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Abstrakt:  

Diplomová práce se zabývá analýzou sociálního podnikání v Libereckém kraji. 

Sociální podnikání představuje specifickou aktivitu občanského sektoru, přičemž sociální 

ekonomika, jakožto odvětví, tvoří součást občanského sektoru. První část práce 

představuje teoretická východiska sociálního podnikání. Uvádí výchozí teorie z oblasti 

sociálního podnikání, podává stručný historický přehled vývoje u nás a ve světě, přehled  

o současném stavu a podmínkách pro budoucí rozvoj. Druhá část práce se zabývá analýzou 

provedeného výzkumného šetření na téma sociálního podnikání v Libereckém kraji, jehož 

cílem bylo prozkoumat podmínky pro vznik, fungování a rozvoj sociálních podniků ve 

zvoleném regionu. Na základě zjištění výzkumu jsou navržena doporučení pro budoucí 

vývoj a možné zaměření budoucího výzkumu. 

Klíčová slova: 

Sociální ekonomika, sociální podnikání, sociální podnik, občanský sektor, veřejná 

prospěšnost, rozvoj, podpora. 

 

Abstract: 

Subject of the diploma thesis is social enterpreneurship analysis with focus on the 

region of Liberec district - the particular administrative part of the Czech republic. The 

social enterpreneurship is introduced as specific activity of the civic sphere, the social 

economy is a branch, actually comprised in the area of the civil society. First part of the 

work comprises of theoretical background of the theme of social economy, short historical 

overview and survey about contemporary approach to social enterpreneurship in the Czech 

republic, its support and barriers. The second part of the theses performs the research 

activity under the topic of social enterpreneurship in Liberec region. The analytical part of 

the work presents the results on its ground are made some recomendations for the future 

arrangements and possible research topics.  

Keywords: 

Social economy, Social enterpreneurship, Social enterprise, Civic sector, Civil 

society, Public benefits, Development, Support 
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Úvod 

Sociální ekonomika, která je také nazývaná solidární ekonomika, nebo společenská 

ekonomika, a sociální podnikání jsou pojmy, které se do našeho povědomí dostaly 

relativně nedávno. Dalo by se říci, že o sociálním podnikání se začalo hovořit zejména 

v souvislosti s plánovaným vstupem ČR do Evropské unie, protože právě EU tuto aktivitu 

prosazuje a rozvíjí.  

Principem sociální ekonomiky a sociálního podnikání je veřejná prospěšnost, 

konkrétně vymezená třemi základními principy: sociálním, ekonomickým a 

environmentálním. Sociální podniky, které jsou základními jednotkami sociální 

ekonomiky, vyvíjejí činnost, která obsahově naplňuje výše uvedené principy. Jedná se o 

podnikatelské subjekty, které působí na trhu a usilují o úspěch v konkurenci, přičemž ale 

jejich hlavním účelem není dosažení zisku, ale plnění nějakého společensky prospěšného 

cíle (např. zaměstnávání a podpora znevýhodněných skupin osob na trhu práce, podpora a 

služby v oblasti vzdělávání, zdravotní sféře, v oblasti kultury, nebo ekologie).  

Práce se zaměřuje na region Libereckého kraje. Tato oblast byla vybrána z několika 

důvodů: jedním z nich bylo to, že vymezení konkrétní oblasti umožňuje detailnější 

posouzení problematiky v konkrétních souvislostech, které jsou v každém kraji České 

republiky v závislosti na jejich podmínkách různé. V Libereckém kraji bylo vymezeno 

několik problémových oblastí1, ve kterých by právě sociální podniky mohly najít vhodné 

uplatnění, a zmírňovat tak popsaná negativa. Konkrétně například v odvětví péče o zdraví, 

nabídce a úrovni zabezpečení sociálních služeb, nabídce dalšího vzdělávání, zaměstnanosti 

a rozvoje venkova.  

Použijeme-li nejnovější typologii pro sociální podniky, která vychází z výsledků 

projektu ISCEM (více o projektu na str. 49), v Libereckém kraji převládají typy 

„neziskového sociálního podniku“ a „veřejně-právního sociálního podniku“. Základem 

neziskového typu sociálního podniku je typ neziskové organizace (např. spolek, o.p.s., 

ústav, nadace, nadační fond), která vyvíjí sociálně-podnikatelskou činnost v rámci své 

vedlejší činnosti a získává tak finanční prostředky pro svou hlavní činnost. Veřejně-právní 

typ sociálního podniku je státní organizace (typicky příspěvková organizace), která zavádí 

do své činnosti prvky marketizace, resp. sociálního podnikání.  

                                                 
1 viz dokument „Problémová analýza potřeb Libereckého kraje“,  
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Pozornost vzbuzuje právě počet sociálních podniků v Libereckém kraji, který se 

nezměnil od roku 2010 a stále zůstává na stejné úrovni, která je ve srovnání s ostatními 

kraji České republiky podprůměrná. 2 3  

Dalším podstatným hlediskem pro výběr Libereckého kraje bylo to, že autorka práce 

v Libereckém kraji trvale bydlí a mohla využít známosti prostředí, obzvláště při výběru 

vhodných kontaktů pro výzkumné šetření. Specifikaci zvoleného regionu je věnována 

kapitola č. 4 diplomové práce. 

Cílem práce je podat popis fungování sociálních podniků z hlediska identifikace 

podmínek, podporujících jejich vznik a rozvoj.  Za tímto účelem byly využity materiály 

analýzy problémových oblastí v regionu a strategické rozvojové dokumenty kraje, které 

takové hlavní rizikové oblasti vymezují, a navrhuje se v nich vhodné řešení do budoucna. 

Vyhledávány byly zejména zmínky o podpoře sociálního podnikání a sociálních podnicích.  

V této souvislosti byly v rámci Libereckého kraje vyhledávány další podniky, které 

ve svém názvu sice nenesou označení sociální podnik, ale sociálnímu podniku svou 

činností odpovídají, nebo se mu svou povahou velmi přibližují.  Zhodnotili jsme dostupné 

formy podpory pro sociální podnikání a vymezili hlavní instituce, které mají důležité 

postavení v kraji z hlediska rozvoje sociálního podnikání, což dohromady vytváří 

prostředí, ve kterém sociální podniky působí.  

V druhé části práce je popsán průběh výzkumného šetření, které zjišťovalo, jak 

sociální podnikání v Libereckém kraji probíhá. Byly provedeny rozhovory se zástupci 

sociálních podniků, veřejné správy a odborníků na sociální podnikání, aby se vyjádřili 

k podmínkám a průběhu sociálního podnikání v kraji, a označili klady a zápory s tím 

spojené. Rozhovory ještě doplňuje stručné dotazníkové šetření, které se zjišťuje 

informovanost ohledně sociálního podnikání u veřejnosti. 

Z výsledné analýzy výsledků výzkumu vyplývá, že se v Libereckém kraji nacházejí 

sociální podniky různého zaměření. Především se zabývají poskytováním služeb, ale jsou 

mezi nimi výrobní podniky. Největší část z nich tvoří tzv. integrační sociální podniky, 

jejichž účelem je především zaměstnávat zdravotně postižené osoby. Velmi často tyto 
                                                 
2 V Libereckém kraji působí 4 sociální podniky (údaje podle Adresáře sociálních podniků na webu 

Českého sociálního podnikání - http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku.Tento 
stav se nezměnil od r. 2010, kdy byl popsán v diplomové práci s názvem Podmínky pro rozvoj sociálního 
podnikání v České republice, autorky Renaty Kašparové, studentky Ekonomické fakulty Technické 
univerzity v Liberci. 

3 Během tvorby textu této diplomové práce byl stav sociálních podniků 4, ale aktuálně podle Adresáře 
sociálních podniků klesl počet na 2 (k 27. 6. 2017) – jsou jimi TEXman a Farní Charita Česká Lípa 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku.Tento
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podniky fungují pod označením „chráněná dílna“. Dále podniky působí v oblasti 

poskytování služeb úklidových a údržby zeleně, v poskytování sociálních služeb a péči  

o děti a mládež, nebo jde o drobné podnikatele potravinářské výroby, farmáře, výrobce 

řemeslných a uměleckých produktů.  

Jako největší překážky sociálního podnikání byly identifikovány: nízká úroveň 

propagace sociálního podnikání, omezená dostupnost cizích finančních zdrojů  

a nedostatečná legislativní opora. Přínosným prvkem je prezentace sociálního podnikání na 

internetu, ve sdělovacích prostředcích, pořádání konferencí, seminářů a vzdělávacích akcí 

k tématu sociálního podnikání.   

Prameny, sloužící pro vytvoření teoretické části práce, jsou knižní monografie 

k tématu sociálního podnikání, internetové stránky, věnované sociální ekonomice  

a internetové stránky dotčených institucí, rozvojové dokumenty Libereckého kraje  

a odborné časopisové články. Inspirací byly také obhájené diplomové a bakalářské práce 

k tématu sociálního podnikání, které byly na toto téma napsány studenty Vysoké školy 

ekonomické v Praze, Univerzity Karlovy v Praze a Technické univerzity v Liberci. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Sociální podnikání v České republice 

Sociální podnikání je aktivita, která se do našeho povědomí dostala relativně 

nedávno. Dalo by se říci, že o sociálním podnikání se započalo hovořit před plánovaným 

vstupem ČR do Evropské unie, protože právě EU tuto aktivitu cíleně prosazuje a jako 

přistupující člen Unie bylo potřeba, aby i Česká republika přijala tyto principy za své.  

Pro představení sociálního podnikání a sociální ekonomiky, zavedení debaty na toto 

téma mezi odborníky v oboru a za účelem vzbuzení zájmu o toto téma byl uspořádán 

Univerzitou J. E. Purkyně v dubnu 2003 vědecký seminář „Sociální stát a sociální 

ekonomie – hrozba, přežitek, nebo příležitost?“. Navázal tak na mezinárodní konferenci 

z r. 2002, kterou pořádala v Praze Evropská komise. Že tato akce měla úspěch, svědčí také 

to, že sestřih z tohoto semináře zařazovala do vysílání regionální televize a že tomuto 

tématu přislíbili věnovat pozornost i političtí představitelé a legislativci ČR (Halásek, 

2003). 

Sociální podnikání spočívá v tom, že prostřednictvím podnikatelských aktivit jsou 

zajišťovány veřejně prospěšné potřeby. Sociální podnikání a sociální ekonomika je 

prospěšná téměř ve všech oborech lidské činnosti. Časté oblasti působnosti sociální 

ekonomiky zmiňuje Dohnalová (2012: 33), podle Social Economy Europe: 

 sociální zabezpečení, sociální a zdravotní služby, 

 pojišťovací služby, 

 bankovní služby, 

 místní služby (údržba, úklid, oprava a modernizace bydlení, úprava zeleně, sociální 

doprava a jiné), 

 vzdělání, školení a výzkum, 

 kultura, sport a činnosti ve volném čase, 

 sociální turistika, 

 energetika, 

 zájmy spotřebitelů, 

 průmyslová výroba, 

 zemědělská výroba, 



13 

 řemesla, stavba, bydlení, 

 družstevní bytová výstavba. 

Účelem podnikání je zajistit určitou společenskou potřebu, např. zaměstnávat 

ohrožené skupiny obyvatel, poskytovat sociální služby, provozovat aktivity prospěšné pro 

místní komunitu, přispívat svou činností k trvalému rozvoji místního regionu. 

Zjednodušeným příkladem pro sociální podnik mohou být chráněné dílny, nebo zařízení 

typu sociálních či komunitních kaváren. 

Subjekty sociálního podnikání jsou sociální podniky, které prostřednictvím své 

podnikatelské činnosti pomáhají k řešení určitých společenských potřeb. Sociálními 

podnikateli jsou organizace občanského sektoru, ale i komerční organizace. To znamená, 

že v tomto oboru podnikají jak „neziskové organizace“, např. sdružení, o.p.s., ústavy, tak  

i „ziskové, komerční“, např. s.r.o., družstva, akciové společnosti, OSVČ.   

Nejde ale o všech obecně tvrdit, že fungují na principu sociálního podnikání. Aby 

mohly být zařazeny do skupiny sociálních podnikatelů, je třeba, aby naplňovali znaky 

sociálního podniku a vykonávali také trvale a opakovaně svou podnikatelskou činnost. Do 

sociálního podnikání se tedy nepočítají určité jednorázové akce neziskových organizací, 

příležitostný prodej jejich výrobků, nebo CSR podpora od komerčních subjektů.  

Nejedná se nakonec o neznámou věc, jak by se zprvu nejspíš mohlo zdát. Pod 

aktivitami sociálního podnikání se ukrývají celkem známé věci. Jde o to, že odpovědnost 

za provozování určitých prospěšných aktivit přebírá do vlastních rukou sociální podnikatel, 

který s rizikem podnikatelského neúspěchu přebírá zodpovědnost sám za sebe. Nestojí za 

ním tedy žádná záchranná možnost v podobě státní, nebo veřejné organizace. 

Ačkoliv se zdá být sociální podnikání jako nová aktivita, nejen v zahraničí, ale  

i v rámci České republiky má již určitou historii.  V kontextu historickém je příkladem 

sociálního podnikání například působení různých prospěšných sdružení, povětšinou 

církevních, např. farní charity, nebo diakonie.  

Tak, jak se postupem doby proměňovala podoba občanského sektoru, tak se také 

měnily podmínky a provozování sociálního podnikání. Podmínky pro sociální podnikání 

také souvisejí se stylem sociální politiky státu, což v relativně nedávném a poměrně 

dlouhém období socialistického státního uspořádání byla oblast, které se věnovaly 

výhradně organizace veřejné a státem zřizované. Příkladem jsou příspěvkové organizace.  
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V současné době jsou vzorem pro sociální podnikání příklady ze zahraničí, kde už 

sociální podnikání funguje delší období. V českých podmínkách jsou impulzem pro 

zakládání sociálních podniků především finanční pobídky ve formě vypsaných grantových 

výzev pro podporu sociálního podnikání. Postupně se díky takovým akcím, kdy vznikají 

nové sociální podniky a začínají na našem území fungovat, dostává sociální podnikání do 

povědomí, jak podnikatelů, tak i veřejnosti, a státní správy. K rozšiřování známosti  

o sociálním podnikání přispívá významně působení podpůrných informačních sítí v oboru, 

kampaně a spoty ve sdělovacích prostředcích, nebo vzdělávací a osvětové aktivity.  

1.1 Sociální ekonomika a třetí sektor 

Definici sociální ekonomiky vytvořila EMES (Evropská síť výzkumných pracovišť 

pro sociální ekonomiku) 

Pojem sociální ekonomika sdružuje podniky družstevního charakteru, vzájemného 

prospěchu a pojišťování společnosti, nadace a další typy neziskových organizací, které 

sdílejí některé principy, které je spojují se „třetím sektorem“ moderních ekonomik. 

Organizace sociální ekonomiky se liší od soukromého ziskového sektoru tím, že jejich 

primárním cílem je sloužit potřebám svých členů nebo širšímu veřejnému zájmu namísto 

maximalizování a rozdělování zisku mezi členy nebo podílníky. Také se jasně odlišují od 

veřejného sektoru, přestože mohou dostávat veřejné dotace pro naplnění své mise. Jsou 

totiž sebeřízenými soukromými organizacemi s pravidlem „jeden člen – jeden hlas“ na 

svých valných shromážděních. 

Sociální ekonomiku můžeme vymezit také jako část národního hospodářství, kterou 

tvoří sdružení, družstva a nové formy sociálních podniků, propojující ekonomické činnosti 

se sociálními nebo environmentálními cíli v daném místě (Skovajsa a kol. 2010, s. 289).  

