předkládány od konce září
2015 průběžně do konce července 2016 a v rámci výzvy č. 42 od 21.12.2015 do 30. září
2016. Oprávněnými žadateli v rámci sociálního podnikání jsou OSVČ, obchodní korporace
a družstva. V obou výzvách je alokováno přes 600 mil. Kč. 25
V rámci OP Zaměstnanost, investiční priority 2.3 – Komunitně vedený místní
rozvoj bude oblast sociálního podnikání rovněž podpořena, zejména vznik a rozvoj nových
podnikatelských aktivit v rámci místních akčních skupin. Výzva pro Místní akční skupiny
(MAS) bude aktivní od března 2016, podpořeny by měly být integrační a environmentální
sociální podniky. 26
Sociální podniky, pohybující se v zemědělské oblasti, mohly do konce roku 2015
žádat o podporu z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.
(PGRLF) v rámci programu Sociální zemědělství. Na program byly určeny finanční

23

Dostupné z: ˂http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/˃ [cit. 30. ledna 2016]
Dostupné z:˂ file:///C:/Users/Krist%C3%BDna/Downloads/Vyzva_015_OPZ.pdf˃ [cit. 30. ledna 2016]
25
Dostupné z:˂ http://www.esfcr.cz/vyzva-026opz?highlightWords=Koordinovan%C3%BD+p%C5%99%C3%ADstup+k+soci%C3%A1ln%C4%9B+v
ylou%C4%8Den%C3%BDm+lokalit%C3%A1m+%28KPSVL%29˃ [cit. 30. ledna 2016]
26
Dostupné z: ˂http://www.esfcr.cz/informace-pro-mistni-akcni-skupiny˃ [cit. 30. ledna 2016]
24

43

prostředky ve výši 50 mil. Kč. Výše podpory byla od 100 tisíc Kč do 5 mil. Kč. Cílem
programu je podpora zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením zemědělskými
podnikateli. 27
Podpora sociálního podnikání v České republice je v současnosti financována
primárně evropskými fondy, národní zdroje se v podstatě nevyužívají. Kromě finančních
prostředků z evropských mají sociální podniky další možnosti financování. V České
republice je poměrně rozsáhlá nabídka půjček a úvěrů pro drobné, malé i střední
podnikatele. Produkty nabízejí banky, ale i některá spořitelní družstva. Úvěry lze použít na
financování provozních potřeb podniku, obchodní činnosti, zásob a v případě investičních
úvěrů na nákup pozemku, budov, výrobních areálů a technologií. Úvěry jsou většinou
vázány účelově. Nevýhodou tohoto způsobu financování je, že jsou tyto úvěry určeny
podnikatelům, kteří za sebou již mají nějakou historii nebo mohou poskytnout záruku,
například nemovitost. Tento typ financování není tedy vhodný pro začínající podnikatele,
většina bank totiž požaduje doložení minimálně dvouleté historie podnikatele, dalším
problémem bývá nutnost zajištění úvěru.
Dá se tedy říci, že pro vznik a rozvoj nových projektů v oblasti sociálního podnikání
je ideální využít dotaci z evropských prostředků a finanční prostředky prostřednictvím
bankovních půjček a úvěrů využít až v případě rozjetého podniku. Problémem však může
být poměrně malá šance podporu z fondů získat. Najdou se ale i banky, které spolupracují
s různými nadacemi a nestátními neziskovými organizacemi a nabízejí podporu i
začínajícím sociálním podnikatelům formou grantu.
Z českých bank podporuje sociální podniky například UniCredit Bank ve spolupráci
s UniCredit Foundation v rámci programu Podpora sociálního podnikání v České
republice – Lepší byznys 2015 – 2016. Cílovou skupinou jsou sociální podniky se
sociálním, environmentálním, komunitním a ekonomickým přínosem. Zaměřují se na
podporu podnikatelských „startupů“, tedy sociálním podnikům, které teprve rozjíždí svoji
činnost a fungují od 6 měsíců do 3 let. Žadatelé mohli v rámci tohoto projektu žádat o
příspěvek až do výše 340.000,- Kč a využít experty z různých oborů (finance, marketing,
PR), tři vzdělávací workshopy a další. Program byl určený nestátním neziskovým

27

Dostupné z: ˂http://www.pgrlf.cz/programy/uvery-a-zajisteni/socialni-zemedelstvi/˃ [cit. 30. ledna
2016]

44

organizacím, komerčním společnostem i OSVČ. Podat žádost o grant bylo možné do
listopadu 2016, v současné chvíli probíhá výběr vhodných projektů, které banka podpoří.28
Další bankou, která podporuje sociální podnikání je ČSOB, která již po třetí vyhlásila
grantový program Stabilizace sociálních podniků a to ve spolupráci s nestátní neziskovou
organizací P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. Jedná se o finanční podporu i odborné
poradenství. V roce 2015 bylo podpořeno celkem 6 sociálních podniků celkovou částkou
840.000,- Kč, každý podpořený podnik získal částku 100.000,- Kč a odborné poradenství
v hodnotě 40.000,- Kč. Mezi podpořenými projekty byly sociální podniky: Pražírna
Drahonice, Cukrárna Ludmilka v Hlinsku na Vysočině, Svačinkárna v Otrokovicích,
Nakladatelství PASPARTA, kavárna Modrý domeček a sociálně terapeutická dílna na
Slapech, vyrábějící nakládané potraviny. Další ročník grantového programu bude otevřen
v létě 2016.29
Další možností financování je leasing, případně půjčky a dodavatelské úvěry od
nebankovních institucí, tyto ale nejsou tolik využívány.

2.5.3 Dárcovství a fundraising
Dárcovství, ať už firemní nebo individuální, představuje mnohdy významný zdroj
financování sociálních podniků, ačkoliv se s ním setkáváme tradičně spíše u nestátních
neziskových organizací. Sociální podniky oslovují své budoucí dárce – fyzické osoby,
podnikatele i nadnárodní společnosti zejména prostřednictvím webových stránek či dalších
mediálních prostředků. S tím souvisí i důležitost fundraisingu. Fundraising představuje
„systematické získávání finančních i nefinančních zdrojů, které nezisková organizace
potřebuje k realizaci svého poslání prostřednictvím jednotlivých projektů“ (Boukal, 2013).
Jedná se o průběžnou, plánovanou činnost s cílem zajistit potřební zdroje, zpravidla se
nejedná o jednorázové aktivity. Nestátní nezisková organizace má možnost získávat zdroje
hmotné i nehmotné. Tedy finanční prostředky, věcné dary, práva, informace, lidské zdroje
(dobrovolníky), služby. (Boukal, 2013). V případě sociálních podniků, které fungují často
jako nástroj financování mateřské neziskové organizace, se jedná o „rozšíření fundraisingu
o samostatné podnikání a posunutí nestátních neziskových organizací na pomezí mezi

28

Dostupné z: ˂http://www.nadacevia.cz/lepsi-byznys/˃ [cit. 2. února 2016]
Dostupné z:˂ https://www.csob.cz/portal/o-csob/spolecenska-odpovednost/granty/csob-grantovy-programstabilizace-socialnich-podniku˃ [cit. 2. února 2016]
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neziskovými a ziskovými subjekty“. (Boukal, 2013). Dá se tedy říci, že sociální podniky
jsou jak sociálním, tak fundraisingovým projektem.
Podle Bačuvčíka (2011) je fundraiser pro organizaci nepostradatelný, neboť na jeho
úspěšnosti často závisí samotná existence organizace. Jejich cílem je rozšiřování zdrojů
financování. Fundraising však neznamená jen získávání finančních prostředků. Nezisková
organizace, případně firma může získat mnohem více, ať už se jedná o hmotné dary
(materiál potřebný k poskytování služby, spotřební materiál, vybavení), ale také lidskou
práci (dobrovolnictví), jméno nebo značku (známá osobnost případně firemní značka jako
„garant“ služeb podniku), případně může získat i prostory či zázemí (např. lukrativní
adresa jako sídlo sociálního podniku apod.). Jak už bylo uvedeno, důležitým aspektem
fundraisingové činnosti je plánování a o všech výše uvedených možnostech by se mělo
uvažovat komplexně a nezaměřovat se například jen na finanční prostředky.
Individuální dárcovství u nás není oproti některým zemím Evropské unie příliš
rozšířeno. Stojí za tím i zkušenosti z minulosti a to, že česká společnost není tolik
komunitní a netíhne tolik ke spolkové činnosti a filantropii jako je tomu v jiných zemích,
například v Německu. Problémem individuálního dárcovství je nepoměr mezi získanými
prostředky od drobných dárců, kteří často nevěnují příliš vysoké finanční částky a
prostředky vynaloženými na získání těchto dárců. K získání většího finančního obnosu
musí organizace oslovit obrovský počet lidí, což může být velmi nákladné. Pomocníkem
dnešní doby jsou sociální sítě jako například Facebook. Ideální pro podnik samozřejmě je,
když se z jednorázového příspěvku od dárce stane pravidelné přispívání, poté začíná být
tento zdroj financování významný. V případě individuálního dárcovství se jedná zpravidla
o finanční příspěvky, hmotné dary, věnování času nebo vlastní práce, propůjčení svého
jména atd. Nejjednodušší formu individuálního dárcovství představuje jednorázový
příspěvek, darovaný na základě impulsu – například informace v médiích, v tomto případě
se jedná v podstatě vedlejší produkt PR. Vyšších výnosů je možné dosáhnout zejména
prostřednictvím veřejných sbírek a hromadných fundraisingových akcí, což už se však
netýká příliš samotných sociálních podniků jako spíše velkých neziskových organizací.
(Bačuvčík, 2011). Další formy individuálního dárcovství nebudu v této práci rozebírat,
jelikož se práce orientuje primárně na zdroje finanční, ale tím samozřejmě nechci jejich
význam snižovat.
Firemní dárcovství představuje pro organizaci zpravidla významnější zdroj
financování. Některé firmy na svých webových stránkách deklarují, které sociálně
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prospěšné oblasti podporují, někdy pro účel rozdělování svého zisku zakládají i své vlastní
nadace. Na rozdíl od individuálních dárců, kteří většinou podporují organizace nezištně, u
firem představuje dárcovství součást společenské zodpovědnosti a image firmy, kde jsou
motivováni vlastním ziskem, případně snahou dosáhnout daňových úlev. Velký rozdíl
oproti individuálním dárcům je především ve výši příspěvku, který jsou firmy ochotny
věnovat, s tím ale také souvisí větší kontrola ze strany firem, které si „hlídají“ na co jsou
peněžní prostředky použity. Firma očekává od spolupráce v této podobě také zlepšení
vlastní reputace. Ideální pro organizaci je sponzoring, který pro ni představuje pravidelný
přínos, na rozdíl od jednorázového daru. (Bačuvčík, 2011).
Fundraising je pro fungování neziskové organizace klíčový. Pokud je fundraiser
schopný, může organizaci významně přispět. Co se týká sociálních podniků, řekla bych, že
tam to až tolik klíčové není – sociální podnik sám o sobě je v podstatě fundraisingovou
aktivitou. Měl by primárně sloužit k tomu, aby generoval zisk a „živil“ mateřskou
organizaci. Dary by měly být spíše poukazovány ve prospěch samotné neziskové
organizace a ne sociálního podniku – pokud se nejedná o totožný subjekt. V ideálním
případě by sociální podnik ani neměl případné dary potřebovat, ale měl by fungovat na
základě vlastních aktivit a být finančně stabilní a nezávislý na darech, ale to se spíše
dostáváme k americkému pojetí sociálního podniku.

