
Přílohy 

Příloha č.1:  Typologie občanských organizací v ČR 

 
 SLEDOVANÝ ZÁJEM 

FUNKCE VZÁJEMNĚ PROSPĚŠNÝ OBECNĚ PROSPĚŠNÝ 

SERVISNÍ 1. Tradiční zájmové 

organizace: 

- sport 

- rekreace 

- komunitní rozvoj 

- zájmové spolky. 

2. Nové servisní organizace: 
- sociální a zdravotní péče 

- vzdělávání 

- humanitární pomoc, charita. 

ADVOKAČNÍ 3. Tradiční advokační 

organizace: 

- odbory 

- zaměstnanecké svazy 

- profesní organizace (komory) 

- politické strany. 

4. Nové advokační organizace: 

- ochrana životního prostředí 

a práv zvířat 

- ochrana lidských práv 

- ochrana občanských práv 

(práv spotřebitelů, minorit,…). 

Zdroj: autorka podle Frič 2016: 17 

  



Příloha č.2:  Struktura rozhovoru s návodem 

 
ČÁST A: SEZNÁMENÍ SE SOCIÁLNÍM PODNIKEM, NAVÁZÁNÍ VZTAHU 

s RESPONDENTEM 

 představení, vysvětlení účelu rozhovoru a podmínek, autorizace, nahrávání a zveřejnění 

 informace o sociálním podniku obecně 

o jeho hlavní mise, cíle, strategie, fungování 

o činnosti a lidé 

o historie, chronologie 

o další background – co je důležité, specifické. 

ČÁST B: MOTIVY 

 proč organizace „podniká“ 

 proč se ztotožňuje zrovna se sociálním podnikem 

ČÁST C: SOCIÁLNÍ a EKONOMICKÝ MODEL 

 jaký je sociální model: mise, cíle, proč (řešení problému, kořeny) 

 jaký je ekonomický model podnikání, způsob financování a nakládání s financemi 

 alokace zdrojů 

 diverzifikace zdrojů 

 financování z jiných zdrojů – jakých a proč (zejména veřejné) 

 byrokracie 

 finanční kapacita, ziskovost, soběstačnost 

 jaký je vztah modelů – sociální a ekonomické mise 

 proč 

 jak bylo sociální podnikání ukotveno v zakládajících dokumentech, jaké dokumenty nebo 

strategie vznikly – formální proces před založením podniku, plán a cíle 

ČÁST D: EXISTENCE PODNIKU - ROZHODOVÁNÍ 

 background rozhodujících/řídících pracovníků, sociální a ekonomické dovednosti 

 způsob, systém rozhodování 

ČÁST E: ZAMĚSTNANCI 

 kolik, co dělají, systém integrace 

 smluvní ošetření 

 mzdy a náklady 

 příspěvky od státu 

 nábor 

 jiná specifika 

 limity, model rozšiřování sekce a jeho okolnosti 

ČÁST F: EXISTENCE PODNIKU – ČINNOSTI, PRODUKTY a SLUŽBY 

 sociální a ekonomické činnosti, co jsou, jak jsou rozdělené 

 diverzifikace – existuje, v čem, jak, proč 

 cenotvorba – jak a proč 

 nové činnosti – kdy a proč, jaká specifika, postup, limity; růst 

 kvalita – měření, zpětná vazba 

ČÁST G: VNÍMÁNÍ ZVNĚJŠKU, VZÁJEMNÉ VZTAHY 

 vztah/spolupráce s dalšími sociálními podniky a jinými občanskými organizacemi 

 tržní podniky 

 veřejné instituce 

 dobrovolníci 

 komunikace navenek, způsob prezentace 

ČÁST H: VYHODNOCENÍ ČINNOSTI 

 jak 

 metody 

 dopady a odpovědnost 

Zdroj: autorka  



Příloha č.3:  Zakázky Alfy v letech 2014 - 2016 
ROK 2014 2015 2016 

ZAKÁZKY kompletní květinový servis 

pro festival Pražské jaro - 

165 dárkových kytic, 6 

květinových košů 

 

květinová výzdoba prostor 

Obecního domu v Praze na 

Adventní setkání pro 

partnery a hosty společnosti 

Siemens – 20 velkých 

aranžmá, 6 dárkových kytic, 

500 ks dárkově balených 

hrnkových květin 

pro hosty 

 

pravidelné týdenní květinové 

zakázky – kavárny Era, 

Ema, Cafelounge, recepce 

firmy ABB 

 

206 květinových dekorací 

pro 19 firem a institucí dle 

individuálních požadavků 

 

5 kompletních svatebních 

aranžmá – 60 kytic 

a dekorací 

 

70 zakázek pro individuální 

zákazníky – dárkové kytice 

a květinové dekorace 

 

5 tématicky zaměřených 

workshopů v dílně – celkem 

120 zúčastněných 

 

7 workshopů ve firmách pro 

celkem 130 zúčastněných – 

vytváření květinových 

aranžmá pod vedením 

zaměstnanců Alfy 

 

 

celkem 2394 květinových 

zakázek 

pro individuální a firemní 

zákazníky 

 

premiérová představení 

všech scén Národního 

divadla v Praze pro sezónu 

2015 / 2016 

 

cena Mosty, cena Nadace 

Olgy Havlové, cena Aplaus, 

ceny Wernera von Siemense 

 

premiéry Dejvického divadla 

 

týdenní květinová výzdoba 

kaváren Café Lounge, Ema 

espresso café, Era svět 

a recepcí společnosti 

Manufaktura, ABB, 

Bayer, Rossmann 

 

5 tématicky zaměřených 

workshopů v dílně na 

podporu osvětové činnosti 

Spolku A 

 

10 květinových workshopů 

ve firmách dle 

individuálního požadavku – 

tvorba květinových aranžmá 

pod vedením 

zaměstnanců Alfy 

přes 4000 květinových 

vazeb a dekorací 

 

květinové koše do 

Národního divadla, Státní 

opery a Stavovského 

divadla; květiny na 

premiéry v Dejvickém 

divadle a divadle Cirk La 

Putyka 

 

pravidelné týdenní 

květinové dekorace 

kavárny Mamacoffee, 

EMA espresso bar, Café 

Lounge; společnosti 

Manufaktura, ABB, Česká 

spořitelna, ARX, UK, 

Rossmann 

 

týdenní květinová prodejní 

kampaň na módním 

portálu BONAMI 

 

květinový servis pro 

umělce na mezinárodním 

hudebním festivalu 

Pražské 

jaro 

 

květinová výzdoba 

a dárkové květiny pro 

klavírní festival Rudolfa 

Firkušného  

 

dárkové kytice pro 

vyhlášení cen: Cena 

Mosty, Cena Olgy 

Havlové, Cena Floccus, 

Cena Srdcerváči, Ceny 

Aplaus 

 

květinová výzdoba na 

prezentaci nového 

katalogu společnosti IKEA 

 

dárkové květiny na křty 

knih vydavatelství 

Albatros Media 

 

25 svateb 

 

13 workshopů 

Zdroj: autorka podle výročních zpráv Spolku a z let 2014, 2015, 2016 

 

 



 