Sociální ekonomika vytváří ekonomický prostor, který je alternativou vůči 

veřejnému sektoru a trhu. Z této definice vyplývá, že je možné představit si pod pojmem 

sociální ekonomika v podstatě ekonomickou aktivitu organizované občanské společnosti, 

kterou tvoří institucionální podoba nestátních a netržních organizací. Základem sociální 

ekonomiky je spoluúčast a respekt. Tyto principy vystihuje i další používané označení, 

solidární ekonomika (Skovajsa a kol. 2010: 290-291). 

Další definici nabízí publikace Průvodce neziskovým sektorem EU: 

Sociální ekonomika v podstatě reaguje na nerovnosti, které mezi lidmi a mezi regiony 

nevyhnutelně vytváří tržní ekonomika, založená na svobodném podnikání za účelem zisku. 



15 

V dlouhodobých důsledcích působení volného trhu vznikají prostorové koncentrace 

znevýhodněných domácností, skupin a celých komunit, které mají zhoršený přístup na trh 

práce. Tím také roste jejich frustrace, společenské odcizení, kriminalita a současně 

dochází k ohrožení jejich lidských a občanských práv a omezení jejich osobní svobody 

(Čepelka, 2003: 99). 

V této definici se objevuje termín „skupina lidí, se znevýhodněným přístupem na trh 

práce“. Jde sice především o zdravotně postižené osoby, ale skupina znevýhodněných osob 

z hlediska sociální ekonomiky a sociálního podnikání je mnohem širší. Vymezuje ji např. 

zákon č. 435/2004 o zaměstnanosti:  

 fyzické osoby se zdravotním postižením, 

 fyzické osoby do 20 let věku,  

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

 fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, 

 fyzické osoby starší 50 let, 

 fyzické osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než pět 

měsíců, 

 fyzické osoby s potřebou zvláštní pomoci – rozumí se jimi zejména fyzické osoby, 

které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, 

fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení trestu 

odnětí svobody nebo po propuštění z výkonu ochranného opatření zabezpečovací 

detence a fyzické osoby ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. 

(Skovajsa a kol., 2010: 302-303) 

Pro vymezení skupiny znevýhodněných osob na trhu práce není výčet podle zákona  

o zaměstnanosti úplný. Takových osob je podstatně více. Jsou definovány např. v textu 

výzvy ke grantovému řízení, které bylo vyhlášeno na podporu sociální ekonomiky 

Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Integrovaného operačního programu. 

 osoby se zdravotním postižením, 

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

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

 etnické a národnostní menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí,  

 cizinci – občané jiného státu než ČR, kteří jsou dlouhodobě legálně usazeni na 

území ČR zpravidla nejméně po dobu jednoho roku, 
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 osoby bez přístřeší – osoby bez ubytovací možnosti, popř. obývající nouzová 

obydlí, 

 osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby 

opouštějící výkon trestu odnětí svobody, 

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

komerčně zneužívané, 

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

ohroženou sociálním vyloučením, které se samy kvůli této péči dostávají do 

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

 osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách osoby s diagnostikovanou 

závislostí na návykových látkách, které úspěšně ukončily minimálně tříměsíční 

ambulantní či pobytovou léčbu nebo prokazatelně poslední tři měsíce souvisle 

abstinují. 

(Skovajsa a kol., 2010: 303-304) 

Komora sociálních pracovníků v ČR vymezuje znevýhodněné skupiny jako „skupiny 

osob, znevýhodněných na trhu práce tvoří cílovou skupinu pro plnění veřejně prospěšného 

cíle pro integrační sociální podniky“ (KSP, 2016 [online]).  

 osoby se zdravotním postižením (definice této skupiny vychází ze zákona 108/2006 Sb. 

o sociálních službách)  

 mládež a mladí dospělí (mládež ohrožená sociálně-patologickými jevy, mladí dospělí 

opouštějící ústavní zařízení, věková skupina 15-26 let) 

 osoby bez přístřeší  

 osoby, opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, nebo ústavní výchovné 

péče 

 oběti trestné činnosti (např. domácího násilí) 

 osoby, pečující o osobu blízkou (samy se dostávají do situace, kdy jsou znevýhodněny 

v přístupu ke službám či na trh práce) 

 osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách (podmínkou je, že úspěšně 

ukončily minimálně 3 měsíční ambulantní či pobytovou léčbu závislosti a prokazatelně 

poslední 3 měsíce souvisle abstinují) 

 další nespecifikované sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené osoby, 

které byly bezprostředně před nástupem do zaměstnání, nebo jsou uživateli 
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registrované sociální služby podle zákona 108/2006 Sb.  Do této cílové skupiny nepatří 

absolventi škol, evidovaní na Úřadu práce. 

(KSP, 2016 [online]) 

1.2  Základní přístupy pro vymezení sociální ekonomiky 

Při definování sociální ekonomiky se můžeme setkat se dvěma přístupy: 

1) Právně-institucionální přístup 

2) Normativní přístup 

Právně-institucionální přístup spočívá ve vymezení existujících právních forem 

subjektů sociální ekonomiky. Jsou uváděny čtyři pilíře sociální ekonomiky: družstva, 

vzájemné společnosti, asociace a nadace. 

Normativní přístup se zaměřuje na určení charakteristických rysů subjektů sociální 

ekonomiky. Jedná se o hodnoty, které jsou vymezeny v principech Charty sociální 

ekonomiky (Dohnalová a kol. 2012: 27). 

Mezi hlavními principy sociální ekonomiky uvádí Syrovátková (2010: 17) 

 solidarita, 

 vytvoření pracovních míst, 

 přispívání k místnímu rozvoji a sociální soudržnosti, 

 sociální odpovědnost,  

 demokracie, 

 zlepšení stability ekonomických trhů. 

Pro objasnění konceptu sociální ekonomiky se nejčastěji používá Pestoffův model 

sociálně ekonomického prostoru, který bývá také nazýván „trojúhelníkem blahobytu“, 

nebo „welfare mix“.  

Z tohoto schématu je názorně vidět, kde se v prostoru národního hospodářství 

nacházejí sociální podniky. Nalezneme je v prostoru, označeném „hraniční“ a „smíšené“ 

organizace, které se nacházejí u ziskového sektoru.  

 

 

 



18 

 

 
Obrázek 1Pestoffovo schéma welfare mixu (2009 in Dohnalová a kol., 2015) 

Vzorem pro rozvoj sociální ekonomiky v České republice jsou sociální podniky, 

které fungují v zahraničí. Jaké jsou všeobecné přínosy sociální ekonomiky pro společnost, 

shrnují následující body: 

 reaguje na nové potřeby ve společnosti 

 podporuje zapojování občanů a dobrovolnickou práci 

 posiluje solidaritu, soudržnost a procesy sociální inkluze 

 vytváří prevenci proti sociálně negativním jevům ve společnosti 

 zvyšuje partnerství mezi místními úřady a subjekty sociální ekonomiky 

 přispívá ke kvalitnějšímu rozvoji regionů uspokojováním místních potřeb místními 

subjekty 

 zvyšuje zaměstnanost osob zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných 

(Syrovátková, 2012: 15) 

1.3  Třetí sektor – prostor pro sociální ekonomiku 

„Třetí sektor“ je označení, které někteří ekonomové upřednostňují pro oblast, kde 

probíhají ekonomické aktivity neziskového sektoru. Je také nazývána jako solidární 

ekonomika, nebo smíšená ekonomika.  

Sektorové rozdělení je charakterizováno takto: 

Veřejný sektor – organizace spojené se státem a vládou, poskytují veřejné statky; 

Soukromý ziskový sektor – zahrnuje výrobu, produkci zboží a služeb, zahrnuje 

podniky, které jsou motivovány uspět na trhu a dosáhnout maximální možný zisk; 
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Sektor domácností a komunit – tvoří jej jednotlivci, rodiny, domácnosti a další 

neformální skupiny; 

Třetí sektor – obnáší smíšené subjekty. Vstupují do vztahu s veřejným i ziskovým 

sektorem. Vztahy by měly být všestranně prospěšné a měly by přispívat k ekonomickému, 

sociálnímu i kulturnímu rozvoji společnosti (Dohnalová a kol., 2015: 20, 21). 

Z tohoto vymezení vyplývají vlastně sektory čtyři, ale vzhledem k tomu, že můžeme 

veřejný sektor a sektor komunitní spojit v jeden „neziskový“, vychází nám z této rovnice, 

že sektory hospodářství jsou v podstatě tři – první je ziskový (tržní), druhý neziskový 

(veřejný, komunitní, domácnosti), třetí sektor – smíšený, který tvoří prostor pro sociální 

ekonomiku. 

1.4  Trojí prospěch sociální ekonomiky 

Sociální ekonomika, jakožto souhrn aktivit, které se uskutečňují prostřednictvím 

podnikání za veřejně prospěšným účelem, se rozvíjí na základě konceptu tzv. trojího 

prospěchu. Je označován také jako „Tři P“ (Triple bottom line). 

1) Profit (ekonomický prospěch) 

2) People (sociální prospěch) 

3) Planet (environmentální prospěch) 

 

 

Obrázek 2 Princip "Tři P" (Masters in Human Behavior People, in Dohnalová a kol., 2012) 
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Ekonomický prospěch (Profit) 

Především spočívá s jiným zacházením se ziskem z podnikání. Zisk je znovu použit 

pro rozvoj sociálního podniku, k vlastnímu rozvoji a pro místní potřeby. Zisk představují 

peníze získané z vlastní výdělečné činnosti, ale subjekt může mít i další finanční zdroje 

(dotace, dary). V sociální ekonomice se nesmí jednat o jednorázové nebo krátkodobé 

nepravidelné výdělečné aktivity, ale musí jít o soustavnou podnikatelskou činnost. Za tuto 

činnost nese vlastní zodpovědnost, zda bude prosperovat, nebo zanikne. Podnik je 

nezávislý na jiných institucích, jde o samosprávnou jednotku, a to i v případě, že jeho 

spoluzakladatelem je ještě jiná společnost. Subjekt může být zpočátku spojen pouze 

s dobrovolnictvím, ale postupně jsou v něm vytvořeny pracovní pozice pro zaměstnance 

(Dohnalová a kol., 2012: 31). 

Sociální prospěch (People) 

Jelikož jsou v sociální ekonomice subjekty zakládány dobrovolně občany, ve 

vnitřních předpisech si stanoví zásady demokratického rozhodování – do řízení zapojují 

pokud možno všechny pracovníky, zaměstnance i dobrovolníky. Musí respektovat 

legislativu a statutární orgány. Sociální cíl je spojen především s uspokojováním potřeb 

společnosti nebo skupin lidí, zejména v daném místě (Dohnalová a kol., 2012: 31). 

Environmentální a místní prospěch (Planet) 

Sociální ekonomika prospívá místnímu prostředí, obci, regionu, ve kterém působí 

sociální podnik. Sociální podnikatelé využívají místní zdroje, materiální a lidské, 

uspokojují místní potřeby, komunikují s místní samosprávou, místními podnikateli, 

organizacemi občanského sektoru, veřejností a občany. Hlásí se k sociálnímu podnikání, 

zveřejňují o sobě informace a aktivně se účastní místních akcí. Chovají se ekologicky  

a působí v tom směru na své pracovníky i okolí (Dohnalová a kol., 2012: 32). 

1.5  Sociální podnikání 

Sociální podnikání je vymezováno několika způsoby. Ve Výzvě  

k podpoře sociálního podnikání v ČR je sociální podnikání definováno takto:  

Sociální podnikání řeší prostřednictvím samostatné podnikatelské aktivity a účasti na 

trhu otázky zaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje. Svou činností 

podporuje solidární chování, sociální začleňování a růst sociálního kapitálu, zejména na 
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místní úrovni s maximálním respektováním trvale udržitelného rozvoje (Evropský 

ekonomický a sociální výbor, 2008).  

Podle našeho největšího internetového serveru o sociální ekonomice „České sociální 

podnikání“ je sociální podnikání definováno takto: 

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu 

prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro 

osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit 

pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování 

zisku i zvýšení veřejného prospěchu (České sociální podnikání, 2017 [online]). 

Sociální podnikání vymezuje také společnost Nová ekonomika, o.p.s. (2017, 

[online]). 

Sociální podnikání je nový a velmi široký koncept, pro který je typické dosahování 

sociálních cílů ekonomickými prostředky. Dále uvádí, že pro sociální podnikání je 

charakteristická jeho hodnotová orientace a používání zisku na rozvoj podniku a 

vzdělávání zaměstnanců. Sociální podnik je podnikatelský subjekt založený za účelem 

dosahování veřejně prospěšných cílů. 

Sociální podnikání je specifická aktivita, která je zajišťována prostřednictvím 

sociálních podniků. 

1.6  Sociální podnik 

Na základě Iniciativy pro sociální podnikání (z 25. 10. 2011), která vznikla na 

základě dokumentu Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému  

a hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů definuje sociální podniky, jakožto 

aktéry sociální ekonomiky: 

Sociální podnik je aktérem sociální ekonomiky a jeho hlavním cílem je vytvoření 

sociálního dopadu, a nikoli tvorba zisku ve prospěch vlastníků nebo akcionářů. Působí na 

trhu tak, že poskytuje podnikatelským a inovačním způsobem výrobky a služby a zisky 

používá hlavně pro naplnění sociálních cílů. Je řízen odpovědně a transparentně,  

a zapojují přitom zejména zaměstnance, spotřebitele a zúčastněné strany, kterých se 

ekonomická činnost týká (Evropská komise, 2011). 
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Definici sociálního podniku zpracovala platforma pro sociální podnikání TESSEA 

(Tematická síť pro sociální ekonomiku v ČR): 

Sociálním podnikem se rozumí subjekt sociálního podnikání, tj. právnická osoba 

založená dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy 

sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován 

v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – 

ekonomického, sociálního a environmentálního (Dohnalová a kol., 2015). 

1.7  Znaky pro rozpoznání sociálního podniku 

Označení „sociální podnik“ je samo o sobě velmi široce definovatelné, což je dáno 

právě už spojením slov „sociální“ a „podnik“. Zvláště pokud bychom usilovali o jednotné  

a univerzální vymezení, tak se ho asi nedopátráme (Dohnalová a kol., 2015). Způsob 

vymezení sociálního podniku totiž do velké míry záleží na kontextu, ve kterém na něj 

pohlížíme.  

V evropském prostředí je specifikace sociálních podniků sladěna prostřednictvím 

evropských institucí a dokumentů. V tomto ohledu je významná činnost výzkumné 

společnosti EMES, která provádí rozsáhlý mezinárodní projekt pro stanovení rozlišovacích 

znaků sociálních podniků, s názvem ISCEM. Projekt se realizuje v rámci více než 50 zemí 

světa v letech 2013-2017, přičemž Česká republika je do něj zapojena prostřednictvím 

Katedry studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 

v Praze. Protože tento výzkum v současné době stále probíhá, nebyly dosud výsledky 

uzavřeny, z průběžných ale vyplývá, že se dá identifikovat pět typů sociálních podniků 

(Dohnalová a kol., 2015). 