2.5.4 Samofinancování českých sociálních podniků
Nejprve je potřeba si vymezit, co si pod pojmem samofinancování můžeme
představit. Stručně řečeno to znamená, že je sociální podnik schopný pokrýt své aktivity
z vlastních zdrojů, vlastní výdělečnou činností a není tak odkázaný na veřejné zdroje, dary
apod.
Sociální firmy, které představují jeden z typu sociálního podniku, jsou na
samofinancování doslova postavené a další způsoby financování jsou využívány pouze
doplňkově, pokud vůbec. Propagátorem samofinančních aktivit je americká mezinárodní
nezisková organizace NESsT, jejímž posláním je podporování vzniku a rozvoje sociálního
podnikání. Organizace má pobočky v Jižní Americe i v Evropě (Maďarsko, Chorvatsko,
Česko, Slovensko, Rumunsko, Polsko) a jejím cílem je vytvoření přijatelnějšího
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kapitalistického trhu pro nestátní neziskové organizace, které chtějí podnikat. Jak již bylo
uvedeno v první kapitole při vymezování pojmu sociální podnik, dle NESstu je sociální
podnikání samofinanční podnikatelská aktivita. Jak již bylo uvedeno, oproti pojetí
organizace EMES se tento typ sociálního podniku zaměřuje spíše na udržitelnost podniku
na trhu práce než na „charitu“. V České republice podporuje NESsT sociální podnikatele
již od roku 2001. Doposud o podporu požádalo 60 sociálních podniků, z nichž 32
absolvovalo školení, vedené metodiky z organizace. NESsT se zaměřuje na identifikaci a
rozvoj sociálního podnikání a zejména na posilování udržitelnosti skrz zvyšování příjmu ze
sociálního podnikání.30
Skopeček (2006) uvádí výhody a nevýhody tohoto způsobu financování. Výhodou je
určitá finanční stabilita a jistota, jistá míra nezávislosti, větší flexibilita a volnost v rámci
dlouhodobého plánování. Nevýhodou je naopak jakýsi konflikt mezi výdělečným a
nevýdělečným

posláním

organizace,

rizikovost

podniku,

daňové

znevýhodnění,

konkurence s jinými malými podniky a možnost zneužití. Dle mého názoru přináší
financování vlastní činností podnikům mnohem větší stabilitu a nezávislost, a pokud je
sociální podnikání provozováno v souladu se sociálním posláním podniku a nestává se
z něj pouhý byznys, je vše v naprostém pořádku.
Kromě vlastních podnikatelských aktivit, spočívajících v případě sociálního podniku
zpravidla v poskytování služeb nebo prodeji zboží, mohou být součástí vlastních
finančních zdrojů sociálního podniku i členské příspěvky nebo příjem z loterií a her,
ale zejména s tím posledním se v praxi nesetkáváme příliš často.
Koncept sociálního podniku se v českých podmínkách vyvíjí postupně, doposud však
není legislativně, ani „věcně“ uchopen. Ve svém okolí se často setkávám s absolutní
neznalostí a připadá mi, že pouze lidé, kteří se v oblasti sociálního podnikání a
neziskového sektoru pohybují, znají význam tohoto konceptu. Sociální podnik je
v podstatě jakýsi „hybrid“ mezi ziskovým a neziskovým sektorem. Zaměstnává většinou
hendikepované osoby, případně ohrožené skupiny obyvatel, je založen neziskovou
(většinou) organizací a čerpá dotace ze strany státu, na druhou stranu musí přemýšlet
„byznysově“ a generovat zisk a využívat nástroje trhu. V tom se mi zdá, že mají české
sociální podniky problém. Měly by si uvědomit, kým vlastně jsou a snažit se využívat jak
z neziskového sektoru, tak z oblasti trhu maximum. Sociální podniky zakládají často lidé,
30

Dostupné z: ˂http://www.nesst.org/czech-republic/˃ [cit. 3. února 2016]
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kteří mají zkušenosti s neziskovým sektorem, ale chybí jim zkušenosti ze sektoru
ziskového a takové to obchodní uvažování. Ideální by bylo využívat nástrojů z obou
sektorů tak, aby byl podpořen „sociální cíl“, ale zároveň, aby podnik generoval větší zisk.
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3.

EMPIRICKÁ ČÁST
V úvodní části nejprve představím základní cíle výzkumu a metodologii a následně

se budu zabývat výzkumnou otázkou a výzkumnými metodami, včetně zdůvodnění jejich
výběru.

3.1

Cíle a metodologie
V rámci své diplomové práce uplatňuji kvalitativní výzkum. Kvalitativní výzkum

představuje pojem velmi široký, často nejednoznačný, jenž každý autor definuje jinak.
Hendl (2005) popisuje kvalitativní výzkum dosti obecně - vymezuje kvalitativní výzkum
vůči výzkumu kvantitativnímu a zahrnuje pod něj v podstatě jakýkoliv výzkum, který
nevyužívá kvantifikující a statistické metody. Využití kvalitativního výzkumu slouží
k pochopení smyslu jednotlivých zkoumaných subjektů. (Nový, Surynek, 2006).
Podstatou kvalitativního výzkumu je „do široka rozprostřený sběr dat bez toho, že by na
začátku byly stanoveny základní proměnné. Stejně tak nejsou stanoveny hypotézy a
výzkumný projekt není závislý na teorii, kterou již předtím někdo vybudoval“ (Švaříček,
Šeďová, 2007).

Kvalitativní výzkum spočívá ve zkoumání malého počtu případů do

hloubky. Výzkum vykazuje vysokou validitu, ale generalizace výsledků je problematická,
jelikož je lze uplatnit pouze pro vzorek, který byl předmětem zkoumání (Švaříček, Šeďová,
2007). Na rozdíl od kvantitativního výzkumu dochází nejprve ke sběru dat a zkoumání
jednotlivých případů a až poté jsou formulovány hypotézy či závěry. (Disman, 2006). Jsem
si vědoma určitých úskalí, které zvolení této metody přináší, ale přesto jsem přesvědčena o
tom, že je tento typ výzkumu vzhledem k tématu mé diplomové práce nejvhodnější.
Výzkum jsem se rozhodla realizovat prostřednictvím případové studie, konkrétně
tedy dvou případových studií. Vzhledem k tomu, že budu zkoumat pouze dva sociální
podniky, jeví se tato metoda jako nejvhodnější a to z toho důvodu, že umožňuje detailní
zkoumat každý případ. Smyslem případové studie je tedy zkoumání a následné porozumění
jednomu nebo několika málo případům. Základem je sběr skutečných dat, vztahujících se
k případu. Případ je charakterizován vymezenými hranicemi, zkoumání jevu probíhá
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v reálném čase a v přirozených podmínkách a charakteristická pro něj je kombinace
různých systémů sběru a shromažďování dat (Švaříček, Šeďová, 2007).
Pro kvalitativní výzkum je velmi důležitá valorizace a triangulace dat. Pro kvalitní
analýzu dat je důležité, jakým způsobem jsou data získávána. Triangulace zajišťuje to, aby
byly pohledy na zkoumané jevy co nejrozmanitější. V této práci je chápána jako strategie
pro zkvalitnění výzkumu. Švaříček (2007) představuje dvojí triangulaci – jak metodu sběru
dat, tak metodu zdrojů dat.
Jako metoda byla v rámci diplomové práce využita zejména analýza dokumentů
(webové stránky, výroční zprávy, projektové žádosti a další), doplněna analýzou e-mailové
korespondence, vedené s odpovědnými pracovníky a rozhovorem.
Cílem výzkumu je prostřednictvím případové studie, provedené v rámci dvou
sociálních podniků zjistit, v čem se sociální podniky založené podle dvou odlišných
tradic (americké vs. evropské) shodují a liší co do finančních zdrojů a který přístup je
pro české podmínky vhodnější a proč.
Výzkumná otázka zní, zda a jaký má americké a evropské pojetí sociálního
podniku vliv na způsob, jakým jsou v sociálním podniku alokovány finanční zdroje?
Dílčí otázky jsou:
Jaké finanční zdroje čerpají sociální podniky?
Je pro české poměry vhodnější americké či evropské pojetí sociálního podniku a proč?
Jaké výhody a nevýhody týkající se financování plynou z konkrétní právní formy podniku?

3.2

Výzkumné metody

Za účelem naplnění cílů diplomové práce byly vybrány následující výzkumné metody:


analýza dokumentů vybraných organizací (webové stránky, výroční zprávy,
publikované dokumenty, účetní dokumenty aj.)
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polostandardizované rozhovory se zástupci vybraných sociálních podniků a jejich
následná analýza



e-mailová korespondence s vybranými zástupci sociálních podniků
Jako základní výzkumná metoda byla použita analýza dokumentů organizace, které

jsou dostupné jak v elektronické, tak v tištěné podobě - od webových stránek obou
organizací, přes výroční zprávy a další publikace. Zejména výroční zprávy, kde je
obsažena roční účetní uzávěrka, rozvaha a výkaz zisku a ztrát, představovaly hlavní zdroje
informací. Přeci jen se jedná o nejdůvěryhodnější zdroj.
Další

výzkumnou

metodou

byla

analýza

e-mailové

korespondence

a

polostandardizovaný rozhovor, vedený s provozní sociálního podniku Rettigovka.
V případě sociálního podniku Ethnocatering nebylo provedení rozhovoru nezbytné, jelikož
byly veškeré potřebné dokumenty poskytnuty a další informace byly doplněny
prostřednictvím e-mailu.

3.3

Výzkumný vzorek
Do výzkumného vzorku byly vybrány dva sociální podniky, jeden založený dle

americké (sociální podnik jako „sociální inovátor“) a druhý dle evropské tradice (naplnění
EMES kritérií, vícezdrojový charakter financování, typ WISE), otevřeně se hlásící
k myšlence sociálního podnikání (prezentace na webových stránkách), mající sídlo na
území České republiky.
Je potřeba zmínit, že je velmi těžké nalézt sociální podniky, které jsou založené
striktně podle evropské nebo americké tradice, protože obě tyto tradice se v českých
podmínkách prolínají a je velmi obtížní sociální podnik „přiřadit“ pouze k jedné z nich.
Vybrat vhodné podniky se ukázalo jako obtížný úkol, neboť některé z oslovených podniků
z různých důvodů spolupracovat nechtěly. Pokud již spolupracovat chtěly, neměly
k dispozici požadovaná data nebo nechtěli zatěžovat účetní pracovníky. Po oslovení
několika sociálních podniků se mi podařilo nalézt ty vhodné do výzkumného vzorku.
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První vybraný sociální podnik – Ethnocatering, fungující pod spolkem InBáze,
představuje zástupce americké tradice sociálního podniku jako sociálního inovátora.
Vybrán byl skrz síť sociálních inovátorů v České republice, zveřejněnou americkou
společností Ashoka. Sociální podnik je zařazen do oblasti: „sociálně ekonomická inkluze a
integrace“ a je charakteristický tím, že propaguje marketingové inovace.
Druhý sociální podnik – Rettigovka, založený obecně prospěšnou společností
Komuniké, byl vybrán na základě definice sociálního podniku podle výzkumné společnosti
EMES přes webové stránky Českého sociálního podnikání a na základě toho, že byl
v počátcích podpořen značnou dotací ze strany EU a státního rozpočtu, proto byl jasný
vícezdrojový charakter financování tohoto sociálního podniku.
V obou případech se jedná o tzv. integrační sociální podniky (typu WISE), jejichž
posláním je integrace znevýhodněných osob na trh práce a v to i z logického důvodu, že
právě podniky typu WISE představují dle EMES nejčastěji se vyskytující formu sociálního
podniku v České republice. V případě Ethnocateringu jsou cílovou skupinou ženy
migrantky, v případě Rettigovky se jedná o hendikepované osoby, společným cílem je
začlenění těchto znevýhodněných skupin obyvatel do české společnosti.
Je potřeba říci, že cílem výzkumu rozhodně není zjistit, který sociální podnik je méně
ztrátový,

jelikož

se

Ethnocatering

nachází

v Praze,

zatímco

Rettigovka

v jedenáctitisícovém městě, a navíc proti Ethnocateringu vyvíjí podnikatelskou činnost
mnohem kratší dobu a neoplývá takovým zázemím co do vybavení, ani lidských zdrojů.
V podstatě co do velikosti a výše finančních zdrojů nelze představené sociální podniky
vůbec porovnávat.
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3.4

Ethnocatering

3.4.1 Zdůvodnění výběru
Jak již bylo uvedeno výše, prvním podnikem, který se stal předmětem praktické části
diplomové práce je Ethnocatering. Tento sociální podnik, který má sídlo v Praze, se
otevřeně hlásí k myšlence sociálního podnikání, což je patrné jak z webových stránek
zakládající organizace InBáze, tak i z webových stránek samotného podniku. Jedná se o
známý sociální podnik, který není na „poli“ českého podnikání žádným nováčkem.
Rozhodnout se pro tento sociální podnik bylo poměrně snadné. Jak již bylo uvedeno,
kritériem bylo, aby se jednalo o sociální podnik založený dle „americké tradice“. Ukázalo
se téměř nemožné, najít sociální podnik, který by byl založen pouze na samofinancování.
Minimálně neexistuje žádná platforma, kde by se stejné zaměřené sociální podniky
sdružovaly a z jejich webových stránek se to rozhodně zjistit nedá. A pro sociální podniky
v České republice je, jak bylo nastíněno v teoretické části práce, typické vícezdrojové
financování. Další kroky tedy vedly na webové stránky americké společnosti Ashoka, která
v České republice sdružuje tzv. sociální inovátory. Jedná se o fyzické či právnické osoby,
které přistupují novátorsky a jedinečně k řešení nejrůznějších společenských problémů.31
Dalším důvodem výběru tohoto sociálního podniku bylo to, že se jedná o stabilní,
v České republice etablovaný subjekt, což bylo patrné mimo jiné i z webových stránek,
médií a výročních zpráv spolku Inbáze, z.s. Ethnocatering se zcela otevřeně hlásí
k myšlence sociálního podnikání – na webových stránkách se dočteme, že je jeho smyslem
poskytnout důstojné pracovní příležitosti ženám migrantkám, které jsou znevýhodněny na
trhu práce a prostřednictvím jejich kulinářských dovedností se tak snaží o jejich integraci
do české společnosti. Kromě toho mají zaměstnankyně možnost se dále vzdělávat a
zkvalitňovat svou kvalifikaci. Podnik na svých internetových stránkách deklaruje, že zisk
je reinvestován zpět do činnosti podniku, potažmo mateřské organizace, což je jedním
z předpokladu sociálního podniku jako takového.32

31

Dostupné z : ˂http://ashoka-cee.org/czech/wp-content/uploads/sites/5/2015/04/Changemaker-map-CzechRepublicFinal.pdf˃ [cit. 1. května 2016]
32
Dostupné z: ˂http://ethnocatering.cz/o-nas/˃ [cit. 1. května 2016]
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V neposlední řadě hrál roli i fakt, že byla ekonomka sociálního podniku svolná ke
spolupráci a ochotně sdělovala požadované informace a poskytovala požadované
dokumenty.
Právní forma sociálního podniku nebyla kritériem, ale záměrně jsem vybrala sociální
podniky odlišných právních forem, kde se předpokládá rozmanitost ve finančních zdrojích
podniku a právě zapsaný spolek, potažmo občanské družení, je jedním z nejčastějších
zakladatelů sociálního podniku v České republice.
Obrázek č. 1 – Logo sociálního podniku Ethnocatering

Zdroj: www.ethnocatering.cz, [cit. 4. června 2016]

3.4.2 Historie, vize a poslání
Vznik pražského sociálního podniku Ethnocatering můžeme datovat již do roku
2006, vznikl tedy v době, kdy byl koncept sociálního podnikání v České republice teprve
v počátcích a sociálních podniků nebylo zdaleka tolik, jako dnes.
Toho času občanské sdružení Berkat bylo založeno v roce 2001 jako humanitární
organizace s cílem nabízet pomoc jednotlivcům, rodinám a komunitám v Čečensku,
Afghánistánu a České republice. V roce 2006 otevřel Berkat v Praze první komunitní
centrum svého druhu v České republice a tak vznikla InBáze. InBáze je místo určené
imigrantů, uprchlíkům a cizincům všeho druhu a stejně tak i české veřejnosti. Součástí
projektu InBáze byl i sociální podnik Ethnocatering, v prostorách komunitního centra se
nacházela i první kuchyně, tyto dva „subjety“ jsou velmi propojené. Komunitní centrum
InBáze i sociální podnik Ethnocatering vznikly v rámci shodného projektu, financovaného
z fondu EU. V roce 2010 se občanské sdružení rozdělilo na dvě části a vzniklo občanské
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sdružení InBáze s tím, že původní Berkat, o.s. bude mít na starosti humanitární projekty
v zahraničí a osvětovou činnost. V roce 2012 se InBáze Berkat, o.s. definitivně
přejmenovává na InBázi o.s. 33 O dva roky později se transformuje na zapsaný spolek.
Vizí tohoto spolku, tehdy ještě občanského sdružení, bylo „vytvořit bezpečný a
otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci, hledající domov
v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR a nebo se jich nějak
jinak téma integrace dotýká“. 34 Posláním InBáze je „pomáhat migrantům a jejich
rodinám v životě v České republice. Vytváří bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému
poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur.“35
„Srdcem“ spolku InBáze je komunitní centrum pro migranty a českou veřejnost.
Nabízí nejrůznější komunitní programy a aktivity, poradenské a asistenční služby,
vzdělávací a osvětovou činnost a také sociální podnikání právě prostřednictvím sociálního
podniku Ethnocatering.36
Sociální podnik Ethnocatering je unikátní svého druhu, nejenže se jedná o zavedený
subjekt, ale je netypický svou cílovou skupinou ve spojení s předmětem činnosti. Navíc byl
jedním z prvních sociálních podniků v ČR a nebála bych se říci, že v současnosti je to
jeden z mála, možná i jediný sociální podnik, jehož cílovou skupinou jsou migranti.

3.4.3 Předmět činnosti + cílová skupina
Sociální podnik Ethnocatering nabízí profesionální cateringové služby jako klasická
zisková firma, avšak se sociálním rozměrem. Zákazníci si mohou objednat přes 70 druhů
jídel domácích kuchyní z různých koutů světa. Pokrmy připravují ženy migrantky, které se
tak podnik snaží začlenit do české společnosti. Tento koncept je také zajímavý v tom, že
jídla ženy připravující podle originálních domácích receptur, což představuje pro
zákazníky autentický a nevšední zážitek, kterého by šlo těžko docílit, kdyby pokrmy vařily

33

Dostupné z ˂http://www.inbaze.cz/o-nas/historie/˃ [cit. 1. května 2016]
Tamtéž [cit. 1. května 2016]
35
Dostupné z: ˂http://www.inbaze.cz/˃ [cit. 1. května 2016]
36
Dostupné z: ˂http://www.inbaze.cz/wp-content/uploads/2014/03/letak-inbaze-cz-preview.pdf˃ [cit. 1.
května 2016]
34
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Češky. Firma zajišťuje catering pro různé příležitosti a společenské akce, od svateb, rautů,
konferencí přes soukromé oslavy apod. Jídla je možné objednat v bio kvalitě, bezlepkové,
vegetariánské či veganské podobě. Podnik deklaruje používání kávy a čajů ve fair trade
kvalitě, čímž se stává sociálně a společensky prospěšným i z tohoto hlediska.
V současné chvíli je v Ethnocateringu zaměstnáno celkem 7 zaměstnanců včetně
manažera, z toho 5 osob je z cílové skupiny migrantů a migrantek, ve složení 4 ženy a 1
muž.37

3.4.4 Finanční zdroje, které sociální podnik čerpal při svém založení
Sociální podnik Ethnocatering vznikl díky podpoře z EU, společně s komunitním
centrum InBáze. Na počátku bylo náročnější dopátrat se ekonomických dat z doby vzniku
podniku, nakonec se mi to ale podařilo. Jako problém se ukázalo, že se v posledních letech
změnilo vedení spolku a již v něm nepracuje nikdo, kdo byl založení sociálního podniku
přítomen. Dalším důvodem je fakt, že Ethnocatering vznikl jakoby jako součást
komunitního centra InBáze a oba „subjekty“ byly a jsou velmi propojené, na počátku o to
více, když se jednalo o malý projekt a ne podnik s několika milionovým obratem.
Jak již bylo uvedeno výše, prvotní podpora směřovala z fondů EU. Konkrétně se
jednalo o Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město
Praha. Jedná se o dokument, na jehož základě je poskytována podpora rozvoji lidských
zdrojů na území hlavního města s využitím národních zdrojů a zdrojů z EU
prostřednictvím ESF (Programový rok 2004-2006). JPD 3 byl koordinován Ministerstvem
práce a sociálních věcí. Jednalo se o projekt - Opatření 2.1 – Integrace specifických
skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí. Vyhlašovatelem projektu bylo město
Praha a partnerem Centrum pro otázky migrace. Projekt InBáze o.s. byl podpořen částkou
ve výši 9.205.000,- Kč. V projektové žádosti je uvedeno, že „v rámci gastronomického
rekvalifikačního kurzu je podporováno tzv. malé podnikání“. Z výše u vedeného vyplývá,
že se jednalo o aktivity sociálního podnikání, ale projekt nebyl původně koncipován jako
samostatný sociální podnik, ale jako dílčí součást většího projektu. (výroční zpráva JPD 3
za rok 2006).
37