V současném českém prostředí se uplatňuje nejvíce metodika, která spočívá 

v identifikaci znaků, které spolehlivě vymezí sociální podnik mezi ostatními subjekty,  

a kterou si objednalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále MPSV) z důvodu vytvoření 

pravidel a sjednocení podmínek pro žadatele o finanční podporu z prostředků dotačních 

fondů. Rozpoznávací znaky byly vytvořeny společností P3 – Peple, Planet, Profit, o.p.s.,   

v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, který je financován z prostředků ESF 

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu 

ČR (České sociální podnikání, 2017 [online]). 
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Vznikly dvě sady rozpoznávacích principů, a to pro sociální podnik a pro integrační 

sociální podnik (České sociální podnikání, 2017 [online]). Zmíněné rozlišení typů 

sociálních podniků je uvedeno dále (v kapitole 1.3), následuje tabulka identifikačních 

znaků pro jednotlivé podniky. 
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 Tabulka 1  Znaky sociálního podniku 

 Princip/Charakteristika „Obecný“ sociální podnik Integrační sociální podnik 

1 

Veřejně prospěšný cíl Veřejně prospěšný cíl má 
formulován v základních 
dokumentech, které musí být 
veřejně přístupné 

 

Veřejně prospěšný cíl spočívá 
v zaměstnávání a sociálního začleňování 
osob znevýhodněných na trhu práce, je 
formulován v základních dokumentech, 
které musí být veřejně přístupné 

2 Sociální prospěch Provozování aktivity prospívající 
společnosti či specifické skupině 
(znevýhodněných) lidí – tyto 
skupiny jsou jasně specifikovány 
v materiálech podniku 

Zaměstnávání a sociální začleňování 
osob ze znevýhodněných skupin – podíl 
těchto zaměstnanců je více než 30 % 
z celkového počtu zaměstnanců, tyto 
informace jsou veřejně dostupné 

Zaměstnanci a členové jsou účastni 
na směřování podniku – jsou 
zapojeni do rozhodování 

3 

 

Ekonomický prospěch Případný zisk je použit přednostně 
pro rozvoj sociálního podniku 
a/nebo pro naplnění jeho veřejně 
prospěšných cílů – více než 50 % 
případného zisku je reinvestováno 
do rozvoje sociálního podniku 
a/nebo naplňování jeho 
deklarovaných veřejně prospěšných 
cílů a informace o využití 
případného zisku je veřejně 
dostupná  

Případný zisk je použit přednostně pro 
rozvoj sociálního podniku a/nebo pro 
naplnění jeho veřejně prospěšných cílů - 
více než 50 % případného zisku je 
reinvestováno do rozvoje sociálního 
podniku a/nebo naplňování jeho 
deklarovaných veřejně prospěšných cílů 
a informace o využití případného zisku je 
veřejně dostupná 

Nezávislost (autonomie) v 
manažerském rozhodování a řízení 
na externích zakladatelích nebo 
zřizovatelích 

Nezávislost (autonomie) v manažerském 
rozhodování a řízení na exter. 
zakladatelích nebo zřizovatelích 

Alespoň minimální podíl tržeb z 
prodeje výrobků a služeb na 
celkových výnosech - tržby z 
prodeje výrobků a/nebo služeb tvoří 
alespoň 50 % z celkových výnosů 
podniku 

Alespoň minimální podíl tržeb z prodeje 
výrobků a služeb na celkových výnosech 
- tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb 
tvoří alespoň 50 % z celkových výnosů 
podniku 

Vykonávání soustavné ekonomické 
aktivity - podnik poskytuje stabilní 
nabídku zboží a/nebo služeb 
minimálně po dobu jednoho 
kalendářního roku 

Trend směrem k placené práci - 
podíl placených zaměstnanců vůči 
celkovému počtu lidí zajišťujících 
chod a aktivity podniku je větší než 
10 % 
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4 Environmentální 
prospěch 

Zohledňování environmentálních 
aspektů výroby i spotřeby -  podnik 
má formulované zásady 
environmentálně šetrného 
úřadování a provozu a naplňuje je v 
praxi 

Zohledňování environmentálních aspektů 
výroby i spotřeby -  podnik má 
formulované zásady environmentálně 
šetrného úřadování a provozu a naplňuje 
je v praxi 

5 Místní prospěch Přednostní uspokojování potřeb 
místní komunity a místní poptávky 
- podnik se ve své činnosti orientuje 
na lokální potřeby 

Přednostní uspokojování potřeb místní 
komunity a místní poptávky - podnik se 
ve své činnosti orientuje na lokální 
potřeby 

Využívání přednostně místních 
zdrojů - podnik přednostně využívá 
místní zdroje:  
a) zaměstnává místní obyvatele,  
b) nakupuje od místních dodavatelů 

Využívání přednostně místních zdrojů - 
podnik přednostně využívá místní zdroje: 
a) zaměstnává místní obyvatele,  
b) nakupuje od místních dodavatelů 

5  Spolupráce sociálního podniku s 
místními aktéry - podnik 
komunikuje a spolupracuje s 
místními aktéry 

Spolupráce sociálního podniku s 
místními aktéry - podnik komunikuje a 
spolupracuje s místními aktéry 

(České sociální podnikání, 2017 [online]) 

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, k tomu, abychom odlišili „sociální podnik“ 

mezi ostatními subjekty v tržním prostředí, musíme u nich nalézt pět základních znaků: 

1) Veřejná prospěšnost 

2) Sociální prospěšnost 

3) Ekonomická prospěšnost 

4) Environmentální prospěšnost 

5) Místní prospěšnost 

Protože tyto kategorie byly vytvořeny za účelem identifikace sociálních podniků, 

jakožto subjektů, které jsou žadateli o dotaci z veřejných fondů, jejich tvůrci rovněž 

vymezili sadu nástrojů, které slouží pro ověření platnosti náplně jednotlivých kategorií. Pro 

tyto účely jsou vymezeny kategorie důkazů, které ověřují platnost příslušnosti k určitému 

bodu (České sociální podnikání, 2017 [online]). 

Jako průkazný fakt se považuje např. formulace veřejně prospěšného cíle ve 

stanovách podniku, interních dokumentech, směrnicích, poznámka na podnikových 

internetových stránkách. Pro konkrétní případy mohou být důkazem příslušné pracovní 

smlouvy zaměstnanců, nebo závěry provedeného genderového auditu.  
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K jednotlivým znakům vymezení sociálního podniku jsou v následujícím přehledu 

uvedeny metody ověření:  

Veřejná prospěšnost 

- v této kategorii se posuzuje, zda podnik plní veřejně prospěšný cíl. 

Integrační sociální podniky: veřejně prospěšný cíl spočívá v zaměstnávání a sociálním 

začleňování osob, které jsou znevýhodněné na druhu práce (vymezení osob 

znevýhodněných na trhu práce viz kapitola 1.1). Tento cíl musí být formulován 

v zakládacích dokumentech podniku, které musejí být veřejně dostupné (např. na webu 

organizace nebo na jiném dostupném místě, např. v rejstříku na webu www.justice.cz). 

Obecné sociální podniky: veřejně prospěšný cíl není přesně specifikován, podmínkou je, 

že účel existence podniku je ohodnocen jako veřejně prospěšný. Cíl je formulován 

v základních dokumentech podniku a tyto dokumenty jsou veřejně dostupné (např. na 

webu organizace nebo na jiném dostupném místě, např. v rejstříku na webu 

www.justice.cz). 

Sociální prospěšnost 

- v této kategorii se posuzuje, zda podnik plní sociálně prospěšný cíl. 

Integrační sociální podniky: sociální prospěch spočívá v zaměstnávání a sociálním 

začleňování osob ze znevýhodněných skupin, přičemž podíl zaměstnaných osob ze 

znevýhodněných skupin činí více než 30% z celkového počtu zaměstnanců. Údaje o tom 

musí být veřejně dostupné, např. na webu organizace nebo na jiném dostupném místě. 

Obecné sociální podniky: sociální prospěch spočívá  

a) v provozování aktivit, prospívajících společnosti či specifické skupině 

znevýhodněných lidí. Pro tento účel má podnik specifikované skupiny klientů, na které 

jsou zaměřeny jeho aktivity. Cílové skupiny jsou definovány v zakládacích, nebo jiných 

závazných dokumentech podniku, a zároveň jsou zveřejněny na webu organizace, nebo na 

jiném veřejně přístupném místě.  

b) v účasti zaměstnanců a členů na směřování podniku, což znamená, že zaměstnanci 

a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích 

hospodaření a naplňování veřejně prospěšných cílů, jsou zapojeni do rozhodování  

o směřování podniku. Míra zapojení může být různá, vždy se týká těch zaměstnanců (nebo 

http://www.justice.cz/
http://www.justice.cz/
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členů), kteří jsou k participaci způsobilí vzhledem k typu a míře svého znevýhodnění. Musí 

existovat prostor pro zaměstnance (nebo členy), aby mohli na směřování podniku 

participovat, pokud budu mít zájem. Automaticky tento indikátor naplňují družstva, pokud 

jsou zaměstnanci ze znevýhodněných skupin rovněž členy družstva. Umožnění participace 

pro své zaměstnance (nebo členy) lze doložením interních předpisů, nebo např. internetové 

korespondence mezi nimi a vedením společnosti. 

(České sociální podnikání, 2017 [online]) 

 

Ekonomická prospěšnost 

- v této kategorii se posuzuje, zda podnik plní ekonomicky prospěšný cíl. 

Integrační sociální podniky:  

a) ekonomicky prospěšný cíl spočívá v tom, že pokud podnik svou podnikatelskou 

činností dosahuje zisku, vrací ho z větší části následně zpět do rozpočtu podniku, a dále 

s těmito prostředky hospodaří pro naplňování svého veřejně prospěšného poslání. Je 

určeno, že míra reinvestování zisku musí tvořit více než 50% a informace o využití zisku je 

veřejně dostupná. Jako důkaz o tom svědčí např. účetní závěrka, vedení daňové evidence, 

čestné prohlášení o využití zisku, nebo informace na webu organizace. 

b) v manažerském rozhodování je podnik nezávislý na externích zakladatelích, nebo 

zřizovatelích (pokud existují, pokud ne, je tato podmínka automaticky splněna). O splnění 

svědčí zakládací dokumenty a vnitřní předpisy organizace.  

c) na celkových výnosech z podnikové činnosti se alespoň minimálně podílí tržby 

z prodeje výrobků a služeb (např. nikoliv z pronájmu, nebo příspěvků). Důkazem je účetní 

závěrka, peněžní deník, nebo daňové přiznání. 

Obecné sociální podniky: a) zde platí stejné pravidlo ohledně nakládání se ziskem, 

a to, že více než 50% zisku je reinvestováno zpět do rozpočtu podniku a použito opět 

k plnění veřejně prospěšného cíle. Důkazem jsou účetní závěrka, vedení daňové evidence, 

čestné prohlášení o využití zisku, nebo informace na webu organizace. 

b) stejné pravidlo, jako v předchozím případě, platí pro nezávislost v rozhodování  

a řízení podniku. Musí platit, že je podnik nezávislý na externích zřizovatelích (pokud 

existují). Pokud ne, je indikátor autonomie naplněn automaticky. Nezávislost se posuzuje 

v těchto oblastech: řídící struktura, rozhodovací pravomoci, dispozice podpisovým právem 
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a schvalovací procesy. Pokud je externím zřizovatelem obec, nebo skupina obcí, jejich 

celkový vlastnický podíl v podniku musí být menší než 50%. 

c) dalším hlediskem je alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na 

celkových výnosech, přičemž je stanoveno, že tržby z prodeje výrobků, nebo služeb, tvoří 

alespoň 50% celkových výnosů podniku. Důkazem je účetní závěrka, peněžní deník, nebo 

daňové přiznání. 

d) vykonávání soustavné ekonomické aktivity, což znamená, že podnik poskytuje 

stabilní nabídku zboží (nebo služeb) po dobu jednoho kalendářního roku. Důkazem je 

účetní závěrka, případně katalog zboží (služeb), ze kterého je nabídka zboží/služeb patrná 

(České sociální podnikání, 2017 [online]). 

e) trend směrem k placené práci znamená, že se zvyšuje podíl placených 

zaměstnanců, oproti celkovému počtu lidí v podniku (neplacených dobrovolníků). Je třeba, 

aby bylo dosaženo v poměru více o 0,1 placených zaměstnanců vůči celkovému počtu osob 

v podniku. Důkazem jsou doklady o pracovně-právním vztahu zaměstnanců, smlouvy 

dobrovolníků, či kvalifikovaný odhad. 

Environmentální prospěšnost 

- v této kategorii se posuzuje, zda podnik plní environmentálně prospěšný cíl. 

Integrační sociální podniky: posuzuje se, zda podnik zohledňuje při své činnosti 

environmentální aspekty při výrobě i spotřebě, zda se chová ohleduplně k životnímu 

prostředí. Tyto zásady musí mít formulované ve svých interních dokumentech a naplňovat 

je v praxi (což dokládá příslušnými dokumenty, nebo tyto skutečnosti ověřuje kontrola, 

provedená na místě). Možné způsoby doložení jsou např. dokumenty o používání 

ekologicky šetrných výrobků, používání recyklovaných tonerů, recyklovaného papíru, byla 

jim udělena certifikace EŠV (energeticky šetrný výrobek), BIO, Fairtrade, průkaz 

energetické náročnosti budovy A nebo B, využívání energeticky úsporných spotřebičů 

apod.  

Obecné sociální podniky: hledisko environmentální prospěšnosti se posuzuje stejným 

způsobem, jako u integračních sociálních podniků, tzn., že se chová ohleduplně ke svému 

okolnímu prostředí. Dokládá to rovněž příslušnými dokumenty ze své vnitřní evidence, 

které svědčí o aplikaci ekologicky šetrných opatření. 
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Místní prospěšnost 

- v této kategorii se posuzuje, zda podnik plní cíl, který je prospěšný místnímu 

regionu a komunitě. 

Integrační sociální podniky: podnik přednostně uspokojuje potřeby místní komunity  

a místní poptávky, přednostně využívá místní zdroje, tzn., že zaměstnává místní obyvatele 

a nakupuje od místních dodavatelů4. Důkazem o tom jsou jednak pracovní smlouvy 

zaměstnanců (pracovní smlouva, DPP, DPČ), a účetní doklady od nejméně třech 

dodavatelů, aby se prokázalo, že pocházejí ze stejného (nebo sousedního) kraje. Smlouvy 

přitom nesmí být starší 12 měsíců (České sociální podnikání, 2017 [online]) 

Obecné sociální podniky: rovněž, jako to bylo stanoveno u integračního sociálního 

podniku, podnik přednostně uspokojuje potřeby místní komunity a místní poptávky, 

přednostně využívá místní zdroje, tzn., že zaměstnává místní obyvatele a nakupuje od 

místních dodavatelů. Důkazem o tom jsou jednak pracovní smlouvy zaměstnanců 

(pracovní smlouva, DPP, DPČ, které svědčí o tom, že min. 50% zaměstnanců má bydliště 

v příslušném, nebo sousedním, kraji), a doklady o spolupráci od nejméně dvou místních 

aktérů (přičemž „místní“ nebo sousední příslušnost kraje se posuzuje vzhledem k adrese 

sídla sociálního podniku). Smlouvy přitom nesmí být starší 2 let. Pokud podnik jednu 

z těchto dvou podmínek nesplňuje, musí dokázat její nerelevanci. Možné doklady 

spolupráce jsou např. smlouva o spolupráci, partnerská smlouva, mediální zpráva  

o zapojení do veřejných občanských aktivit, referenční kontakty pro ověření ústní 

informace. Místní aktéři jsou například orgány místní samosprávy, pracoviště ÚP ČR, 

školy, další organizace s podobnými veřejně prospěšnými cíli, tematické pracovní skupiny 

apod.  