Searleová, Alena. 2016. „ Diplomová práce- dotaz“ [email]. 18.05.2016 16:01. [cit. 20. května 2016]
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Projekt byl realizován od 1.2.2006 do 31.1.2008 s tím, že samotný sociální podnik
byl realizován postupně ke konci roku 2006. 38 Zpočátku byl podnik chápán jako součást
InBáze, postupně se vyprofiloval ve stěžejní projekt. Z devítimilionové částky byl na
počátku sociální podnik podpořen částkou 300.000,- Kč. 39 „Za těch třistatisíc jsme
nakoupily nádobí, pronajaly si první kuchyň, základní ingredience, termoboxy. Auto jsme
ale neměly, a tak jsme z počátku vozily jídlo na akce taxíkem“ 40 , vzpomíná Kuvava,
někdejší manažerka Ethnocateringu. Na začátku nezbývalo pomalu ani na platy kuchařek,
po nějaké době však podnik postupně získával nové zákazníky a mezi nimi i velké firmy
jako např. americkou ambasádu, firmu O2 Czech Republic, či různá ministerstva.
Na počátku existence tak Ethnocatering čerpal dotaci z EU, v rámci níž byly
pronajaty prostory zakoupeno základní vybavení. Poté již začal generovat zisk. Jeho vznik
nebyl dotován z rozpočtu spolku.41

3.4.5 Hospodaření Ethnocateringu od založení do roku 2015
Z ročních účetních závěrek podniku je patrné, že od svého založení v roce 2006 zisk
podniku každým rokem zvyšuje s tím, že se snižují finanční dary od nadací a firem. Jak
bylo uvedeno v předchozí podkapitole, při svém vzniku sociální podnik využil grant z EU,
ale už od začátku se snažil být ekonomicky soběstačným subjektem.

38

Dostupné z: ˂http://www.prahafondy.eu/cz/jpd3/projekty/272_rota---romska-informacni-a-medialni-sit/rota---romani-informacijakeri-the-medijakeri-grupa-1.etapa/54_inbaze_regcislo2224.html?support=&regcislo=&zadpartner=&obsah=&z-all=&stranka=2˃ [cit.
20. května 2016]
39
Searleová, Alena. 2016. „ Diplomová práce- dotaz“ [email]. 18.05.2016 16:01. [cit. 25. května 2016]
40
Dostupné z: http://www.respekt.cz/tydenik/2012/28/mezi-nami-zenami˃ [cit. 25. května 2016]
41
Searleová, Alena. 2016. „ Diplomová práce- dotaz“ [email]. 18.05.2016 16:01. [cit. 25. května 2016]

58

Tabulka č. 1 – hospodaření za roky 2006 – 2015 (v tisících Kč)
ROK

ZISK

OD CELKOVÝ

GRANTY A DARY

Z HOSPODÁŘSKÉ DOTACE

JEDNOTLIVCŮ ZISK

ČINNOSTI

A FIREM

2006

0

300.000

0

0

2007

966.000

0

0

966.000

2008

1.720.000

0

0

1.720.000

2009

1.564.000

0

0

1.564.000

2010

1.640.000

391.000

0

2.031.000

2011

2.272.000

745.000

132.000

3.149.000

2012

3.209.000

185.000

50.000

3.440.000

2013

2.676.000

0

0

2.676.000

2014

2.733.000

0

0

2.733.000

2015

3.610.000

0

0

3.610.000

Zdroj: vlastní zpracování

2006
vlastní tržby
granty a dotace
dary jednotlivců a
firem
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2007
vlastní tržby
granty a dotace
dary jednotlivců a
firem

2008
vlastní tržby
granty a dotace
dary jednotlivců a
firem

2009
vlastní tržby
granty a dotace
dary jednotlivců a
firem

60

2010
vlastní tržby
granty a dotace
dary jednotlivců a
firem

2011
vlastní tržby
granty a dotace
dary jednotlivců a
firem

2012
vlastní tržby
granty a dotace
dary jednotlivců a
firem
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2013
vlastní tržby
granty a dotace
dary jednotlivců a
firem

2014
vlastní tržby
granty a dotace
dary jednotlivců a
firem

2015
vlastní zdroje
granty a dotace
dary jednotlivců a
firem

Zdroj: vlastní zpracování
Zlomovým rokem z hlediska financování byl určitě rok 2006, kdy byl podnik
založen. Několik měsíců trvalo, než začal podnik generovat zisk, ale jelikož se jednalo na
tehdejší dobu o poměrně mimořádný podnik, začalo se mu rychle dařit včetně toho, že
získal významné zákazníky z řad ministerstev a velkých firem. Zisk v roce 2006 byl dle
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výkazu zisku a ztrát, zveřejněném o.s. Berkat za rok 2006 nulový (vedlejší hospodářská
činnost). (Výroční zpráva, 2006)
V roce 2007 již projekt fungoval naplno. V Ethnocateringu bylo zaměstnáno přes 10
migrantek, cateringový tým v tomto roce zajistil celkem přes 80 akcí. V rámci sociálního
podnikání získalo, tehdy ještě občanské sdružení, zisk 966.000,- Kč. Na základě
rozhodnutí valné hromady byl využit na podporu neziskové činnosti (v rámci organizace) a
nezbytné investice v Ethnocateringu. (Výroční zpráva, 2007)
V roce 2008 podnik realizoval přes 40 cateringových akcí, např. pro Americké
velvyslanectví, Úřad vlády, Akademii věd, festival Respekt a další). Byl generován zisk ve
výši 1.783.000,- Kč, který byl reinvestován do projektu komunitního centra InBáze.
(Výroční zpráva 2008).
V roce 2009 bylo realizováno celkem 138 cateringových akcí. Mezi zákazníky byly
například Knihovna Václava Havla, Český helsinský výbor, Telefonica O2, MPSV a další.
(Výroční zpráva 2009). Kromě zmíněného grantu na počátku fungování nečerpal podnik za
roky 2016 – 2009 žádné příspěvky ze strany státu, firem ani jednotlivců.
V letech 2010 – 2012 byl podnik podpořen Nadací Open Society Fund Praha
z programu Emergency Fund a to částkou ve výši 1.321.000,- Kč. Dále podnik obdržel
v letech 2011 – 2012 podporu od mezinárodní společnosti The Diplomatic Spouses
Association, která přispěla na činnost podniku částku 172.000,- Kč. (Výroční zprávy 2010
– 2012)
V roce 2011 zaměstnanci podniku absolvovali akademii sociálního podnikání
Akcelerátor, kterou pořádala nadace VIA a tím došlo k zefektivnění a k zoptimalizování
celého sociálního podniku. Podnik začal dostávat více zakázek – např. v roce 2011 své
služby poskytl celkem na 159 akcích od oslav a rautů, přes svatby. Zároveň podnik za
tento rok zaznamenal ztrátu z důvodu zvýšených nákladů na provoz podniku (navýšení
kapacity a vybavení kuchyně). (Výroční zpráva, 2011).
Rok 2012 je nazýván také mediálním rokem, jelikož podnik zapracoval na své
propagaci jak v tištěných médiích, tak televizních pořadech a na internetu, což se projevilo
i v celkovém obratu, který oproti předchozím rokům rapidně stoupl. Tento rok byl
Ethnocatering ještě naposledy podpořen grantem z OSF a darem od The Diplomatic
Spouses Association. (Výroční zpráva, 2012)
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V roce 2013 již podnik generoval zisk převážně z vlastní činnosti. Zároveň se v roce
2013 a 2014 projevily investice, vložené do PR a obrat podniku nadále narůstal. (Výroční
zpráva 2013 a 2014)
Zisk se nadále zvyšoval i v roce 2015 s tím, že v roce 2015 a i 2016 generuje podnik
zisk již pouze z vlastní činnosti.42
Ethnocatering má celou řadu významných firemních partnerů. Největší cateringové
akce podniku za celou dobu existence byly: konference TEDx v květnu 2013, obrat 224 tis.
Kč, konference TEDx v červnu 2014, obrat 292 tis. Kč, novoroční večírek IKEA v lednu
2015 pro 600 lidí, obrat 152 tis. Kč, konference ESA, srpen 2015, obrat 684 tis. Kč.43
Při analýze finančních zdrojů podniku jsem vycházela primárně z výročních zpráv,
které jsou opravdu přehledně zpracovány a ekonomické údaje jsem tak mohla čerpat
z nich. Pouze výroční zprávu za rok 2015 neměl podnik doposud zpracovánu, proto mi
byly ekonomické údaje sděleny ekonomkou InBáze, z.s., paní Searleovou. Ekonomka
spolku byla velmi ochotná a sdílná, jako problém se však ukázalo, že podnik neměl
zveřejněny výroční zprávy za roky 2006 – 2008 a tudíž bylo náročnější zjistit finanční
zdroje, využité při založení podniku a dále také financování let 2007 a 2008. Ekonomkou
mi bylo sděleno, že ve spolku již není přítomno vedení, které bylo u založení sociálního
podniku, proto nezná přesná ekonomická data. Výroční zprávy byly ale následně
dohledány dobrovolnicí podniku a poskytnuty k analýze a využití pro potřeby diplomové
práce.
Z výše uvedené tabulky a grafů je patrné, že zisk Ethnocateringu se každým rokem
zvyšuje. Největší část finančních prostředků představuje zisk z vlastní činnosti, přičemž
obrat podniku se nyní pohybuje v průměru kolem 3 mil. Kč za rok. Za poslední 4 roky
podnik nevyužívá téměř žádné dotační možnosti a generuje zisk pouze z vlastní činnosti.
Stal se tak konkurenceschopným subjektem, který se obejde bez dotací ze strany státu či
EU.

42

Searleová, Alena. 2016. „ Finanční zdroje sociálního podniku“ [email]. 18.05.2016 15:17. [cit. 20. května
2016]
43
Searleová, Alena. 2016. „ Finanční zdroje sociálního podniku“ [email]. 08.06.2016 13:35. [cit. 10. června
2016]
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V případě tohoto zkoumaného podniku lze podpořit Gordonovu (2015) teorii
závislosti na zdrojích. Gordon uvádí, že sociální podniky vznikají, protože jsou neziskové
organizace odkázány stále více na vlastní ekonomickou činnost z důvodu snižujících se
dotací ze strany státu a dalších institucí. Ethnocatering funguje z důvodu podpory
sociálního poslání InBáze, nicméně důvod založení byl i pragmatičtější a to, aby podnik
fungoval jako konkurenceschopný subjekt a finančně spolek „dotoval“. Zároveň lze na
základě provedené analýzy tvrdit, že sociální podnik Ethnocatering je zcela nezávislý na
dotacích ze strany EU, státu, firem i jednotlivců. Dále lze konstatovat, že nebýt podpory ze
strany EU, projekt by nevznikl, jelikož byl součástí většího projektu a to komunitního
centra InBáze, který byl podpořen devítimilionovou dotací z EU, ačkoliv ve prospěch
Ethnocateringu šlo „pouze“ 300.000,- Kč. Od počátku se počítalo s tím, že peníze budou
využity na nejnutnější výdaje, aby mohl podnik fungovat, a poté již bude generován zisk.

3.4.6 Fundraising
Fundraising v Ethnocateringu je oproti Rettigovce rozvinutý více. Ale stejně jako
Rettigovka, ani Ethnocatering nemá zaměstnaného člověka, který by měl na starosti pouze
tuto oblast. „V InBázi se fundraisingem v současné době zabývají 2-3 dobrovolníci, jedná
se ale o fundraising na konkrétní projekty či akce (např. Refufest)“44. Fundraiseři se snaží
získat finanční prostředky vždy na konkrétní akci, pořádanou InBází, nikoliv však na
činnost spolku. Fundraising je tedy využíván zpravidla ve prospěch InBáze, nikoliv přímo
na projekt Ethnocatering, což je pochopitelné, jelikož podnik generuje poměrně velký zisk,
který vždy refinancuje do činnosti mateřské organizace.
Ethnocatering má mnohem propracovanější a přehlednější výroční zprávy než
Rettivka, a na rozdíl od Rettigovky šlo z výroční zprávy zjistit konkrétní částky, vztahující
se ke zdrojům sociálního podniku. Na druhou stranu, jak již bylo zmíněno, získat
ekonomická data z doby založení sociálního podniku vyžadovalo větší úsilí než v případě
druhého podniku.

44

Searleová, Alena. 2016. „ Finanční zdroje sociálního podniku“ [email]. 18.05.2016 15:17. [cit. 29.
května 2016]
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3.5

Rettigovka

3.5.1 Zdůvodnění výběru
Rettigovka se, stejně jako Ethnocatering, otevřeně hlásí k myšlence sociálního
podnikání, což demonstruje na svých webových stránkách. Podnik se nachází ve městě
Litomyšl v Pardubickém kraji, kde byl jako první podnik svého typu v roce 2012 založen.
Funguje pod obecně prospěšnou společností Komuniké, o.p.s., která působí v témže městě.
Při výběru druhého sociálního podniku bylo důležité, aby se jednalo o podnik, který je
založený

podle

evropské

tradice

sociálního

podnikání

a

je

charakteristický

„vícezdrojovým“ financováním a tím, že naplňuje charakteristiky sociálního podniku dle
EMES kritérií. Na webových stránkách Rettigovky zjistíme, že byl podnik založen díky
podpoře z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. 45 Když si k tomu připočteme,
že samozřejmě generuje vlastní zisk, je naplněno kritérium mixu více finančních zdrojů.
Ve zprávě, která byla sepsána po ukončení projektu v roce 2014, se tehdejší manažerka
podniku vyjádřila i naplňování EMES kritérií, představených v teoretické části diplomové
práce. Z dokumentu vyplývá, že jsou alespoň dílčím způsobem naplňována v podstatě
veškerá EMES kritéria (minimálně ta dle „jemnější definice“).
Zároveň se jedná rovněž o podnik typu WISE, jako je tomu u Ethnocateringu, ovšem
s jinou cílovou skupinou, kterou jsou v tomto případě zdravotně a sociálně hendikepovaní
lidé. Záměrně byl vybrán podnik jiné právní formy, aby byly patrné rozdíly ve způsobu
financování markantnější. Samozřejmě se jedná o podnik, který funguje kratší dobu než
Ethnocatering, není tolik známý a zavedený a nachází v menším městě, ale jak již bylo
uvedeno, cílem výzkumu není zjistit, který sociální podnik generuje více zisku.

45

Dostupné z: ˂http://www.rettigovka.eu/nas-tym/ ˃ [cit. 22. května 2016]
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Obrázek č. 2 – Logo sociálního podniku Rettigovka

Zdroj: www.rettigovka.eu, [cit. 4. června 2016]

3.5.2 Historie, vize a poslání
Sociální podnik Rettigovka byl založen v roce 2012 obecně prospěšnou společností
Komuniké, o.p.s. jako první podnik svého typu v Litomyšli. Sama Komuniké, o.p.s.
vznikla o dva roky dříve, konkrétně 8.6.2010. Poskytuje obecně prospěšné služby poměrně
rozmanitého charakteru (viz následující kapitola). Ani na webových stránkách Komuniké,
ani na webových stránkách Rettigovky se nedozvíme vizi a poslání podniku. Respektive si
ji dovodíme, ale není nikde uvedená. Ze sebe prezentace podniku je patrné, že se jedná o
začleňování znevýhodněných osob (zejména zdravotně postižených) do společnosti skrze
vytváření pracovních míst v jídelně a kavárně.
A jak do konceptu Komuniké, o.p.s. zapadá Rettigovka? Zakladatelka podniku, Mgr.
Alena Fiedlerová, vysvětluje: „Původní zaměření Komuniké bylo školit pomáhající
pracovníky. Tedy, když to vezmu oklikou – pomáhat lidem s nějakým hendikepem přes
odborně vzdělaného pracovníka. V Rettigovce jde o práci přímou. Zaměstnáváme osoby
s hendikepem a musím říct, že je to i pro nás obrovská škola. Ne, že by naši zaměstnanci
byli nějací pokusní králíci, ale vidíme zde v praxi, co tito lidé potřebují, co je pro ně fajn a
to všechno pak můžeme předávat dál.“ 46 Rettigovka se tak zdá být logickým vyústěním.
Bez prvotní podpory EU by však projekt vůbec nevznikl. „Když začala Rettigovka, byla

46

Dostupné z: ˂http://www.rettigovka.eu/wp-content/uploads/2014/08/MagdaleNoviny-3.pdf˃ [cit. 22.
května 2016]
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Komuniké hodně v rozkvětu a mohla si dovolit i díky podpoře z EU tento projekt rozjet.“
(Renzová, 2016).
Stejně jako v případě Ethnocateringu se jedná o projekt poměrně netypický. Zdá se
mi velmi zajímavé propojení obecně prospěšné společnosti, která primárně vzdělává
pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky se sociálním podnikem, který
zaměstnává zdravotně postižené.

3.5.3 Předmět činnosti + cílová skupina
Podle obchodního rejstříku vykonává Komuniké, o.p.s. následující obecně prospěšné
činnosti: „osvětovou, informační, vzdělávací, propagační, vydavatelskou, poradenskou,
koučovací a supervizní činnost, podporu rozvoje sociálních služeb a osob zdravotně či
sociálně znevýhodněných, provoz cvičné kuchyně pro výuku a prezentaci zdravého vaření
pro občany Litomyšle a další zájemce a výrobu zdravých a energeticky vyrovnaných jídel
pro konzumaci u spotřebitele (doma, v práci, v nemocnici, ve škole) či v provozovně,
výroba tradičních pochutin a cukrovinek“. 47
Shrnuto a podtrženo, hlavním předmětem činnosti této obecně prospěšné společnosti
je organizování a realizování vzdělávacích kurzů pro veřejnost (zejména pak pro sociální
pracovníky, pracovníky v sociálních službách, další úředníky apod.), provozování
sociálního podniku Rettigovka, včetně donášky jídel a výroby vlastních výrobků.
Komuniké se zaměřuje primárně na vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách a k tomu provozuje sociální podnik. Doplňkově vykonává
cateringovou činnost a to zejména nárazového charakteru. Pro podnik je však náročné
v rámci cateringu získávat nové zákazníky. Většina firem má své dodavatele a podnik je
tak závislý na doporučení. (Renzová, 2016).
Podnik zaměstnává osoby zdravotně postižené a to ve všech třech stupních.
V počátcích projektu byli cílovou skupinou i sociálně ohrožení mladiství, celkem jich
podnik zaměstnal za dobu svého působení 5, ale nyní se jedná pouze o zdravotně
hendikepované. „Cílové skupiny byly zpočátku dvě, mladiství a zdravotně hendikepovaní,
nakonec jsme se rozhodli spolupracovat pouze s touto cílovkou.“ doplňuje Vendula
47

Dostupné z: ˂file:///C:/Users/Krist%C3%BDna/Downloads/vypis-430183.pdf˃ [cit. 22. května 2016]
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Renzová. V současné chvíli zaměstnává podnik 12 zdravotně postižených osob a jednu
zdravou kuchařku, nad nimi „stojí“ provozní a vše je řízeno ředitelem obecně prospěšné
společnosti Komuniké. (Renzová, 2016).
Při zkoumání sociálního podniku mne zajímalo, zda zákazníci v Rettigovce vědí, že
se jedná o sociální podnik a co to vlastně znamená. Kromě webových stránek to podnik
totiž nikde neuvádí, a pokud do restaurace přijde zákazník, který nezná její historii, vůbec
se to nedozví. „Nechceme z toho dělat hendikep, že to celé je jen kvůli tomu. Jsme rádi,
když si u nás hosté pochutnají a přijdou znovu z důvodu, že jim u nás chutnalo a ne
z důvodu, že jsme sociální podnik“, vysvětluje Renzová.
Připadá mi moc zajímavá idea na jedné straně školit a koučovat sociální pracovníky a
pracovníky v sociálních službách a na straně druhé zaměstnávat osoby, se kterými se tito
pracovníci dnes a denně setkávají.

3.5.4 Finanční zdroje, které sociální podnik čerpal při svém založení
Sociální podnik Rettigovka by v podstatě nevznikl bez podpory z Evropského
sociálního fondu, konkrétně Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, který
přesahoval 80% celkové finanční částky, která byla v počátcích do projektu Rettigovky
investována. Projekt se nazýval „Šance pro Tebe – integrace mládeže ohrožené sociálně
patologickými jevy a osob s duševním onemocněním“ a byl realizován od 1.11.2012 do
31.10.2014. Jednalo se o částku 3.947.768,- Kč, která zajistila fungování projektu na 2
roky. Dále byla využita podpora ze státního rozpočtu a to ve výši 696.665,- Kč.48 Výše
uvedené prostředky ale nebylo možné čerpat například na stavební úpravy, vybavení
podniku nábytkem, marketing a vybavení nad 40.000,- Kč, tam musel podnik investovat
vlastní zdroje. Jednalo se o částku 300.000,- Kč (Renzová, 2016).
Na mou otázku, zda má obecně prospěšná společnost nějaké výhody či nevýhody
oproti jiným neziskovým organizacím co se týká žádostí o dotace či další finanční podporu
paní Renzová odpověděla: „Co já vím, tak žádné výhody ani nevýhody oproti jiným
neziskovkám nemáme, určitě musím vyzdvihnout náhradní plnění, které firmy mohou
48

Dostupné z: ˂http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?id=107333˃ [cit. 22. května 2016]
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uplatnit v souvislosti s využitím našich služeb, není to však tím, jakou máme právní
formu.“.