Z výše uvedených indikátorů, které se sledují pro sociální podniky, vyplývá, že 

ačkoliv se v současnosti rozlišují dva typy podniků, mají společné hlavní zásady pro své 

fungování. Jsou jimi veřejná prospěšnost, přinášení prospěchu znevýhodněné skupině osob 

a způsob hospodaření se ziskem, který opět vrací zpět do svého podnikání za účelem 

veřejné prospěšnosti (České sociální podnikání, 2017 [online]). 

                                                 
4 Podle Komory sociálních podniků a společensky odpovědných organizací by měl podíl 

zaměstnanců, pocházejících z místního regionu, tvořit 40 % z celkového počtu zaměstnanců (Komora, 2016). 
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1.8  Právní předpisy, upravující sociální podnikání 

Pro fungování sociálních podniků vytváří základní právní rámec Občanský zákoník 

(zákon 89/2012 Sb.), který upravuje veškeré fungování právnických osob soukromého 

práva, neboli upravuje právní postavení spolků, nadací, nadačních fondů, ústavů  

(Dohnalová a kol., 2015). 

Další právní formy, které přicházejí v úvahu pro sociální podniky, jsou upraveny 

jinými zákony, než občanským zákoníkem. Jsou jimi zákon č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech (dále OPS) a o změně a doplnění některých zákonů, zákon  

č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění nálezu Ústavního soudu  

č. 4/2003 Sb. zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb., který upravuje právní 

postavení evidovaných právnických osob a zákon 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

upravující právní postavení obchodních korporací a družstev (Dohnalová a kol., 2015). 

V současnosti je v České republice nejvíce sociálních podniků ve formě s.r.o.  

(s.r.o. = společnost s ručením omezeným), na druhém místě jsou o.p.s. (o.p.s. = obecně 

prospěšná společnost) a na třetím místě spolky. Družstva a akciové společnosti tvoří 

marginální složku skupiny sociálních podniků (Dohnalová a kol., 2015). 

Jak ukazuje předchozí výčet právních forem podniků a souvisejících zákonů, jsou 

sociální podniky regulovány řadou zákonů – žádný ze zákonů však neobsahuje výlučně 

definici formy sociálního podniku. (Vyskočil, 2014). Nadějí v ujednocení právních 

předpisů pro sociální podniky se stal připravovaný zákon o sociálním podnikání, který je 

prozatím ve fázi schváleného věcného návrhu5. 

Úskalím přípravy se ukázalo to, že zákon připravují zpracovatelé zákona, kteří na 

problematiku sociálního podnikání pohlížejí jako na „běžné“ komerční podnikání. 

Například není přípustné, aby pro sociální podniky byly vhodné pouze ty právní formy, 

které realizují podnikání, a ostatní formy byly vyloučeny (například spolky a další 

neziskové organizace). Těmto formám podniků v současnosti povoluje realizovat 

podnikání občanský zákoník, ovšem jako jejich vedlejší činnost. Právě tyto právní subjekty 

totiž naplňují jeden z hlavních atributů sociálního podniku, a to vracení dosaženého zisku 

                                                 
5 Věcný návrh zákona byl schválen dne 9. 3. 2017, více na webu Vlády ČR 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/tiskove-zpravy/legislativni-rada-vlady-schvalila-vecny-zamer-zakona-o-
socialnim-podnikani-154234/ 
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zpět do podniku, nebo je věnován pro společensky prospěšné účely (Dohnalová a kol., 

2015).   

Vývoj tvorby zákona o sociálním podnikání sleduje, a vyjadřuje se k němu Komora 

sociálních podniků, odborná sekce Legislativy a sekce Sociálního podnikání.   

Jimi připomínkovaný návrh zákona o sociálním podnikání lze nalézt na jejich 

internetových stránkách http://www.komora-socialnich-podniku.cz/?page_id=947  

(KSP, 2016 [online]). 

Odborná sekce Komory sociálních podniků konstatuje, mimo jiné, že: 

 Je nutné dlouhodobě definovat znevýhodněné skupiny, jinak není možno zaručit 

dlouhodobou udržitelnost sociálního podnikání 

 Je nutné přesné definice základních pojmů v legislativě, které nedovolují více výkladů, 

není možné vytvářet prostor pro libovůli 

 Podporují nutnost dosahovat alespoň 30% obrat z vlastní činnosti 

 Podporují vytvoření rejstříku sociálních podniků, vedeném MPSV 

 Podporují povinnost zakotvit v zakládajících dokumentech společností svoji vůli 

sociálně podnikat a toto třeba i definovat. Důrazně ale upozorňují, že takovouto věc by 

měl podnik udělat až v okamžiku platnosti zákona (a zákon by to měl umožnit), neboť 

každá změna v Obchodním rejstříku přichází podnik na cca 20 000,-Kč 

 Za naprosto nepřijatelné považují, aby žádost o udělení statutu sociálního podniku byla 

zpoplatněna 

V současné době tedy pro právní formu sociálního podniku existují pouze možnosti, 

vymezené v úvodu této podkapitoly. Možné právní formy, jejich případné výhody  

a nevýhody, uvádí web České sociální podnikání (http://www.ceske-socialni-

podnikani.cz/cz/socialni-podnikani/otazky-a-odpovedi-2#)  

(České sociální podnikání, 2017 [online]) 

1.9  Výhody a nevýhody jednotlivých právních forem 

 společnost s ručením omezeným 

výhody: jednoduchý způsob řízení, důvěryhodná právní forma pro banky i pro účetní  

a daňové poradce 

nevýhody: vysoké ručení za závazky společnosti 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/socialni-podnikani/otazky-a-odpovedi-2
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/socialni-podnikani/otazky-a-odpovedi-2
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 akciová společnost 

výhody: disponuje větším kapitálem, důvěryhodná právní forma pro banky 

nevýhody: nutnost vysokého základního kapitálu  

 OSVČ  (Osoba samostatně výdělečně činná) 

výhody: jednoduché založení, jednoduché rozhodování 

nevýhody: OSVČ ručí při bankrotu svým majetkem 

 družstvo 

výhody: kolektivní demokratická forma rozhodování – zpravidla jeden člen jeden hlas 

(zákon umožňuje i jiné rozdělení či kombinaci členství právnických i fyzických osob),  

nevýhody: některé banky a většina právníků má s družstvy malé zkušenosti, v očích 

státní správy naopak mívají vyšší kredit 

 sociální družstvo 

výhody: novinka od roku 2014, vychází vstříc principům sociálního podnikání,  

v zásadě se jedná o družstvo, které se může rozhodnout pro „čistou“ formu sociálního 

podniku. Je nutné tyto zásady vymezit ve stanovách družstva. 

nevýhody: transparentní akceptování principů sociálního podniku zatím nemá 

protiváhu ve výhodách na trhu ani v podpoře státu, právní experti mají rozporné 

postoje, některé podmínky mohou být pro podnikání překážkou, chybí zkušenosti 

 obecně prospěšná společnost 

výhody: transparentní právní forma s pojistkami proti zneužití, celý případný zisk se 

vrací zpět do hlavní činnosti organizace 

nevýhody: poměrně složitý způsob řízení, pro banky to není důvěryhodná právní forma 

ve spojení s podnikáním6 

 ústav 

výhody: založen za účelem provozování společensky nebo hospodářsky užitečné 

činnosti, jednodušší komunikace se správní radou než v OPS 

nevýhody: zatím ještě není s touto právní formou příliš zkušeností 

(České sociální podnikání, 2017 [online])

                                                 
6 Právní formu Obecně prospěšné společnosti již není možné zakládat – s účinností nového 

občanského zákoníku byl zrušen zákon o obecně prospěšných společnostech (existující OPS však zůstaly 
v platnosti) 
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 církevní právnická osoba 

výhody: zázemí 

nevýhody: pro banky to není důvěryhodná právní forma ve spojení s podnikáním, 

struktura řízení není vhodná pro podnikání 

 spolek 

výhody: vedle funkčních místních společenství je to ideální základ a podhoubí 

sociálního podniku; pokud se jedná o velké stabilní společnosti, má podnik dobré 

zázemí 

nevýhody: spolkové uspořádání není vhodné pro podnikání, někteří dárci a finanční 

instituce neposkytují neziskovým organizacím na podnikání finanční podporu, pro 

banky to není důvěryhodná právní forma pro podnikání. Podnikat může spolek pouze 

v rámci své vedlejší činnosti. 

 nadace                

je od 1. 1. 2014 upravena v občanském zákoníku. Platí, že může podnikat, pokud 

podnikání představuje pouhou vedlejší činnost a výtěžky podnikání slouží jen k podpoře 

jejího účelu 

výhody: může být založena k trvalé službě společensky nebo hospodářsky 

užitečnému účelu 

nevýhody: nadační jistina musí mít hodnotu minimálně 500.000 Kč, důsledkem 

jejího trvalejšího snížení pod tuto hranici je zánik nadace 

(České sociální podnikání 2016). 

Záměrem zákona o sociálním podnikání je vytvořit jednotné právní prostředí pro 

sociální podnikání. Cílem nebude vytvořit jednotnou právní formu, která by byla povinná 

pro všechny sociální podniky, ale pro existující právní formy podniků vymezit jednotné 

podmínky, které by museli splňovat pro to, aby se mohly nazývat sociálním podnikem  

a čerpat případné výhody. Zda o statut sociálního podniku příslušný subjekt požádá a bude 

se muset následně řídit zákonem o sociálním podnikání, záleží na dobrovolném rozhodnutí 

samotného podnikatelského subjektu.  

(České sociální podnikání, 2017 [online]) 
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Právní formy v souvislosti se vznikem zákona o sociálním podnikání 

Podle návrhu věcného záměru zákona by mohly podniky získat statut integračního, 

nebo obecného sociálního podniku.  

Zda se podnik zařadí mezi sociální podniky, a bude se na něj vztahovat ustanovení 

zákona o sociálním podnikání, bude zcela ponecháno na dobrovolném rozhodnutí 

příslušného podniku (Věcný návrh zákona: Předkládací zpráva, 2017.  

Po schválení věcného záměru zákona o sociálním podnikání7 bude připravováno 

paragrafové znění zákona, a současně s tím Strategie rozvoje sociálního podnikání v České 

republice.  

Přípravou paragrafového znění zákona bude pověřeno Ministerstvo práce  

a sociálních věcí, ve spolupráci s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti  

a legislativu, a Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

                                                 
7 Věcný návrh zákona byl schválen dne 9. 3. 2017, více na webu Vlády ČR 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/tiskove-zpravy/legislativni-rada-vlady-schvalila-vecny-zamer-zakona-o-
socialnim-podnikani-154234/ 
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2 Podmínky pro fungování sociálních podniků v ČR  

Podmínky pro zakládání a činnost sociálních podniků jsou utvářeny několika faktory. 

Finančním a materiálním vybavením, které je pro sociální podnikatele dostupné, dále 

legislativním a úředním prostředím, personálním a znalostním vybavením a v konečném 

důsledku i vztahem a přijímáním veřejností. 

2.1 Formy podpory 

V oblasti sociálního podnikání je nedostatek vlastních zdrojů a tento nedostatek 

vstupního kapitálu brání většímu rozvoji sociálních podniků. V případě sociálního podniku 

je pro jeho provoz potřeba větší množství peněz, protože často jsou zaměstnanci SP 

zdravotně handicapovaní a je nutné pro ně vytvořit speciální podmínky a vhodné pracovní 

prostředí. Pro úspěšné založení a další provozování podniku je často nutné zažádat si  

o dotace, které se však velmi těžko získávají (Syrovátková, 2012: 12-13). 

Vyskočil (2014: 28) formu podpory sociálnímu podnikání dělí do dvou kategorií: 

 přímá podpora, spočívající v poskytnutí finančních prostředků formou grantů či 

úvěrů; 

 nepřímá podpora, která je zakotvená v české legislativě, zastoupena například 

podporou aktivní politiky zaměstnanosti. 

Problém, spojený s čerpáním grantových prostředků z fondu Evropské unie8 může 

spočívat v obtížnosti zpracování projektové žádosti, pro což nemají většinou sociální 

podniky dostatečnou znalostní kapacitu. Řada sociálních podnikatelů však i přes tyto 

obtíže grantové prostředky získá, podle průzkumu společnosti P3 představovaly tyto zdroje 

v roce 2012 průměrně 33 % příjmů sociálních podniků. Podpora ze strany měst a obcí 

činila kolem 2,3 % a z národních dotačních programů 1,8 %. Nadační příspěvky činily  

2,7 % z příjmů SP, dotace úřadů na zaměstnávání zdravotně postižených osob tvořily 

průměrně 6,4 %.  

                                                 
8 Evropský sociální fond (ESF), tvoří ho dvě složky – Evropský sociální fond a Evropský fond pro 

regionální rozvoj (ERDF). Základním programem ESF pro minulé programové období byl OP Lidské zdroje 
a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Praha-Adaptabilita. V současné době probíhají 
operační programy období 2014-2020 OP Z Zaměstnanost, OP VVV Výzkum, věda a vzdělávání a OP 
Praha-pól růstu. Více informací o strukturálních fondech Evropské unie k nalezení na www.strukturalni-
fondy.cz  

http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/
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Další možností, kde mohou sociální podnikatelé čerpat finanční podporu, je 

soukromý sektor. Tato možnost obnáší získání úvěrů od peněžních ústavů, nebo získat 

grantovou podporu z prostředků nadace (Vyskočil, 2014: 28, 29). 

2.2  Přímá podpora pro sociální podnikání 

Příkladem finančních ústavů, které podporují sociální podnikání, jsou u nás například 

Česká spořitelna, nebo ČSOB. 

Program České spořitelny Krok za krokem 

Krok za krokem je program Sociálního bankovnictví České spořitelny, určený pro 

sociálně zaměřené neziskové organizace a ty, jejichž podnikání má sociální přesah (Česká 

spořitelna, 2017 [online]). 

Česká spořitelna má již určité zkušenosti s prací s organizacemi neziskového sektoru, 

poskytuje jim vhodně přizpůsobené bankovní produkty, rozvojové programy, mentoring, 

fundraisingový program, program Podnikání s přesahem (který je určený přímo pro 

sociálně prospěšné podnikání), případně vypracování měření dopadu aktivit (Česká 

spořitelna, 2017 [online]). 

ČSOB 

Československá obchodní banka nabízí sociálním podnikatelům svůj grantový 

program Stabilizace sociálních podniků. Jejím partnerem při jeho realizaci je organizace 

P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. Dosud bylo podpořeno 24 sociálních podniků částkou  

2,4 milionu korun. V červnu 2017 zahájí ČSOB příjem žádostí do 5. ročníku tohoto 

programu. Vybrané sociální podniky dostanou finanční podporu a odborné poradenství  

(ČSOB, 2017 [online]). 

NESsT 

NESsT9 je mezinárodní nezisková organizace, která slouží k podpoře sociálních 

podniků. Společnost založili r. 1997 podnikatelé Lee Davis a Nicole Etchart z USA. 

Organizace má působnost v několika zemích světa, v rámci Latinské Ameriky, střední  

a východní Evropy. Pro Českou republiku funguje zastoupení v Polsku. NESsT si pečlivě 

vybírá projekty, které nakonec podpoří, projekty musejí splňovat kritéria podnikatelské 

konkurenceschopnosti  

a udržitelnosti. Vybrané firmy dostanou jednak finanční podporu pro začátek podnikání, 

                                                 
9 stránky společnosti: http://www.nesst.org  

http://www.nesst.org/


37 
 

ale také přesně navržené manažerské a ekonomické poradenství, které je přizpůsobeno 

přesně potřebám jejich podniku.  