3.5.5 Hospodaření od založení do roku 2015
Rettigovka je velmi provázaná se svým zřizovatelem a to nejen co do financování.
Provozní Rettigovky, Vendula Renzová, byla zároveň u založení Komuniké, o.p.s., kde je
předsedkyní správní rady. V případě této obecně prospěšné společnosti nebylo v účetnictví,
respektive ve výkazu zisku a ztrát patrné, zda finanční zdroje z vlastní činnosti pocházejí
z činnosti Rettigovky nebo jejího zřizovatele a zisk je uváděn společně. Proto zde bylo
nutné vycházet zejména z údajů, poskytnutých účetní podniku, paní Mgr. Jarmilou
Zámečníkovou, která mi je zprostředkovaně poskytla přes paní Renzovou.
V tabulce a jednotlivých grafech není promítnut příspěvek z ÚP (dotované mzdy
pracovníků), jelikož se jedná o nestabilní a neustále se měnící částku. Podle slov paní
Renzové se jedná o částku pohybující se okolo 50.000,- Kč měsíčně. (Renzová, 2016).
Tabulka č. 2 – hospodaření za roky 2012 – 2015
ROK

ZISK

OD CELKOVÝ

GRANTY A DARY

Z HOSPODÁŘSKÉ DOTACE

JEDNOTLIVCŮ ZISK

ČINNOSTI

FIREM

2012

0

3.947.768

0

- 35.000

2013

306.000

20.000

5.000

331.000

2014

327.000

19.000

10.000

356.000

2015

366.000

120.000

0

486.000

Zdroj: vlastní zpracování
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2012
vlastní tržby
granty a dotace
dary jednotlivců a
firem

2013
vlastní tržby
granty a dotace
dary jednotlivců a
firem

2014
vlastní tržby
granty a dotace
dary jednotlivců a
firem

2015
vlastní tržby
granty a dotace
dary jednotlivců a
firem

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, v roce 2012, když podnik vznikl, využil
dotaci z ESF a státního rozpočtu, malou část pak představovaly zdroje vlastní. Podnik
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začal generovat zisk až od ledna 2013, kdy začal oficiálně fungovat. V roce 2012 se tak
Rettigovka musela vypořádat se ztrátou ve výši 35.000,- Kč, která byla způsobena zejména
provedením

stavebních

úprav,

nákupem

potřebného

vybavení

do

provozovny,

předplacením nájemného apod. 49 Nájemné je hrazeno v poměrně vysoké výši – měsíčně
stojí pronájem prostoru 23.000,- Kč, což je vzhledem k měsíčním tržbám (cca 30.000,- Kč)
opravdu hodně. Nemovitost je ve vlastnictví soukromníka, nikoliv města. Pronájem prý ale
odpovídá místním zvyklostem, ceny za pronájem i prodej nemovitostí se v Litomyšli
pohybují poměrně vysoko (Renzová, 2016).
Od ledna 2013 se podnik otevřel veřejnosti a začal generovat zisk. Brzy pochopil,
jakým směrem se ubírat, protože nejvíce zákazníků chodilo vždy přes poledne a začal se
tedy zaměřovat na polední menu včetně roznosu jídel a dodávání zdravých svačin do škol.
(Renzová, 2016). Zároveň byl rok 2013 náročný z hlediska prosazení se na trhu.
Celorepublikovým trendem v tomto roce byl pokles zájmu o pohostinské služby z důvodu
krize a nárůst cen regionálních potravin a služeb. Za rok 2013 podařilo kumulovat zisk ve
výši 331.000,- Kč i přes investici do dalšího vybavení. Rovněž se podařilo navázat
spolupráci s městem Litomyšl, které poskytlo v roce 2013 i v letech následujících finanční
příspěvek na činnost podniku.50 „Je pravda, že nás město podporuje, jedná se každoročně
o podporu v řádu 10 – 20.000,- Kč, nikdy ne víc, určených vždy na nákup konkrétního
vybavení, například konvektomatu.“ (Renzová, 2016). Konkrétně v roce 2013 město
podpořilo podnik částkou 20.000,- Kč, za kterou byl pořízen konvektomat.51 Co se týká
spolupráce s firmami, v roce 2013 podnik jednorázově podpořila tiskárna HRG
v Litomyšli, která podniku vytiskla propagační letáky v hodnotě 5.000,- Kč.
V roce 2014 došlo k posílení pozice na trhu, ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem a paní kastelánkou byla otevřena zámecká kavárna, která měla doplňovat činnost
stávajícího podniku, nejednalo se o samostatný subjekt, ale v podstatě součást Rettigovky.
Jak se však později ukázalo, otevřít kavárnu nebyl krok správným směrem, jelikož její
činnost byla ztrátová a provoz byl vzápětí ukončen, přesto za rok 2014 podnik generoval
49

Dostupné z: ˂https://www.esfcr.cz/projekty/sance-pro-tebe-integrace-mladeze-ohrozenesocialne?source=rss&lang=1˃ [cit. 24. května 2016]
50
Dostupné z ˂https://www.esfcr.cz/projekty/sance-pro-tebe-integrace-mladeze-ohrozenesocialne?source=rss&lang=1˃ ˃ [cit. 25. května 2016]
51
Dostupné z:
˂http://www.litomysl.cz/index.php?lang=cz&co=ucelove_dotace&akce=dotace_z_rozpoctu&id=28795971˃
[cit. 25. května 2016]
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čistý zisk ve výši 356.000,- Kč.52 Podnik získal okruh stávajících klientů a rovněž nové
potenciální firemní klienty poté, když se zúčastnil „Burzy filantropie“, kde představil
projekt Svačiny do škol. Zároveň byl projekt podpořen ze strany částkou 10.000,- Kč ze
strany Pardubického kraje, částkou 9.000,- Kč ze strany města Litomyšl a částkou 10.000,Kč od firmy Adfors Saint Gobain Litomyšl.53 „ V případě projektu filantropie se jedná o
finanční podporu a dobře zaplacenou práci. Musíte představit projekt a říct, že to pomůže
konkrétnímu člověku, třeba že mu koupíme vozík“, vysvětluje Vendula Renzová.
Na konci října 2014 skončil projekt a podnik tak byl odkázaný generovat převážně
z vlastní činnosti. Přesto se dařilo generovat zisk i v roce 2015 a to z důvodu ujasnění si
pozice na trhu, získání stálých zákazníků a v neposlední řadě také díky podpoře
Pardubického kraje, který věnoval Rettigovce 100.000,- Kč na nákup vozidla, určeného
především k rozvozu jídel. Do té doby zaměstnanci roznášeli obědy pěšky a vlastně to tak
z důvodu úspory nákladů činí do dnes (na území města Litomyšl). (Renzová, 2016). Dar
Pardubického kraje byl poskytnut v rámci grantového řízení na podporu sociálního
podnikání a rozvoje neziskového sektoru – programu 1 (podpora sociálního podnikání). 54
V témže roce získal podnik opět příspěvek na provoz z městského rozpočtu a to ve výši
20.000,- Kč. Částka byla sdělena účetní podniku a potvrzena pracovnicí z finančního
odboru města Litomyšl. Dá se říci, že město Litomyšl je stabilním a klíčovým partnerem
podniku, ačkoliv se nejedná o závratné částky. Podporovaných projektů a aktivit je však
v Litoměřicích mnoho, proto není možné, aby byla dotace poskytnuta ve větší výši. Ze
strany firem neobdržel podnik v roce 2015 žádný dar (Renzová, 2016). Zisk za rok 2015
činil 486.000,- Kč, oproti předchozímu roku je diametrálně odlišný z důvodu dotace
z krajského rozpočtu (nákup automobilu).
Když přestal být podnik podporován ze strany EU, hledal příležitosti, jak zvýšit
obrat. „Měli jsme tu odborníka z Prahy, který nám radil věci, nepoužitelné pro nás.
Například, abychom rapidně zvedli ceny, ale to by si ten oběd nikdo nekoupil. Lidé sem
chodí i kvůli příznivým cenám.“ vysvětluje Vendula Renzová.
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Renzová, Vendula. 2016. „ Diplomová práce“ [email]. 24.05.2016 14:50. [cit. 28. května 2016]
Dostupné z: ˂http://www.rettigovka.eu/nase-akce/akce-roku-2014/˃ [cit. 25. května 2016]
54
Dostupné z: ˂file:///C:/Users/Krist%C3%BDna/Downloads/464.pdf˃ [cit. 25. května 2016]
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Rettigovka generuje zisk převážně z vlastní činnosti. Po ukončení projektu,
podpořeného z EU byla nucena se „postavit na vlastní nohy“ a hledala možnosti, jak to
bude nejschůdnější. K tomu, že je oblíbená mezi místními, přispěl i fakt, že využívá lokální
dodavatele – například místní farmáře a vaří z čerstvých surovin, ačkoliv provozní podniku
sdělila, že si původně představovala, že to bude snazší.
Místní farmáři totiž často nevystaví fakturu nebo pokladní doklad a proto od nich
podnik nemůže suroviny odebírat, neprošlo by to účetnictvím, musí si tedy dobře vybírat.
Podnik se rozhodl zacílit na polední menu, což se vyplatilo a v tuto dobu ho také
navštěvuje nejvíce zákazníků. Silnou stránkou je dle názoru vedení podniku také kuchařka,
která vaří opravdu dobře, a proto se lidé rádi vracejí. (Renzová, 2016).
Podnik však neprofituje jen z vlastní činnosti. Jak již bylo uvedeno, v roce 2013 se
podařilo přesvědčit zastupitele a navázat spolupráci s městem Litomyšl, které podnik
podporuje každoročně. Žádného stálého donátora z řad firem podnik nemá. Tím, že podnik
zaměstnává zdravotně postižené jedince, získává podporu ze strany Úřadu práce (zákonný
příspěvek). A o jak velký příspěvek se jedná? Je to velmi individuální, záleží na stupni
invalidity daného člověka a také na tom, jaký má úvazek. (Renzová, 2016).
Zaměstnavateli, který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením, je
poskytnut ze strany Úřadu práce příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob formou
částečné úhrady nákladů vynaložených na mzdy, v praxi se jedná o 75%.55 Rettigovka tuto
podporu čerpá z ÚP Svitavy, do jehož regionu spadá a tento příspěvek. Ze strany podniku
se mi nepodařilo zjistit konkrétní výši, jelikož je v podniku poměrné vysoká fluktuace osob
a také různorodost úvazků, proto se částka neustále mění. Je však zřejmé a vyplývá to i ze
slov vedení podniku, že pokud se jedná o 75% dané mzdy člověka, jedná se o poměrně
velký příjem peněz ze strany státu. Je to však „vykoupeno“ náročností práce s touto
cílovou skupinou. Hendikepovaní zaměstnanci potřebují delší čas na to, aby se zaučili, ze
začátku potřebují asistenci a nevydrží pracovat 8 hodin jako zdravý člověk, proto se jejich
úvazky pohybují nejčastěji v rozmezí 2-4 hodin denně. Od pracovníků je nutné požadovat
určitý výkon směrem k organizaci. Pracovník musí být schopný kumulovat svou prací
tržbu, potažmo zisk. A toho nejsou někteří jedinci schopní a jsou jim určené jiné typy
služeb k jejich uplatnění a to například v sociální oblasti jako její uživatelé. Silnou zbraní
55

Dostupné z: ˂https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/prispeveknapodporu˃ [cit. 27. května 2016]
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podniku je to, že nabízí náhradní plnění, což je firmami hojně využíváno a tím získává
další zákazníky.
V průběhu rozhovoru jsem se dotazovala paní Renzové, co je v rámci sociálního
podnikání, potažmo generování zisku v podniku nejdůležitější, co by vyzdvihla? Bez
váhání odpověděla, že hlavní je šetřit a v případě Rettigovky uvařit levně z kvalitních,
sezónních potravin, což prý zvládá kuchařka bravurně. (Renzová, 2016).

I v případě tohoto zkoumaného podniku lze podpořit Gordonovu (2015) teorii
„závislosti na zdrojích“. Rettigovka funguje z důvodu podpory sociálního poslání
Komuniké a zároveň jako subjekt, který svou zakládající organizaci dotuje. Na základě
provedené analýzy tvrdit, že sociální podnik Rettigovka je v současné době nezávislý na
dotacích ze strany státu, EU, ačkoliv část příjmu tvoří každoroční příspěvek města
Litomyšl. Přesto se jedná o částku v takové výši, že na ní není podnik existenčně závislý. I
v tomto případě by projekt rozhodně nevznikl bez podpory EU, na rozdíl od
Ethnocateringu se jednalo o poměrně závratnou částku přesahující 4 miliony korun.

3.5.6 Fundraising
Fundraising, jako nástroj získávání nových donátorů, není v podniku příliš využíván
a řekla bych, že zde má podnik určité rezervy. Vzhledem k finanční náročnosti si podnik
nemůže dovolit zaměstnat na plný úvazek člověka, který by tuto činnost vykonával.
„Fundraisingem se u nás zabývá externista, který je zaměstnán na dohodu a má na starosti
styk s veřejností a firmami“, vysvětluje Renzová.
Fundraising není v organizaci příliš promyšlen, nejsou vyhledáváni potencionální
dárci a sponzoři. Výsledkem je, že podnik nemá v podstatě žádné pravidelné sponzory.
V rámci darů od firem se jedná o velmi zanedbatelné částky.
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3.6

Výsledky a doporučení

Tato podkapitola obsahuje odpovědi na výzkumné otázky a doporučení.
Výzkumná otázka zní, zda a jaký má americké a evropské pojetí sociálního podniku
vliv na způsob, jakým jsou v sociálním podniku alokovány finanční zdroje?
Dílčí otázky jsou:
Jaké finanční zdroje čerpají sociální podniky?
Je pro české poměry vhodnější americké či evropské pojetí sociálního podniku a proč?
Jaké výhody a nevýhody týkající se financování plynou z konkrétní právní formy podniku?

3.6.1 Jaké finanční zdroje čerpají sociální podniky?
Zkoumané sociální podniky kombinují (případně v minulosti kombinovaly) několik
typů finančních zdrojů. Oba byly na začátku podpořeny dotací z ESF a státního rozpočtu,
rozdíl byl zejména v částce, kterou byly podniky podpořeny. V případě Rettigovky se
jednalo řádově o miliony Kč, v případě Ethnocateringu se jednalo o statisíce. Samozřejmě
každý podnik byl podpořen na základě jiného projektu. Rozdíl byl rovněž v tom, že
Ethnocatering vznikl jakoby jako součást InBáze v rámci jednoho podniku, Rettigovka už
od počátku figurovala jako samostatný subjekt. Dle mého názoru mělo občanské sdružení
Berkat jako etablovaný subjekt mnohem širší možnosti čerpání dotací i s odkazem na to, že
se nachází v Praze.
Co se týká podpory ze strany krajů, Ethnocatering podpořen žádnou částkou nebyl.
Rettigovka byla jednorázově podpořena ze strany Pardubického kraje částkou 100.000,- Kč
na nákup nového vozu. Co se týká podpory podniků z městských rozpočtů, tuto
Ethnocatering nevyužívá. Naproti tomu Rettigovka může vnímat město Litomyšl jako
stabilního partnera, který do jejího rozpočtu přispívá každoročně. Je to samozřejmě dáno i
velikostí města. Na druhou stranu, Ethnocatering sice nedostává dotace z městského
rozpočtu, ale je podporován formou cateringových zakázek zadávaných ministerstvy a
dalšími státními organizacemi, což se dá také chápat jako zprostředkovaná finanční
podpora.
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V rámci podpory ze strany firem je to naopak Ethnocatering, který měl v minulosti
více dárců ze strany firem, což je dle mého názoru dáno tím, že má propracovanější
marketing a PR, jedná se o mnohem větší podnik a rovněž tím, že se v Praze nachází
mnohem více potencionálních donátorů. Ze strany jednotlivců nepřijímá ani jeden podnik
v podstatě žádné finanční příspěvky, pokud už jsou nějaké poukazovány, tak vždy na
podporu zakládající organizace. Oba sociální podniky spolupracující s firmami a
neziskovými organizacemi na základě např. účasti na kurzech pořádaných ziskovými
organizacemi. V případě Ethnocateringu je to např. spolupráce s nadací VIA v rámci
absolvování akademie sociálního podnikání, v případně Rettigovky podpora firmy Tchibo,
spočívající v uspořádání kurzu.
Na základě provedené analýzy lze objektivně říci, že ani jeden z podniků není
existenčně závislý na cizích finančních zdrojích. Pokud by tomu tak bylo, jistě by činnost
podniku nebyla dlouhodobě udržitelná. Oba podniky byly založeny za podpory EU a
státního rozpočtu, Rettigovka byla navíc financována z prostředků zakládající organizace.
Velký rozdíl byl ve výši poskytnuté dotace ze strany EU a rozpočtu ČR, která v případě
Rettigovky přesahovala 80% počátečních nákladů. Bez podpory EU Rettigovka v podstatě
nevznikla. Opakem je tomu u Ethnocateringu, kde byla dotace ze strany EU oproti
předchozímu podniku v podstatě „minimální“.
Při porovnání vlastního zisku vůči finančním zdrojům ze strany třetích subjektů
v sociálním podniku Ethnocatering jednoznačně vyplývá, že se jedná o podnik soběstačný,
v současné chvíli nezávislý na finanční podpoře ze strany EU, státu či firem a jednotlivců.
Už od počátku se snažil profilovat jako subjekt finančně soběstačný, a ačkoliv na počátku
byl podporován ze strany různých institucí, nikdy se nejednalo o velké částky. Za poslední
roky nepřesáhl příspěvek třetích subjektů 5% a od letošního roku se předpokládá, že bude
projekt financován pouze z vlastních zdrojů.
Ani Rettigovka není v současné chvíli na cizích finančních zdrojích závislá.
Zlomový okamžik nastal, když přestal být podnik dotován z EU a začal „plavat
v podnikatelských vodách“. Po skončení podpory ze strany EU se však podniku nepřestalo
dařit a v roce 2014 i 2015 se obrat nadále zvyšuje. V ukončující zprávě projektu bylo
předpokládáno, že zisk v roce 2014 je očekáván ve výši cca 100.000,- Kč, nicméně tento
byl generován ve výši 356.000,- Kč, což je o 25.000,- více než v roce předchozím. V roce
2016 byl obrat ještě o 30.000,- Kč vyšší a to bez jakékoliv podpory EU a státu. Je tedy
patrné, že zisk se rok od roku zvyšuje i po skončení podpory. Za stabilního partnera
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Rettigovky lze považovat město Litomyšl, které každoročně přispěje částkou ve výši do
20.000,- Kč – nejedná se však o příspěvek, na kterém by byl podnik existenčně závislý.
Dále podnik čerpá poměrně velkou část finančních prostředků od státu skrze dotované
mzdy z úřadu práce, bez kterých by nebyl schopný tyto osoby zaměstnávat. Podnik
Ethnocatering na druhou stranu tohoto státního příspěvku nevyužívá, jelikož zaměstnává
jinou cílovou skupinu.
Ani jeden ze zkoumaných sociálních podniků není na cizích finančních zdrojích
v tuto chvíli závislý s tím, že nezávislost se každým rokem umocňuje se zvyšujícím se
obratem podniku. Po provedené analýze obou subjektů se přikláním k názoru, že
Rettigovka má svou pozici na trhu o dost nejistější než Ethnocatering a to zejména z toho
důvodu, že Ethnocatering má navázanou úzkou spolupráci s mnoha významnými
zákazníky, nehrozí, že by najednou neměl zakázky. Je také mnohem zajímavější a
netradiční pro zákazníky a to pro pokrmy, které migranty připravují. Na druhou stranu, dle
mého názoru může takto profitovat pouze v Praze a ne v nějakém menším městě.
Rettigovka se určitě svým sociálním rozměrem liší od dalších 64 restaurací v okolí, ovšem
přeci jen, běžnému zákazníkovi není jasné, že se jedná o sociální podnik a i jídla, která zde
podávají, jsou podobná jako u konkurence.
Sociálním podnikům bych doporučila čerpat co nejvíce finančních zdrojů a zároveň
již od počátku usilovat o finanční stabilitu tak, aby mohl být subjekt do budoucna zcela
nezávislý na dotacích, jako je to v případě Ethnocateringu, který může svými tržbami
konkurovat klasickým cateringovým společnostem.