Systém práce společnosti NESsT znázorňuje následující schéma: 

 

Obrázek 3 NESsT - systém podpory (NESsT, online, 2017) 

Za Českou republiku byly vybrány zatím pouze dva projekty, a to podnik Fair&Bio  

a liberecký sociální podnik TEXman (CVCA, 2016 [online]).  

 

2.3 Poradenství a vzdělávání 

Podnikatelé, kteří se rozhodnou pro sociální podnikání, velmi často zakládají podnik 

s tím, že se rozhodnou především věnovat nějakému veřejně-prospěšnému účelu, zakládají 

podnik zpravidla ve formě neziskové organizace a začínají podnikat plni ideálů. Málo si 

uvědomují všechna rizika, která jsou spojena s podnikáním. V sociálních podnicích proto 

často nacházíme lidi, kteří jsou velice nadšeni pro činnost, kterou vykonávají, ale pro 

oblast sociálního podnikání nejsou dostatečně profesionálně vybaveni  

(Syrovátková, 2012: 12). 

TESSEA 

TESSEA10 je zkratka pro Tematickou síť pro sociální ekonomiku. Sdružuje členy, 

kterými jsou buď sociální podnikatelé, zájemci o obor, nebo odborní zájemci. Na svých 

internetových stránkách asociace podává informace z odvětví sociální ekonomiky, nabízí 

                                                 
10 Stránky společnosti TESSEA na http://www.tessea.cz   

http://www.tessea.cz/
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zájemcům odborné semináře, školení, ale i osobní expertní poradenství (TESSEA, 2017 

[online]).  

Zakladatelskou organizací sítě TESSEA je nezisková organizace 3P – People, Planet, 

Profit11, o.p.s., která se angažuje v oboru sociální ekonomiky a sociálního podnikání, 

především prostřednictvím zprostředkování poradenské činnosti, nebo vydáváním 

odborných publikací (3P, 2017 [online]).  

ČESKÉ SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 

České sociální podnikání12  je komplexní a rozsáhlý informační web pro sociální 

podnikání v ČR. Zpracovává a aktualizuje Adresář sociálních podniků v ČR. Na stránkách 

Českého sociálního podnikání lze nalézt poslední novinky z oboru, video a rozhovory 

týkající se sociálního podnikání, důležité kontakty, publikace. (České sociální podnikání, 

2017 [online]). 

MPSV 

Ministerstvo práce a sociálních věcí13 řídí především sociální politiku v ČR, oblast 

zaměstnanosti, čerpání evropských dotačních prostředků v OP Zaměstnanost, mezi jemu 

podřízené úřady patří Úřad práce ČR (MPSV, 2017 [online]). 

V oblasti dotační politiky – je zprostředkujícím subjektem pro čerpání prostředků 

z ESF, v souvislosti s vyřizováním žádostí o dotace a v průběhu konkrétního projektu 

poskytuje příjemcům dotace odborné poradenství, připravuje rovněž semináře ještě v době 

přípravy konkrétní výzvy pro podávání žádostí.  

Projekt podpora sociálního podnikání - projekt se zaměřuje na rozvoj podpůrné sítě 

lokálních konzultantů, odborných poradců a možností stáží pro začínající nebo rozvíjející 

se sociální podnikatele. Navazuje na předchozí projekt, který běžel od 2012 do 2015  

a který nastartoval regionální síť konzultantů a expertů MPSV. Nyní působí v ČR  

16 lokálních poradců, které je možné kontaktovat prostřednictvím webu České sociální 

podnikání (České sociální podnikání, 2017 [online]).  

Důležitá součást projektu je realizace stáží v sociálních podnicích, které jsou 

uskutečňovány ve spolupráci s podniky, uvedenými v Adresáři sociálních podniků na webu 

Českého sociálního podnikání (České sociální podnikání, 2017[online]). 

                                                 
11 3P – People, Planet, Profit, o.p.s. na http://p-p-p.cz/cz/uvod-home  
12 České sociální podnikání – stránky webu na http://www.ceske-socialni-podnikani.cz   
13 MPSV stránky na http://www.mpsv.cz  

http://p-p-p.cz/cz/uvod-home
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.mpsv.cz/
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2.4  Nepřímá podpora pro sociální podnikání 

Nepřímou podporu charakterizuje Vyskočil (2014, s. 28) v dokumentu Koncepce pro 

politiku vlády vůči neziskovým organizacím do roku 2020 tak, že nepřímá podpora, je 

zakotvená v české legislativě. Je zastoupena například jednou z následujících forem:   

 podporou aktivní politiky zaměstnanosti, zejména poskytováním příspěvků na 

zaměstnávání zdravotně postižených osob, nebo vytváření společensky účelových 

pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané; 

 pravidly pro společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek; 

 poskytováním náhradního plnění. 

Aktivní politika zaměstnanosti 

Dnem 1. 10. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tato 

základní právní norma stanovuje postup k dosažení cílů politiky státu v oblasti 

zaměstnanosti.  

Státní politika zaměstnanosti usiluje o: 

  dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách;  

  produktivní využití zdrojů pracovních sil;  

  zabezpečení práva občanů na zaměstnání. 

Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v České republice vykonávají 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Úřad práce ČR. 

Součástí státní politiky zaměstnanosti je podpora zřizování nových pracovních míst 

poskytováním příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání,  

i uchazečům samotným. Jedná se zejména o následující opatření (nástroje) aktivní politiky 

zaměstnanosti: 

a) rekvalifikace; 

b) investiční pobídky; 

c) veřejně prospěšné práce 

d) společensky účelná pracovní místa 

e) příspěvek na zapracování 

f) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

(Portál MPSV, 2017 [online]) 
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Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsou jednou z dosažitelných možností jak 

získat finance pro zaměstnávání osob v sociálních podnicích, protože podniky tohoto typu 

jsou většinou malé firmy, které disponují omezenými zdroji na financování své činnosti. 

Využívají proto zejména příspěvek na zaměstnávání zdravotně postižených osob, na 

vytvoření pracovních míst, nebo na zahájení podnikání.  

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek 

Odpovědné zadávání zakázek probíhá v rámci projektu „Podpora implementace  

a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání14“, jehož řešitelem je MPSV v období 

březen 2016 – březen 2019.  

Cílem projektu je podpora využívání a rozvoj sociálně odpovědného veřejného 

zadávání, začlenit praxi odpovědného zadávání do běžných postupů při zadávání veřejných 

zakázek  

a podpořit tak pozitivní dopad do oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a životního 

prostředí (MPSV, 2017 [online]). 

Na stránkách projektu jsou uvedeny příklady dobré praxe ohledně odpovědného 

zadávání (OZVZ), také jsou vymezeny skupiny předmětu plnění, kterých se OZVZ týká. 

 Úklidové služby 

 Catering a stravování 

 Stavební práce a projektové a architektonické činnosti 

 Ostraha a bezpečnostní služby 

 Oděvy a obuv 

 Kancelářský papír 

 Údržba zeleně a technické služby 

 Lesnictví 

 Propagační předměty 

 Nábytek a vybavení interiérů 

OZVZ spočívá v inovativním přístupu. Sociální a společenská hlediska může 

zahrnout zadavatel mezi zadávací podmínky, smluvní podmínky, kvalifikační předpoklady 

dodavatelů či kritéria hodnocení nabídek, takže hlavním kritériem nebude klasicky pouze 

cena, ale budou zohledněna i tato „odpovědná“ kritéria (SOVZ, 2017 [online]). 
                                                 
14 Projekt Sociálně odpovědné veřejné zadávání, v rámci OP Zaměstnanost, projekt  

č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732. Stránky projektu: www.sovz.cz  

http://www.sovz.cz/
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Náhradní plnění 

Podle zákona o zaměstnanosti má každý zaměstnavatel s více než  

25 zaměstnanci povinnost zaměstnat nejméně 4 % osob se zdravotním postižením.  

Alternativou zaměstnání OZP je (v roce 2016 se jednalo o částku 64 758 Kč za 

jednoho zaměstnance se zdravotním postižením). 

 odvod do státního rozpočtu  

 náhradní plnění, které je upraveno § 81 zákona č. 435/2004 Sb.,  

 možnost nákupu výrobků nebo služeb od zaměstnavatele více než 50 % OZP 

(v hodnotě odpovídající na uhrazené faktuře částce 181 321 Kč - v roce 2016 za 

jednu OZP). 

Uvedené způsoby je možno vzájemně kombinovat a zahrnout do ročního hlášení pro 

úřad práce (Nahradniplneni.cz/legislativa, 2017 [online]) 

 

2.5 Podpora zviditelnění SP  

Jedna z překážek, která brání rozvoji sociální ekonomiky a sociálního podnikání 

v ČR, je slabá prezentace tohoto odvětví navenek. K tomu, aby se sociální podnikání 

prosadilo a bylo kladně přijímáno, je potřeba systematického zviditelňování SP, neboli 

v terminologii marketingu „kvalitní public relations“. 

Jako jeden z problémů rozvoje sociálního podnikání Syrovátková označuje právě 

nízkou úroveň prezentace SP u veřejnosti, další problematickou oblastí je úroveň 

ekonomického a manažerského vzdělání pro sociální podnikání (2012: 13, 14): 

 sociální podnikání není viditelné, nemá prakticky žádné PR; 

 výsledky sociálního podnikání nejsou viditelné, chybí jejich propagace; 

 malá motivace a schopnost sociálních podniků dělat efektivní PR; 

 malé povědomí a neznalost pojmů sociální ekonomika, sociální podnikání, sociální 

podnik; 

 v neziskovém sektoru chybí vzdělání k podnikatelské profesionalitě, potřebné pro 

založení a provoz sociálního podniku. 

Nynější sociální podnikatelé již poměrně chápou význam kvalitního PR, nebo je jim 

v rámci odborného poradenství doporučeno věnovat mu pozornost. Uveďme některé 
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aktivity, které jsou prospěšné pro lepší zviditelnění sociálních podniků a podporu pro jejich 

fungování. 

Vzdělávání v oboru sociální ekonomiky 

Sociální ekonomika v České republice je nedostatečně institucionálně zviditelněna. 

Jednou z forem, jak napomoci zviditelnění sociální ekonomiky mezi širší veřejností, je její 

začleňování do výuky (Syrovátková, 2010: 11).  

Sociální ekonomika a sociální podnikání je v současné době zařazována do výuky 

vysokých škol. Kde je možné studovat sociální ekonomiku, radí portál České sociální 

podnikání: 

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem 

Fakulta: Sociálně ekonomická,  

Obor:  Podniková ekonomika a management, Finanční management 

Předmět: Ekonomika neziskových organizací, Sociální ekonomika a družstevnictví 

 Metropolitní univerzita Praha 

Obor: Veřejná správa 

Předmět: Základy sociální politiky, Sociální ekonomika, Sociální marketing  

a management, Neziskové organizace 

 Univerzita Karlova v Praze 

Fakulta: Fakulta humanitních studií; Filozofická fakulta; Fakulta sociálních věd; 

Evangelická teologická fakulta 

Obor: Studia občanského sektoru; Sociální práce; Veřejná a sociální politika 

Předmět: Sociální ekonomika, Sociální marketing 

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta: Ekonomická fakulta 

Obor: Obchodní podnikání 

Předmět: Sociální ekonomika 

(České sociální podnikání, 2017 [online]) 
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Technická univerzita v Liberci 

Fakulta: Ekonomická fakulta 

Obor: Ekonomika a management, Podniková ekonomika     

Předmět: Sociální ekonomika, Sociální podnikání 

 Škola: Slezská univerzita v Opavě 

Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 

Obor: Sociální management 

Předmět: Sociální ekonomika   

 Moravská vysoká škola Olomouc  

Obor: Podniková ekonomie a management 

Předmět: Ekonomika neziskového sektoru   

 Mendelova Univerzita v Brně 

Fakulta: Provozně ekonomická 

Obor: Sociálně – ekonomický 

 Private College of Economic Studies in Znojmo 

Katedra:  Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb 

Předmět: Základy sociální správy, Sociální politika, Veřejná správa, Ekonomika 

sociálního zabezpečení a služeb, Účetnictví v neziskových organizacích  

 Vysoká škola ekonomická v Praze 

Katedra: Katedra demografie 

Obor: Sociálně-ekonomická demografie 

Předmět: Sociální politika, Socioekonomická geografie 

 Vyšší odborná škola sociální Olomouc- Caritas 

 Obor: Charitativní a sociální práce 

 Předmět: Sociální politika, Etika sociální práce, Ekonomie v neziskových 

organizacích 

(České sociální podnikání, 2017 [online]) 
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Udělování ocenění za sociální ekonomiku, podnikání a inovace 

Social Marie  

SozialMarie je nejstarší cenou, předávanou sociálně inovačním projektům, a je 

udělována od roku 2005 každoročně celkem 15 výjimečným projektům z oblasti sociálních 

inovací. Vedle finanční odměny v celkové výši 54 000 EUR nabízí SozialMarie 

zviditelnění projektům, které inovačním způsobem reagují na společenské výzvy 

(SozialMarie.org, 2017).   

Za Českou republiku toto ocenění získalo již 25 projektů. Mezi oceněnými byli 

například Roma police assistants programme, Poznej Prahu jinak!, Noc venku, Amaro 

Records, Kuchařky bez domova (SozialMarie.org, 2017).  

Social Impact Award 

Social Impact Award (SIA) je nejrozsáhlejší akcelerační a vzdělávací program 

v oblasti společensky prospěšného podnikání působící v 15 zemích světa, který mladým 

lidem nabízí finanční a vzdělávací podporu. Zúčastnit se mohou mladí lidé ve věku od 15 

do 30 let, vybraných 10 týmů získá možnost účastnit se akceleračního programu, kde je jim 

umožněno na svém projektu pracovat a vylepšovat jej. Finalisté jsou potom hodnoceni 

podle 4 kritérií: Sociální dopad, Inovace, Proveditelnost a Progres (SIA, 2017 [online]). 

Mezi vítězi SIA se objevily podniky jako náZNAK, Bloudící kavárna Velobloud, 

Zero Waste Hero, Rekola.cz, Forewear, Ironing ladies, Pragulic, nebo Bezobalu (SIA, 

2017 [online]). 

Ceny SDGs 

Ceny SDGs – Ocenění za naplňování udržitelných cílů rozvoje OSN.  

V roce 2017 se poprvé vyhlašovalo toto ocenění, které uděluje Asociace společenské 

odpovědnosti, společně s Úřadem vlády ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou 

rozvojovou agenturou a Informačním centrem OSN v Praze. 

Cílem je rozšířit povědomí o Cílech udržitelného rozvoje OSN a motivovat firmy, 

neziskové organizace, veřejnou správu i širokou veřejnost k začlenění udržitelnosti do 

každodenního života (ČTK Protext, 2017 [online]). 
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Mezi vítěznými firmami se objevily ČSOB, H-MAT Hejného metoda, Nadace Dobrý 

anděl, Zachraň jídlo-jsem připraven (Společenská odpovědnost firem, 2017 [online]). 

Podpora místních značek 

Regionální značky, neboli „domácí výrobky“, je systém značení výrobků, kterým se 

zviditelňuje původ produktů z určitého regionu, potvrzuje se jejich původ, zpracování, 

kvalita, šetrnost k přírodě a jedinečnost. Často se jedná o výrobky, které jsou výjimečné 

svou vazbou na region, kulturu, či historii. Označení často nesou řemeslné výrobky, 

potraviny, zemědělské produkty, bylinné čaje, minerální vody, apod. Nákupem takto 

značených produktů mohou zákazníci přispívat k rozvoji „svého“ regionu a podporovat tak 

místní podniky (Syrovátková, 2010: 84, 85). 