3.6.2 Jaké výhody či nevýhody, týkající se financování, plynou
z konkrétní právní formy podniku?
Když jsem začínala provádět výzkum v rámci sociálních podniků, měla jsem v hlavě
plno hypotéz. Například, že obecně prospěšná společnost musí vidět ve své právní formě
ve vztahu k získávání dotací jednoznačně výhodu. Nebo že rozdíl bude markantnější, co se
týká prvotních finančních zdrojů podniků. Oba podniky mě překvapily, když mi jejich
zástupci sdělili, že žádné výhody ani nevýhody nevnímají. Ekonomka InBáze deklarovala,
že se pro ně nic nezměnilo ani po transformaci na spolek podle nového občanského
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zákoníku. (Searleová, 2016) Obě respondentky sdělily, že se nesetkaly ani ze strany dárců
nikdy s žádnou diskriminací. (Renzová, 2016).
Předpokládám, že o mnohem markantnější rozdíl by se jednalo, pokud by jeden
z podniků byl s.r.o. přeci jen, podpora „ziskových“ právních forem je ze strany EU a státu
menší, stejně tak důvěra potenciálních donátorů. Dle mého názoru by ideální kombinací
bylo, aby fungoval spolek pro naplňování svých sociálních cílů a vedle něj sociální podnik
ve formě s.r.o., který by generoval zisk a sloužil k „dotování“ organizace a tím
k naplňování jejích cílů.
Ve vztahu k právní formě a financování neplynou ani pro jeden sociální podnik
žádné výhody ani nevýhody (kromě možnosti daňových úlev) – je to dáno také tím, že oba
podniky generují převážně jen vlastní zisk a nečerpají žádné dotace a granty, kde by mohl
žádat omezený okruh žadatelů určitých právních forem.

3.6.3 Je pro české poměry vhodnější americké či evropské pojetí
sociálního podniku a proč?
Na základě provedené analýzy nelze s určitostí tvrdit, zda je pro české poměry
vhodnější americký nebo evropský přístup k sociálním podnikům. Lze se však přiklonit k
názoru, že je to přístup evropský a to z několika důvodů.
Za prvé, ať už je podnik založen podle jakékoliv tradice, snaží se nějakým způsobem
přizpůsobit českým podmínkám, což je patrné z toho, jaké zdroje financování k podpoře
své existence využívá. Oba sociální podniky kombinují (nebo za dobu své existence
kombinovaly) různé typy finančních zdrojů tak, jak jim bylo umožněno.
Ačkoliv se v nějakých zdrojích zkoumané sociální podniky liší, například dotace ze
strany města a kraje v případě Rettigovky, není to tím, podle jaké tradice jsou sociální
podniky založeny. Tím, že fungují v českých podmínkách, jsou oba sociální podniky
financovány „vícezdrojově“ s tím, že se snaží být finančně soběstačným a nezávislým
subjektem – oba podniky byly podpořeny z fondů EU a nyní, po několika letech fungování,
v podstatě 90-100% zisku pochází z vlastní činnosti. Podle slov ekonomky Aleny
Searleové (2016) podnik Ethnocatering počítá to budoucna pouze s vlastními zdroji. Dle
Venduly Renzové (2016) ani Rettigovka nemá, vyjma příspěvku od města, v podstatě
žádné donátory. Ani jeden z podniků neměl představy o tom, že existuje něco jako
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evropské a americké pojetí sociálního podniku. Oba se pouze snažily využívat možností,
které jsou jim v našich podmínkách nabízeny.
Dalším důvodem, proč lze tvrdit, že je vhodnější evropský přístup, je fakt, že
Ethnocatering je podnikem typu WISE, který tak svým zaměřením naplňuje další znak
„evropského přístupu“.
Rettigovka, jako sociální podnik založený podle „evropské“ tradice, je klasickým
typem českého podniku, založeného na vícezdrojovém financování. Ethnocatering jako
podnik založený podle americké tradice podniku jako sociálního inovátora – „social
innovation school“ ukazuje inovativním způsobem na řešení určitého problému (začlenění
migrantů a migrantek do české společnosti.) Nicméně co se týká finančních zdrojů, není
zde patrný žádný velký rozdíl.
Rozdíl by byl určitě markantnější v případě, že by byl podnik založen na americkém
principu „samofinancování – earned income school of thought“, představeném v teoretické
části práce, kde by již od začátku generoval podnik pouze vlastní zdroje (Dees, Anderson
in Deforuny, Nyssens, 2006).
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4.

Závěr
Oblast sociálního podnikání je bezesporu velmi zajímavá a v českých podmínkách za

poslední roky nabývá na významu, neboť sociálních podniků neustále přibývá. V současné
chvíli však v České republice v oblasti sociálního podnikání chybí právní ukotvení či
jednotná definice. Sociální podniky jsou často zakládány lidmi, kteří se v oblasti podnikání
neorientují a je to znát. Jak již bylo uvedeno v úvodu práce, je potřeba se umět pohybovat
na trhu a zároveň se neodchýlit od svého sociálního poslání. Sociální podnik stojí na
pomezí mezi sektorem ziskovým a neziskovým jako takový „hybrid“ a je žádoucí, aby
využíval maximálně možností, které mu oba sektory nabízejí.
V teoretické části práce jsem se snažila komplexně obsáhnout teorii, vztahující se
k danému tématu, vymezit evropský a americký přístup k sociálním podnikům a seznámit
čtenáře s možnostmi financování českých sociálních podniků.
Na začátku empirické části byly představeny cíle a metodologie práce, výzkumné
otázky a výzkumný vzorek. Dále byly představeny jednotlivé sociální podniky –
Ethnocatering, jako zástupce americké tradice a Rettigovka, jako zástupce evropské
tradice. Byla provedena analýza jejich finanční situace se zaměřením na zdroje příjmů.
Čerpala jsem převážně z výročních zpráv a interních informací, týkajících se financí,
sdělených zainteresovanými osobami. Vycházela jsem ze základního mixu zdrojů,
představeného Defourny a Nyssens (2006), kteří uvádí, že evropské sociální podniky jsou
typické mixem více zdrojů. Peněžní zdroje člení na zdroje vlastní, které tvoří příjmy
z prodeje zboží a služeb, dotace z veřejných zdrojů a dary. Kerlin (2009) uvádí, že podle
evropského přístupu jsou sociální podniky charakteristické vícezdrojovým financováním,
naopak sociální podniky v USA jsou zaměřené spíše na udržitelnost než na charitu a jsou
typické samofinancováním a je pro ně důležitý inovativní přístup a rozvoj strategie
podnikání.
V případě obou sociálních podniků se ukázalo, že od počátku existence kombinovaly
všechny výše uvedené typy finančních zdrojů a za poslední roky fungují z větší části
(Rettigovka) nebo zcela (Ethnocatering) jen na základě vlastních zdrojů.
V empirické části práce byla také ověřována „teorie závislosti na zdrojích“, kterou
uvádí Gordon (2015). V případě obou sociálních podniků tuto teorii podpořit lze. Gordon
(2015) uvádí, že sociální podniky vznikají jako odpověď na stále větší závislost
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neziskových organizací na dotacích ze strany státu a neziskové organizace se tak snaží
skrze provozování sociálního podniku získávat finance, které by chod neziskové
organizace udržely. Jedním z hlavních důvodů, proč oba sociální podniky existují, je,
kromě jiného (začlenění osob ze znevýhodněných skupin na trh práce), aby pomohly
k finanční stabilitě mateřských organizací. V rámci obou podniků vyplynulo najevo, že je
veškerý zisk z podnikání reinvestován zpět do zakládající organizace, čímž jí pomáhá ve
finanční stabilitě a organizace se tak stává méně závislou na dotacích.
Z výzkumu vyplynulo, že se sociální podniky co do složení finančních zdrojů až na
malé rozdíly v podstatě neliší. Přizpůsobují se tomu, co jim naše podmínky nabízejí a
kombinují více finančních zdrojů k naplnění sociálních cílů mateřské organizace. Oba
podniky se postupem času staly de facto nezávislé na finanční podpoře třetích stran a
slouží v podstatě jako nástroj financování mateřské organizace, výrazněji je to patrné pak
v případě

Ethnocateringu.

Kromě

vícezdrojového

financování

je

Ethnocatering

charakteristický inovativním přístupem k řešení sociálního problému a propracovanými
marketingovými nástroji.
Představovalo by samofinancování cestu k finanční stabilitě sociálních podniků?
Skopeček (2006) uvádí výhody a nevýhody samofinancování. Výhodou je určitá finanční
stabilita a jistota, jistá míra nezávislosti, větší flexibilita a volnost v rámci dlouhodobého
plánování. Nevýhodou je naopak jakýsi konflikt mezi výdělečným a nevýdělečným
posláním organizace, rizikovost podniku, daňové znevýhodnění, konkurence s jinými
malými podniky a možnost zneužití. V obou případech se ukázalo, že oba podniky (ve
větší míře pak Ethnocatering), zajišťují své zakládající organizaci finanční stabilitu a menší
závislost na veřejných zdrojích. Ani v jednom případě nehrozí konflikt mezi výdělečným a
nevýdělečným posláním organizace. Určitá rizikovost podnikání je samozřejmě přítomná
vždy.
Po provedení analýzy obou sociálních podniků jsem dospěla k názoru, že evropské či
americké pojetí sociálního podniku nemá vliv na to, jakým způsobem jsou alokovány
finanční zdroje, pokud by se samozřejmě nejednalo o podnik fungující jen na základě
„samofinanční“ aktivity. Výzkum ukázal, že podniky využívají možnosti, které se jim
v České republice nabízejí. Oba podniky za dobu své existence kombinovaly různé typy
finančních zdrojů. Ani jeden z podniků není na finanční podpoře třetích stran závislý. Dále
se ukázalo, že ani jeden z podniků nepozoruje žádné výhody či nevýhody oproti jiným
právním subjektům, týkající se jejich právní formy ve vztahu k financování. Zajímavé by
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bylo zkoumat, jak je to v případě společnosti s ručením omezeným, což by mohlo být
předmětem dalšího výzkumu.
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www.pgrlf.cz, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.



www.prahafondy.eu, evropské fondy



www.respekt.cz, časopis Respekt



www.rettigovka.eu, sociální podnik Rettigovka



www.socialnifirmy.cz, platforma sociálních firem



www.vlada.cz, podklad pro koncepci politiky vlády vůči NNO do roku 2010,
Vyskočil Marek

Rozhovory


Rozhovor 1. Vendula Renzová, provozní sociálního podniku Rettigovka. Vedla
Kristýna Dvořáková dne 19.5.2016
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E-mailová korespondence


vedená s Vendulou Renzovou, provozní sociálního podniku Rettigovka



vedená s Alenou Searleovou, ekonomkou sociálního podniku Ethnocatering
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O autorce
Kristýna Dvořáková
(* 9. 7. 1988 v Praze)

V roce 2010 vystudovala bakalářský obor Veřejná správa na Metropolitní
univerzitě v Praze a o dva roky později i navazující magisterský obor Evropská studia a
veřejná správa. Aktuálně dokončuje navazující magisterské studium Studia občanského
sektoru na Fakultě humanitních studií UK. Zajímá se o oblast sociální ekonomiky a
sociálního podnikání, v průběhu studií působila jako dobrovolník v sociálním podniku
Café Rozmar. V současné době pracuje jako probační úředník v Probační a mediační
službě ČR, středisku Mělník, kde má na starosti agendu dětí a mladistvých a dohledovou
činnost.
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