Jde například o označení Regionální produkt z Krkonoš, Regionální produkt Český 

ráj, Výrobek Libereckého kraje, Farmářský produkt, Vyrobeno v Česku, Vím co jím, apod.  

Regionální výrobci jsou často sociální podnikatelé, kteří svou produkcí přispívají 

k podpoře místního regionu, kladou důraz na šetrnost k přírodě a usilují o rozvoj 

tradičních řemesel v místě působení. 

2.6  Sociální podnikání v médiích 

Prostřednictvím médií komunikují sociální podniky s veřejností a mají šanci oslovit 

jejich prostřednictvím velký okruh lidí.  Vytvoření pozitivní publicity je tedy velmi 

důležitá, protože se u publika díky tomu utváří představa o způsobu fungování a účelu 

těchto organizací. Bohužel jen malá část neziskových organizací (a to platí také v případě 

sociálních podniků) je schopna proniknout do celostátních médií, získat si tak pozornost a 

zanechat tak určité povědomí u veřejnosti (Bačuvčík, 2011: 70).  

Televizní vysílání  

– problematice sociálního podnikání se věnuje a díky sledovanosti televizních pořadů 

má tato forma šanci oslovit velké množství lidí. Reportáže a zprávy o SP jsou zpravidla 

součástí odlišně nazvaného pořadu. Většina pořadů se však dá sledovat formou online 

vysílání, kdy si zájemce o určitý pořad může vybrat konkrétní díl a zaměření.  

Rozhlasové vysílání 

– problematice sociálního podnikání se věnuje např. Český rozhlas ve formě zpráv  

a reportáží, které jsou v programu vysílání předem včas uvedeny a jsou vysílány 
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v příznivém čase. Stejně jako v předchozím případě je možné vybrané pořady přehrát 

v audio archivu rozhlasu.  

 

Internet 

Internet je velkým zdrojem informací. Podniky si většinou vytvářejí své vlastní 

internetové stránky, které poskytují aktuální informace o jejich činnosti. Výborným 

zdrojem informací o sociálním podnikání jsou již zmíněné stránky Českého sociálního 

podnikání15. 

                                                 
15 Stránky dostupné na http://www.ceske-socialni-podnikani.cz  

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
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3 Sociální podnikání v zahraničí 

Sociální ekonomika a sociální podnikání vznikly na základě světového historického 

vývoje. Koncept sociální ekonomiky se i nadále vyvíjí, jako obor je zkoumána, popisována 

a reprezentována specializovanými organizacemi.  

3.1 Historie sociální ekonomiky     

Základní koncept sociální ekonomiky má původ v hluboké lidské historii. Jako první 

se například myšlenkami etiky, sociálními otázkami a ekonomií zabývali antičtí filosofové, 

k nimž patřil Platón, Aristoteles, nebo Seneca. Současná sociální ekonomika i družstevní 

hnutí mají svůj počátek v myšlenkách sociální filozofie, která se objevila v 19. století 

(Syrovátková, 2012: 20). 

Podle Leandra Sepulvedy (2015: 846) souvisí vznik sociálních podniků s rozvojem 

kapitalismu, v důsledku kterého se prohloubily sociální problémy mezi lidmi. Lidé, kteří 

byli spojeni s charitními církevními organizacemi, nebo jinými společenstvy, dali impulz 

ke vzniku dobrovolných asociací a družstev. Položili tím základ pro vznik evropské 

sociální ekonomiky. 

Po roce 1918 začala vznikat družstva, která se zabývala obchodními, řemeslnými, 

zemědělskými a jinými činnostmi.  S činností družstev byla přímo spjatá asi třetina 

obyvatelstva, což činilo z družstev velké konkurenty soukromých korporací. Rozvoj 

družstev a jejich fungování bylo velice poškozeno a téměř zlikvidováno světovými 

válkami, takže se dnes o počátcích družstevního podnikání ví velice málo (Syrovátková, 

2012: 20). 

Současná podoba sociální ekonomiky v Evropě má původ ve Francii, kde má sociální 

ekonomika dlouhou tradici. Dlouhou tradici má SE také ve Španělsku, Portugalsku, v Itálii, 

ve Švédsku, ve Velké Británii a v dalších zemích (Skovajsa a kol., 2010: 290-291). 
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3.2 Organizace významné pro sociální ekonomiku 

Ashoka 

Ve Spojených státech Amerických byly myšlenky sociální ekonomiky realizovány 

prostřednictvím společnosti Ashoka: Inovátoři pro veřejnost16. Společnost založil 

podnikatel Bill Drayton roku 1981 za účelem poskytnutí podpory novým podnikatelům v 

sociální oblasti. Do současnosti Ashoka  pomohla více než 2000 sociálním podnikatelům v 

Asii, Africe, obou Amerikách a ve střední i východní Evropě najít vhodný impulz, předmět 

podnikání a rozvinout činnost podniků (Kearns 2000, in Skovajsa, 2010: 291). 

Social Economy Europe 

Social Economy Europe17 (zkr. SEE) je reprezentativní institucí pro sociální 

ekonomiku, která byla založena v roce 2000 v rámci Evropské unie, nejprve pod názvem 

CEP-CMAF (Evropská stálá konference družstev, vzájemných společností, sdružení a 

nadací). V roce 2008 změnila svůj název na Social Economy Europe. 

Tato instituce reprezentuje přístup Evropské unie k sociální ekonomice a sociálnímu 

podnikání. Evropská unie dlouhodobě významně podporuje koncept sociální ekonomiky, 

kterou považuje za významný prostředek pro řešení ekonomické krize a krize sociálních 

států. Podniky sociální ekonomiky prokázaly, že se lépe vyrovnávají s hospodářskými 

otřesy a že jsou schopny nabídnout inovativní řešení podporující sociální soudržnost a 

začlenění a vytváření pracovních míst (Dufková, 2015 in Dohnalová a kol., 2015: 17). 

V roce 2002 publikovala tato instituce Chartu sociální ekonomiky. Charta přiznává 

subjektům sociální ekonomiky specifika, plynoucí z národních tradic každého členského 

státu a různorodost právních forem, ale současně uvádí charakteristiky sociálních podniků, 

které jsou všem společné (zejména upřednostňování sociálního cíle nad kapitálem, 

dobrovolné členství, demokratické uspořádání, omezené rozdělování zisku)18 (Dohnalová  

a kol., 2015: 17, 18).  

V roce 2007 bylo prostřednictvím SEE uveřejněno Memorandum k sociální 

ekonomice, v němž jsou jmenované čtyři pilíře sociální ekonomiky: družstva, vzájemné 

společnosti, asociace a nadace (Dohnalová a kol., 2012: 36). 

                                                 
16 dostupné z www.ashoka.org  
17 http://www.socialeconomy.eu.org/ 
18 http://www.socialeconomy.eu.org/social-economy  

http://www.ashoka.org/
http://www.socialeconomy.eu.org/
http://www.socialeconomy.eu.org/social-economy
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EMES 

EMES je zkratka pro Evropskou výzkumnou společnost, při které funguje Centrum 

sociální ekonomiky. Na belgické univerzitě v Liège jej založil Jacques Defourny roku 

1990. EMES je zkratka názvu rozsáhlého výzkumu na téma Vznikání sociálních podniků 

v Evropě (the Emergence of social enterprises in Europe, 1996-1999). Název výzkumného 

programu byl používán v projektech o sociálních podnicích, a později se stal názvem 

mezinárodní sítě. 

Cílem společnosti je spojit vědomosti existujících univerzitních výzkumných center, 

působících na poli sociální ekonomiky, a postupně vybudovat evropskou databázi 

teoretických a empirických znalostí o sociální ekonomice. EMES má za cíl porozumět 

odlišným zkušenostem na národních úrovních a seznámit se s tím, jak jsou na těchto 

úrovních zakotvené subjekty třetího sektoru.  (Dohnalová a kol., 2015: 27). 

CIRIEC 

CIRIEC19 je zkratka mezinárodního výzkumného centra pro veřejnou, sociální a 

družstevní ekonomiku, celý název organizace zní: International Centre of Research and 

Information on the Public, Social and Cooperative Economy. Organizace vznikla v roce 

1947. Nyní má zastoupení v 15 státech světa, mezi nimiž jsou zástupci jižní i severní 

Ameriky, Evropy, Asie i Austrálie (Dohnalová a kol., 2012: 37). 

CIRIEC publikuje své výzkumy v různých podobách, knihy, výzkumné zprávy, 

working papers, dostupné na jejich webu většinou ke stažení online. 

 

3.3 Výzkumy sociální ekonomiky v Evropě 

Pro vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj sociální ekonomiky v Evropě jsou 

přínosné výzkumy, které se uskutečnily prostřednictvím výzkumné spolupráci EMES, 

s cílem zmapovat a poznat lépe specifické prostředí jednotlivých evropských zemí, jejich 

úroveň v rozvoji sociální ekonomiky a stav připravenosti jejich legislativy na přijetí 

koncepce sociálního podnikání. V konečném důsledku by se měla sjednotit definice a 

terminologie, aby nedocházelo k vzájemným nedorozuměním v tomto oboru.  

                                                 
19 http://www.ciriec.ulg.ac.be/en/  

http://www.ciriec.ulg.ac.be/en/
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ISCEM 

ISCEM20 (International Comparative Social Enterprise Model) je současný 

nejvýznamnější projekt, který právě dokončil svou realizaci, prováděla EMES v rozmezí 

let 2013 a 2017. Cílem bylo jednak vymezit základní typy sociálních podniků, které se 

vyskytují v různých zemích světa. Jednak bylo potřeba vymezit společnou terminologii pro 

sociální ekonomiku, sociální podnikání, třetí a neziskový sektor. Potom bylo možné 

vymezit základní typy sociálních podniků, které se nabízejí v rámci možných právních 

forem v jednotlivých zemích. 

Do projektu se zapojilo více než padesát zemí světa. Česká republika byla v projektu 

zastoupena členy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (Dohnalová a 

kol., 2015: 27). 

Země, které se zapojily do projektu ISCEM, znázorňuje následující obrázek: 

 

Obrázek 4 Mapa projektu ISCEM (EMES, project ISCEM 2017) 

Díky projektu vyplynuly z uskutečněného výzkumu čtyři typy sociálního podniku. 

Rozlišení jednotlivých typů záleží na způsobu převažujícího zdroje financování. 

                                                 
20 stránka projektu https://www.iap-socent.be/icsem-project  

https://www.iap-socent.be/icsem-project
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1. Typ „neziskového“ sociálního podniku – základem pro sociální podnik je nezisková 

organizace, která si podnikatelskou činností získává prostředky pro svou hlavní 

náplň; 

2. Sociální družstvo – u toho typu je zdůrazněna demokratická povaha budoucího 

sociálního podniku; 

3. Komerční typ sociálního podniku – je založen s úmyslem být podnikatelským 

subjektem a zároveň plnit poslání sociálního podnikání; 

4. Veřejně-právní (veřejný) sociální podnik – stání organizace, která zavádí do svého 

portfolia prvky marketizace, např. z důvodu úspor veřejných prostředků. 

 (Defourny, Nyssens, 2016: ISCEM working papers No. 33) 

 

Jak znázorňuje následující obrázek, tak všechny typy sociálních podniků se nacházejí 

v tzv. hybridním (smíšeném) pásmu finančních zdrojů. 

  

Obrázek 5 Typologie SP podle ISCEM (Defourny, Nyssens, 2016, s. 12) 

 

ELEXIES 

Jeden z předchozích projektů EMES, v pořadí byl druhý. Byl realizován v letech 

2002-2003 a jeho cílem bylo poskytnout základní charakteristiky a přehled o existujících 

podnicích v zemích Evropské unie (Dohnalová a kol., 2015: 28). 
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Do projektu bylo zapojeno 13 evropských zemí. K vymezení organizací třetího 

sektoru se přistupovalo s vědomím, že v různých zemích se historicky neziskový, potažmo 

třetí sektor, vyvíjel jinak a vedly k jeho vzniku různé důvody a tradice. 

Různé prameny se daly shrnout do dvou základních směrů: 

1. tradice filantropie, tzn. charity, sektor komunit, atd. – ovlivňující zejména Velkou 

Británii a Irsko; 

2. občanské uvědomění vůči celé komunitě, jehož cílem bylo upevnit jednotu a 

demokracii – projevuje se zejména ve Skandinávských zemích. 

(Defourny, Pestoff, 2008: 3) 

 

V následujícím výčtu je uvedeno, které země byly zapojené v projektu a jaké u nich 

byly identifikovány složky třetího, resp. neziskového, sektoru, a jakou používají pro jeho 

označení terminologii: 

1. Belgie  

Pojem „třetí sektor“ je v Belgii téměř neznámý, ale jsou běžně používané jiné 

termíny, které označují jeho složky. Např. „asociační sektor“, „netržní sektor“, nebo 

„social-profit“ sektor. Nejvíce se přibližuje pojmu a významu třetího sektoru pojem 

„sociální ekonomika“. V rámci sociální ekonomiky se významně rozvinul průmysl 

recyklace odpadu a environmentální aktivity, které jsou prováděny zejména 

prostřednictvím integračních pracovních iniciativ, ale i podniky služeb. Díky tomu se 

snížila nelegální zaměstnanost o 80 tis. osob, týkající se zejména pracovnic bez vyučení, a 

umožnila jim získat normální pracovní kontakt (Defourny in Defourny, Pestoff, 2008: 11).  

2. Dánsko 

V Dánsku je koncept „třetího sektoru“ známý a používaný, zejména veřejnými 

zastupiteli a na akademické půdě. Akademici a veřejní zastupitelé také používají koncept 

„nevládní organizace“ a „neziskový sektor“. Všeobecně je rozšířen pojem „dobrovolnické 

organizace“ a „dobrovolnická práce“. 

Velikost dánského neziskového sektoru je poměrně významná, obrat roku 2004 

dosahoval 10% dánského HDP. V roce 2006 se odhadovala velikost dánského 

dobrovolného sektoru na 83 tis. asociací a 8 tis. nezávislých institucí (zejména zaměřených 



53 
 

na péči o děti, vzdělávání a péči o seniory a zdravotně postižené) (Liveng in Defourny, 

Pestoff, 2008: 13). 

3. Finsko 

Podnět pro vznik dobrovolnického a občanského sektoru zavdala ekonomická krize 

v období roku 1990 a s tím spojená nezaměstnanost. Třetí sektor se v tu dobu začal 

zviditelňovat, zejména jako představitel sociálního zabezpečení. 

Ve finském prostředí se užívají různá označení pro třetí sektor, například „neoficiální 

sektor“, „dobrovolnický sektor“, „občanská společnost“, nebo „zprostředkující sektor“. 

Nejvýstižnější současný termín je pravděpodobně „občanské organizace“.  

V souhrnu organizace třetího sektoru dosahují počtu 130 tis., z nichž největší počet 

činí spolky a občanské organizace. Družstva tvoří poměrně malou část z nich, kolem 3700, 

ale zato jsou hlavním zaměstnavatelem třetího sektoru – zaměstnávají kolem 95 tis. osob 

(Pättiniemi in Defourny, Pestoff, 2008, s. 15). 

4. Francie 

Termín „třetí sektor“ je poměrně málo používán, zejména ho používají veřejní 

představitelé a zástupci občanské společnosti. Obecně je tento sektor nazýván „neziskovou 

oblastí“. V současnosti je tento termín zároveň v protikladu s pojetím francouzské sociální 

a solidární ekonomiky, což je charakterizováno jako „jiný způsob, jak dělat ekonomiku“.  

Koncept sociální ekonomiky kombinuje legální přístup, založený na právních formách 

(zahrnující družstva, asociace a vzájemné společnosti), a definici všeobecných etických a 

společenských zásad. Celkově sociální ekonomika představuje 11,7 % HDP a 11,8 milionů 

plných pracovních úvazků (Laville, Fraise and Lhuillier in Defourny, Pestoff, 2008: 11). 

5. Německo 

Vývoj německého třetího sektoru byl ovlivněn historickým vývojem, kdy se jako 

první na poli sociálního zabezpečení angažovaly charity. Také v důsledku toho je 

v současné době přes polovinu sociálních služeb a velká část nemocničních služeb 

provozována organizacemi tohoto typu. Vzdáleně by mohly být nazývány organizacemi 

třetího sektoru, přestože 80% jejich prostředků pochází z veřejného zdroje. Co se týče 

dělnických asociací družstevního hnutí, většina z nich zanikla v období fašismu. Situace se 

začala měnit kolem roku 68, v době kulturního a sociálního hnutí. V této době vzniklo 

mnoho malých iniciativ, projektů a svépomocných skupin.  
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V současné době je těžko odlišit, nakolik je participace, aktivismus a dobrovolnictví 

součást občanské společnosti, nebo přídavkem nových forem politik státu v sociální 

oblasti.  

Třetí sektor je poměrně zavedený pojem, a nedá se přesně určit, kdy přesně koncept 

přešel do „sociální ekonomiky“, nebo „sociálních podniků“  

(Evers in Defourny, Pestoff, 2008: 19, 20). 

6. Irsko 

Počátky irského třetího sektoru položily v 18. stol. charitativní a filantropické 

organizace, většinou církevní. V současnosti největší část třetího sektoru tvoří 

dobrovolnické organizace, věnující se především poskytování služeb, zejména v oblasti 

zdravotnictví, zdravotně postižených a služeb pro seniory. Vztah dobrovolného sektoru a 

státu je ovlivněn závislostí na veřejných zdrojích financí, reprezentován prohlášením 

Podpora dobrovolnické aktivity z r. 2000. V roce 2006 činil počet irských neziskových 

organizací kolem 4 tisíc, věnujících se filantropii, obchodních sdružení, sportu a rekreaci, 

advokacii, právu, politice, výstavbě a bydlení  

(O´Shaughnessy in Defourny, Pestoff, 2008: 21, 22). 

7. Itálie 

Pro označení oblasti, která se odlišuje od veřejných organizací a komerčních 

organizací, se používá pojmů „neziskový sektor“, „třetí sektor“ a „sociální podnik“.  

Tradičně se do této sféry započítávají organizace následujícího typu: asociace  

(202 tis.), sociální družstva (4.600) a nadace (3 tis.). Tyto počty jsou sestaveny podle 

statistik z roku 2001. 

Další podstatnou věcí je formování třetího sektoru do podnikové sféry. Takto se 

vytváří tzv. „čtvrtý sektor“, který se odlišuje od třetího sektoru tím, že vytváří vlastní 

produkci (Borzaga, Galera and Zandonai in Defourny, Pestoff, 2008: 23). 

Subjekty sociální ekonomiky jsou významnými organizacemi na trhu práce, 

vytvářející pracovní příležitosti pro znevýhodněné skupiny občanů. Sociální podniky 

fungují na základě uplatňování principu sociální rovnoprávnosti a soudržnosti. Další 

oblasti působnosti SP jsou vzdělávání, nebo zajišťování místních služeb (Syrovátková, 

2012: 60). 
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Norsko 

Třetí sektor je považován za oblast, kde působí „dobrovolnické organizace“. Termín 

„neziskový sektor“ je používán zřídka, používá se mezi specializovanou skupinou 

výzkumníků a expertů.  

Placené zaměstnání je pouze malá část, v porovnání s evropskou perspektivou; 

zaujímá pouze 3,9 procent, oproti průměru v EU, který je 7 procent (Enjolras in Defourny, 

Pestoff, 2008: 25).  

Tradiční zaměření organizací třetího sektoru, které se orientovalo na dobročinnost a 

charitu, se postupně mění. V současnosti se vytvářejí zájmové organizace pro 

handicapované, zájmové a kulturní asociace (Enjolras in Defourny, Pestoff, 2008: 25). 

8. Polsko 

Během polské transformace se obrodily organizace třetího sektoru, jako např. nadace 

a spolky, ačkoliv je nutno podotknout, že mnoho organizací se stále nepovažuje za součást 

„třetího sektoru“. Používá se mnoho termínů pro jejich označení, jako „neziskový sektor“, 

„nevládní organizace“, nebo „sociální organizace“. V období let 1990-1999 se počet 

nadací zvýšil dvacetkrát a počet asociací 14,5 krát oproti počtu, který byl registrován po 

druhé světové válce.  

V roce 2006 bylo v Polsku kolem 78 tis. asociací a nadací. Počet družstev přesáhl 12 

tisíc, přičemž měly 9 milionů členů. Družstva se nepovažují za součást třetího sektoru, ale 

podle statistik jsou součástí privátního sektoru, stejně jako soukromé firmy.  

Přes dvacet tisíc organizací působí v oblasti sociální péče, zdravotní péče, vzdělávání 

a místního rozvoje (Leš in Defourny, Pestoff, 2008: 27). 

9. Portugalsko 

Třetí sektor je charakterizován jako „sociální trh zaměstnanosti“. Třetí sektor 

zahrnuje takové organizace, jako jsou „vzájemně prospěšné organizace“, „charitativní 

organizace“, často spojené s katolickou církví, „soukromé organizace sociální solidarity“ a 

družstva. Nejvíce se debatuje o funkci třetího sektoru na poli zaměstnanosti, konkrétně se 

to týká znevýhodněných, nezaměstnaných lidí. Státní programy pro zaměstnanost 

vyzdvihují roli sociální ekonomiky v ohledu vytváření pracovních příležitostí. Hlavní 

oblast, ve které OOS v Portugalsku působí, je tedy trh práce a integrace, další je sociální 

solidarita a péče (Perista in Defourny, Pestoff, 2008: 29). 
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10. Španělsko 

Během vývoje země Španělsko zaznamenalo obrovský nárůst v počtu družstev, které 

byly prvotně nazývány pracovními a dělnickými družstvy (Vidal in Defourny, Pestoff, 

2008: 31).  

Dále ve Španělsku fungují nadace a asociace, které poskytují služby. Je možné 

vypozorovat dva hlavní směry, které se dají pojmenovat jako „sociální ekonomika“ a „třetí 

sektor“. Důvodem pro výskyt těchto trendů jsou jednak existence vysoké nezaměstnanosti 

v důsledku ekonomické krize, a potřebami existence poskytovatelů služeb sociální a 

zdravotní péče. V roce 2005 činila velikost neziskového sektoru ve Španělsku asi 5% 

z celkového počtu organizací v zemi. Bylo zde 26 tis. družstev a 127 tis. neziskových 

organizací, tj. celkem asi 150 tisíc organizací třetího sektoru celkem  

(Vidal in Defourny, Pestoff, 2008: 31). 

11. Švédsko 

Obraz třetího sektoru ve Švédsku se proměnil během historie země, společně 

s proměnami politiky a sociální politiky země. Od nezávislých subjektů ve volnostářské 

zemi, přes jakýsi předvoj sociálního státu, až k roli doplňujících organizací k vyspělému 

sociálnímu státu. Označení pro tyto organizace se vyvíjelo také, od „charity“, po 

„občanská společnost“ až k „třetí sektor“. Koncept sociální ekonomiky se rozšířil na 

úroveň vládní politiky, která postupem času od obecného konceptu SE dospěla k využívání 

její integrační funkce (Pestoff, Stryjan, in Defourny, Pestoff, 2008: 33).  

12. Velká Británie 

Ve Velké Británii je pojem „třetí sektor“ používán rozdílnými skupinami v odlišném 

významu: dobrovolnický a komunitní sektor tíhne k označení třetí sektor, zatímco družstva 

samy sebe označují součástí sektoru „sociální ekonomika“. Vláda definuje třetí sektor jako 

neziskovou sféru, která je vedena prioritou morálních hodnot a svůj zisk reinvestuje zpět 

pro účely dosahování sociálních, environmentálních a kulturních cílů. Pojem „třetí sektor“ 

v tomto pojetí je identický s pojmem „sociální ekonomika“. Hlavní působnost organizací 

třetího sektoru je ve sféře zaměstnanosti, v období r. 1990 činil přepočet zaměstnanosti ve 

třetím sektoru 1.622 tisíc plných pracovních úvazků, což činí 8,42 % celkové 

zaměstnanosti v zemi (Spear in Defourny, Pestoff, 2008: 37). 
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VÝZKUM TŘETÍHO SEKTORU  

Jiný výzkum, který provedl Jacques Defourny na základě konceptualizace EMES, se 

uskutečnil r. 2010 a spočíval ve vymezení odlišných přístupů jednotlivých zemí, z hlediska 

jejich sociálně politického vývoje. Pro vymezení jednotlivých evropských přístupů použil 

klasickou Esping-Andersenovu typologii vývoje sociálního státu (Defourny, Nyssens, 

2010: 232-233). 

Typologie vymezuje tyto typy uspořádání: 

1. Liberální, anglosaský typ 

2. Sociálně-demokratický typ 

3. Konzervativní, korporativní typ 

Korporativistické země 

V zemích s korporativistickou (konzervativní) tradicí, příkladem je Belgie, Francie, 

Německo a Irsko, je úloha sdružení a asociací zejména v poskytování sociálních služeb. 

V období roku 1980 v důsledku vysoké nezaměstnanosti se rozvinula politika aktivního 

přístupu k zaměstnávání žadatelů o práci. Celkově toto schéma udává rámec pro rozvoj 

sociální ekonomiky a solidární ekonomiky (Defourny, Nyssens, 2010: 233). 

Sociálně-demokratické země 

Severské země, Švédko, Norsko, Dánsko, charakterizuje vysoká úroveň státních 

výdajů na sociální zabezpečení. Úlohy v produkci jsou jasně odlišeny a rozděleny tak, že 

stát zabezpečuje sociální jistoty, firemní sektor produkuje zboží a vytváří pracovní místa a 

asociace se soustřeďují na formulaci požadavků a zájmů. S novými výzvami sociální 

ekonomiky se scéna trochu proměnila, protože například ve Švédsku vznikly první 

dělnické družstevní organizace, které mají na starosti rovněž zajišťování sociálních služeb, 

což patřilo dosud do výhradní kompetence státu (Defourny, Nyssens, 2010: 233-234). 

Liberální země 

Jako zástupce liberálního režimu je tradičně zmiňována Velká Británie. Liberální typ 

státu se vyznačuje nízkou úrovní státních výdajů na sociální účely a rozsáhlým 

dobrovolnickým sektorem, zastoupeným např. charitními organizacemi. Vztah mezi státem 

a neziskovým sektorem je tržního charakteru – stát uzavírá kontrakt s OOS na zajišťování 
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určitých služeb, namísto poskytování grantů. Tento trend posiluje sociálně-podnikatelskou 

dimenzi organizací třetího sektoru (Defourny, Nyssens, 2010: 234). 

Jihoevropské země 

Tento typ je navíc a leží mimo Esping-Andersenovo vymezení. Ve státech jako je 

Španělsko, Portugalsko, nebo Itálie, je zaznamenán ještě poněkud odlišný režim od 

předchozích typů. Výdaje státu jsou všeobecně nižší, a organizace, které zajišťují sociální 

služby a jsou státem financovány, jsou podhodnocené. V období po roce 1980 se z tohoto 

důvodu začaly objevovat družstva, označovaná také jako sociální družstva, jejichž úkolem 

je zabezpečovat plnění potřeb pro své členy, rozvíjí se tudíž sociální ekonomika 

družstevního typu (Defourny, Nyssens, 2010: 234). 

 

TSI – THIRD SECTOR IMPACT 

Jeden z nejnovějších výzkumů třetího sektoru si dává cíl ve vytvoření nové koncepce 

chápání tzv. třetího sektoru, a jeho složek. Zakládá se na zjištění o neziskovém sektoru ze 

40 zemí, přičemž do tohoto výzkumu bylo zapojeno 11 evropských výzkumných 

organizací, zaštítěných Evropskou unií v projektu Third Sector Impact (Salamon, 

Sokolowski, 2016).   

Projekt pro vymezení třetího sektoru se uskutečnil z důvodu rostoucího zájmu od 

tvůrců politik, systému zabezpečení, praktiků a výzkumníků. O jednotlivých složkách a 

jejich charakteristikách totiž není úplně jasno, a dosavadní charakteristika podle systému 

národních účtů neziskových organizací UN nezahrnuje zcela všechny formy. Například 

hybridní organizace, které vznikají na rozhraní jednotlivých sektorů, nebo aktivity 

dobrovolnického charakteru, které prospívají komunitám a místnímu rozvoji (Salamon, 

Sokolowski, 2016). 

V projektu se výzkumníci potýkali s velmi pestrým označením pro třetí sektor 

v různých zemích (nazývaný neziskový, charitativní, dobrovolnický, sociální). Nakonec 

došlo ke shodě ve vymezení institucí, které třetí sektor obnáší. Měly by splňovat základní 

tři vlastnosti: 

1. Soukromé – tzn., že nejsou závislé na vůli někoho „z venku“, nebo státních orgánů; 

2. Veřejný zájem – tzn., že slouží širší komunitě a nejsou primárně určeny pro tvorbu 

zisku, nebo užitku, který by byl primárně určen pro provozovatele těchto aktivit; 
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3. Dobrovolnost – tzn., že účast v těchto institucích není vynucená. 

Dalším výstupem projektu byla identifikace složek třetího sektoru, přičemž 

výzkumníci se shodli, že třetí sektor zahrnuje jednak neziskové organizace, formy 

sociálních podniků, družstva a vzájemné společnosti, a individuální složku (kterou lze 

definovat jako občanskou společnost). Pro představu o složení třetího sektoru v této 

koncepci slouží následující obrázek: 

 

 

Obrázek 6 Koncepce třetího sektoru, projekt TSI (Salamon, Sokolowski, 2016) 

Výzvou a doporučením pro budoucnost v procesu širší koncepce třetího sektoru by 

mělo být testování tohoto modelu v prostředí národních politik a právních podmínek 

jednotlivých zemí (Salamon, Sokolowski, 2016). 
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4 Sociální podnikání v Libereckém kraji 

Sociální podnikání je v rámci Libereckého kraje podporovanou aktivitou, budeme-li 

usuzovat z vytvořených strategických plánů rozvoje Libereckého kraje. Dlouhodobě je 

však počet sociálních podniků v kraji nízký, a za poměrně dlouhé období se nijak 

nezměnil.21  

Podle Adresáře sociálních podniků, který uvádí aktuální počet a zaměření sociálních 

podniků v ČR, fungují v Libereckém kraji pouze 4 sociální podniky. Tento počet je stejný 

od roku 2010, kdy byla na toto téma napsána diplomová práce Podmínky pro rozvoj 

sociálního podnikání v České republice (Kašparová, 2010). Proč se počet sociálních 

podniků během sedmi let nezměnil, co je toho příčinou a jaké jsou současné podmínky pro 

sociální podnikání v Libereckém kraji, je podnětem pro provedení výzkumu v této 

diplomové práci. 

Sociální podnikání je, jakožto jedna z klíčových aktivit, začleněno do rozvojových 

strategií kraje, prostřednictvím kterých je nastavena dotační politika kraje. Dále je 

sociálnímu podnikání věnována pozornost v podobě poskytované podpůrné poradenské 

činnosti, nebo publicity, která je prezentována prostřednictvím místních médií. 

O zájmu o problematiku sociálního podnikání Libereckého kraje také svědčí to, že 

v roce 2012 kraj založil s.r.o. Krajský sociální podnik, jakožto první svého druhu v 

republice. Krajský sociální podnik se měl stát jakousi alternativou úřadu práce, a 

zprostředkovávat ohroženým skupinám vhodné pracovní příležitosti na území libereckého 

kraje. Motivací pro jeho založení ze strany Libereckého kraje byla možnost získání dalšího 

zdroje financování pro sociální účely, a to z prostředků evropského dotačního programu. 

Podnik však svou činnost ani nezahájil, a v roce 2015 došlo k jeho likvidaci (Aktuálně.cz, 

2012 [online]). 

Na krajské úrovni se problematikou sociálního podnikání zabývá odbor regionálního 

rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje. Do jejich agendy patří 

zpracování a řízení rozvojových koncepcí kraje, koordinace spolupráce s neziskovým 

                                                 
21   V Libereckém kraji působí 4 sociální podniky (údaje podle Adresáře sociálních podniků na webu 

Českého sociálního podnikání - http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku.Tento 
stav se nezměnil od r. 2010, kdy byl popsán v diplomové práci s názvem Sociální podniky v Liberci, autorky 
Renaty Kašparové, studentky Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. 

  Během tvorby textu této diplomové práce byl stav sociálních podniků 4, ale aktuálně podle Adresáře 
sociálních podniků klesl počet na 2 (k 27. 6. 2017) – jsou jimi TEXman a Farní Charita Česká Lípa 
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sektorem a monitorování činnosti Místních akčních skupin (MAS) a vymezených regionů 

na území kraje (Liberecký kraj, 2017 [online]). 

Místní akční skupiny (MAS) jsou subjekty, které formují a řídí rozvojové strategie na 

místní úrovni, v rámci vymezeného území. Strategie v sobě integruje oblasti jako 

podnikání, rozvoj obcí, rozvoj spolkového života, rozvoj místních tradic a zemědělství. 

Celkově směřuje k udržitelnému rozvoji území s aktivním podílem obyvatel (Katalog 

MAS, 2009). 

MAS jsou spojením veřejných a soukromých subjektů, které není ohraničeno vyššími 

administrativními hranicemi, ale je vymezeno např. společnými tradicemi, lokální 

identitou, pocitem sounáležitosti nebo společnými potřebami. Prvek sociálního podnikání 

je v jejich strategiích buď přímo, nebo nepřímo obsaženo. 

Podmínky pro sociální podnikání dále ovlivňují další subjekty, soukromého či 

veřejného charakteru. Mezi nimi je to například Technická univerzita v Liberci, asociace 

neziskových organizací a Úřad práce. Specifika Libereckého kraje rovněž ovlivňují 

charakter regionu a vytvářejí podmínky, které umožňují oblast v určitém směru rozvíjet. 

4.1 Specifika Libereckého kraje 

Liberecký kraj leží na severu České republiky. Svým severním okrajem tvoří státní 

hranici se Spolkovou republikou Německo, na kterou navazuje hranice s Polskem. Na 

území Libereckého kraje zasahuje i Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, v místech, kde se 

dotýkají hranice sousedních států. Východní část kraje sousedí s Královéhradeckým 

krajem, na jihu přiléhá ke Středočeskému kraji a na západě ke kraji Ústeckému. Svou 

rozlohou je nejmenším krajem ČR, je tvořen okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, 

Liberec, Semily. Krajským městem je Liberec (ČSÚ, 2017 [online]). 

Liberecký kraj má převážně průmyslový charakter. Původně tradiční textilní průmysl 

ztratil své dominantní postavení, hospodářská recese se v posledních letech se projevila i v 

útlumu průmyslu skla a bižuterie. Zpracovatelský průmysl je zaměřen na výrobu 

automobilů a výrobu pryžových a plastových výrobků. Nezanedbatelnou součástí 

ekonomiky Libereckého kraje je cestovní ruch. V kraji je několik specifických území 

(Krkonoše, Podkrkonoší, Jizerské hory, Turnovsko - Český Ráj, Doksy a okolí, Lužické 

hory a Ještěd).  K historicky cenným objektům s vysokou návštěvností patří hrady a zámky 

(Bezděz, Zákupy, Lemberk, Frýdlant, Sychrov, Hrubý Rohozec, Valdštejn) a řada 
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církevních objektů. Krajinu obohacují mnohé vodní plochy, z nichž nejznámější je 

Máchovo jezero. (ČSÚ, 2017 [online]). 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu (tj. podíl počtu dosažitelných uchazečů o 

zaměstnání ve věku 15–64 na celkovém počtu obyvatel ve věku 15–64 let) k 31. 12. 2016 

činil 5,17 % a byl tak o 0,01 procentních bodů nižší než v úhrnu za Českou republiku. 

Dokument Typologie území Libereckého kraje vymezuje specifické územní 

dimenze. Mapuje území a regiony, které jsou specifické z hlediska regionálního rozvoje22. 

Typologie území Libereckého kraje byla vypracována především pro potřeby cílené a 

účelnější koncentrace finančních prostředků EU ve specifických typech území, podporující 

jednak konkurenceschopnost ČR, a také zohledňující požadavek na vyrovnání územních 

disparit.  

V operačních programech EU je pro jednotlivé specifické cíle stanoveno cílové území, 

kterého se týkají, a pro které je možné podávat projekty (Kraj, 2017 [online]). 

4.2 Potenciál grantové podpory pro sociální podnikání 

V souvislosti s vazbou k možnosti čerpání grantových prostředků EU, konkrétně 

s potenciálem pro rozvoj sociálního podnikání, místního podnikání a sociální ekonomiky, 

jsou vymezeny v Typologii území Libereckého kraje oblasti, na které se soustřeďuje 

podpora z grantových prostředků: 

1. Hospodářsky problémové regiony (nebo Hospodářsky slabé a podprůměrné oblasti) 

2. Sociálně vyloučené lokality (nebo Sociálně vyloučené oblasti) 

3. Území s vysokou mírou nezaměstnanosti 

V této části práce jsou zmíněny záměrně tyto tři aspekty (ačkoliv oblastí je vymezeno 

více), ale tyto tři zmíněné se nejvíce dotýkají problematiky, která by byla vhodná řešit 

pomocí sociálních podniků. U každé vymezené oblasti jsou proto uvedeny možnosti 

čerpání podpory z grantových prostředků a stručný návrh konkrétního využití. 

Hospodářsky problémové regiony 

Jedná se o území, které je vymezeno jako regiony se soustředěnou podporou státu ve 

Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020. Tyto regiony, které jsou vymezeny po 

správních obvodech obcí s rozšířenou působností, vykazují v rámci republikového 

                                                 
22Typologie území a další popisy typů územní dimenze Libereckého kraje lze nalézt na webových stránkách Libereckého 
kraje, pod odkazem odboru Regionálního rozvoje. Konkrétně naleznete Mapový portál pod odkazem <http://regionalni-
rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/regiony-a-oblasti-lk/typologie-uzemi>. 
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srovnání z hlediska vybraných hospodářských a sociálních ukazatelů podstatně nižší 

úroveň, než je průměrná úroveň v ČR.  

Takto identifikované regiony jsou charakterizované především nadprůměrnou mírou 

nezaměstnanosti, dále nízkou životní úrovní, nízkým stupněm ekonomické výkonnosti, 

nízkým průměrným příjmem obyvatel a nepříznivým demografickým vývojem. 

V Libereckém kraji sem patří ORP Frýdlant, Tanvald a Nový Bor (Kraj, 2017 – typy 

UZD [online]). 

Na regionální úrovni se vymezováním hospodářsky slabých oblastí zabývá kraj od 

roku 2002 a průběžně provádí jejich aktualizaci. Poprvé byly vymezeny v roce 2002 

v rámci Strategie rozvoje LK z roku 2002. Jejich následná aktualizace proběhla v roce 

2004 v rámci zpracování Programu rozvoje Libereckého kraje 2004 – 2006.  

V souvislosti s tvorbou Programu LK na období 2007 – 2013 bylo toto vymezení 

opět aktualizováno včetně použité metodiky a je platné do schválení nové aktualizace, 

která se připravuje souběžně se zpracováním Programu LK na období 2014 – 2020.  

Stávající platné vymezení 7 hospodářsky slabých oblastí bylo schváleno Zastupitelstvem 

Libereckého kraje usnesením č. 189/07 ze dne  26. 6. 2007 a zahrnuje 127 obcí, 29 % 

obyvatel a 60 % rozlohy kraje. 

Pro finanční podporu těchto obcí je zřízen Grantový fond Libereckého kraje, 

konkrétně Program č. 18 – Podpora hospodářsky slabých oblastí. Nové vymezení 

hospodářsky slabých oblastí v rámci Libereckého kraje bude řešeno v novém Programu 

rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020. 
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Hospodářsky slabé a podprůměrné oblasti znázorňuje následující mapa kraje: 

 

Obrázek 7 Hospodářsky slabé oblasti (Kraj, 2017) 

Územní dimenze Hospodářsky slabé oblasti a vazba na podporu z operačních 

programů 

OP PIK- Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních 

podniků 

2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP (malých  

a středních podniků) 

(Kraj, 2017 [online]) 

- tento program se soustřeďuje v podstatě přímo na podporu začínajících malých  

a středních podnikatelů, přičemž tato příležitost by mohla být využita i začínajícími 

sociálními podniky.  

OP VVV- Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání (Kraj, 2017 [online]) 
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3.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, 

zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, rozvoj 

systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání, zkvalitnění přípravy 

budoucích a začínajících pedagogických pracovníků, zvýšení kvality vzdělávání a 

odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce 

3.2 Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání 

3.3 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání 

(Kraj, 2017 [online]) 

- tyto programy poskytují možnost rozvoje pro vznik zařízení typu komunitních center 

či občanské poradny, poskytovatelů podpory vzdělávání, zařízení zajišťujících aktivity 

pedagogiky volného času. 

OP Z- Operační program Zaměstnanost 

Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 

1.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízko 

kvalifikovaných a znevýhodněných, Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob 

prostřednictvím programu Záruky pro mládež  

(Kraj, 2017 [online]) 

- tento program nabízí využití pro integrační sociální podniky, které budou 

zaměstnávat osoby znevýhodněné na trhu práce (osoby starší 50 let, obtížně 

zaměstnatelné osoby s nízkou kvalifikací, čerstvé absolventy škol, osoby propuštěné 

z výkonu trestu odnětí svobody). 

Sociálně vyloučené lokality 

Jedná se o území vymezené dle kritérií Analýzy sociálně vyloučených lokalit, které 

charakterizuje vysoká nezaměstnanost, nízká kvalita bydlení, nízký stupeň vzdělání a 

žádná či malá kvalifikace, zvýšený výskyt rizikových jevů, nedostatečné sociální 

kompetence, zhoršený zdravotní stav obyvatel. Pro potřeby územní dimenze jsou 

sledovány celé správní obvody obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se sociálně 

vyloučené lokality nacházejí. 

(Kraj, 2017 [online]) 

V Libereckém kraji mezi sociálně vyloučené lokality patří ORP Česká Lípa, 

Frýdlant, Tanvald, Nový Bor, Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily (Kraj, 2017). 
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Pokrytí území kraje sociálně vyloučenými lokalitami znázorňuje následující obrázek: 

 

Obrázek 8 Sociálně vyloučené lokality (Kraj, 2017) 

Územní dimenze Sociálně vyloučené oblasti a vazba na podporu z operačních 

programů 

 

OP VVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu  

a sekundárnímu vzdělávání 

3.3 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání 

(Kraj, 2017 [online]) 

- zde se nabízí na základě vymezení rozvojové oblasti možnosti čerpat finanční 

podporu a podpořit vznik zařízení typu komunitních center a rodinných center, center pro 

využití volného času pro školní mládež. 

OP Z – Operační program Zaměstnanost 

2.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 

vyloučených ve společnosti a na trhu práce 

2.1 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky (Kraj, 2017 [online]) 
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- tento program se zaměřuje přímo na rozvíjení sektoru sociální ekonomiky, resp. 

vznik sociálních podniků, zejména sociálních podniků integračního typu. 

IROP - Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 

regionů 

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání 

2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

(Kraj, 2017 [online]) 

- program je přímo zaměřen zejména na podporu podnikatelské aktivity v oblasti 

sociálního podnikání, na vznik a rozvoj sociálních podniků, rozvoj infrastruktury pro 

poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví, a zvýšení kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. 

Území s vysokou mírou nezaměstnanosti 

Vyšší míra nezaměstnanosti je typickým problémem pro venkovské oblasti, přičemž 

Liberecký kraj je tvořen převážně malými obcemi. Obce o velikosti do 1 tis. obyvatel se 

podílejí na počtu obcí 40 % a žije v nich 12 % obyvatel. Obcí do 300 obyvatel je celá 

třetina, žijí v nich však pouze 3 % obyvatel. Z tohoto hlediska je potřeba věnovat větší 

pozornost řešení problémů malých, venkovských, periferních a hospodářsky slabých 

oblastí.  

Intenzita podnikatelské aktivity je však nepatrně vyšší na venkově, ve srovnání  

s městy. 

Z hlediska zaměstnanosti převažuje ve venkovském prostoru zaměstnanost v sektoru 

zemědělství. Zemědělství Libereckého kraje je ovlivněno horským charakterem kraje a 

velkým množstvím ploch s vyšším stupněm ochrany přírody. V posledních letech nabývá 

na důležitosti mimoprodukční funkce zemědělství, do které lze zahrnout mimo jiné 

agroturistiku. Ekologické zemědělství má dobrou základnu pro svůj další rozvoj (podíl 

ekologického zemědělství tvoří více jak 10% obhospodařované zemědělské půdy v kraji). 
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Úroveň nezaměstnanosti ovlivňuje rovněž úroveň vzdělání obyvatelstva. Pro 

venkovský prostor v kraji je typické vyšší zastoupení osob se základním vzděláním (včetně 

neukončeného) a osob se středním odborným vzděláním bez maturity (včetně vyučených),  

ve srovnání s městským prostorem (Kraj, 2017: Problémová analýza LK). 

Ke konci roku 2008 dosahovala míra nezaměstnanosti ve venkovském prostoru 

Libereckého kraje 7,7%, což je mírně více oproti městskému obyvatelstvu, i oproti 

krajskému průměru. Výraznější rozdíl byl v počtu uchazečů o zaměstnání na 1 pracovní 

místo, kdy na venkově činil 12,0 a ve městech 6,5 uchazečů/1pracovní místo). 

Postupně rostoucí míra nezaměstnanosti v Libereckém kraji s ohledem 

necelorepublikové trendy je vnímána jako velmi rizikový faktor. Postupně se snižuje počet 

volných pracovních míst současně s rostoucím počtem nezaměstnaných, nabídka oborů 

vzdělání není v souladu s požadavky trhu práce. Liberecký kraj má nižší úroveň 

vzdělanosti včetně nedostatečně rozvinutého systému dalšího vzdělávání a celoživotního 

učení. 

Negativní jevy na trhu práce, způsobené celosvětovou krizí, velmi zásadně ovlivňují 

strukturu průmyslové výroby v Libereckém kraji. Hrozbou je rozšiřování dalších oblastí 

s nepříznivými ukazateli zaměstnanosti a regionů se soustředěnou podporou státu. S tím 

souvisí i nečekané dopady změn legislativy a sociální reformy (Kraj, 2017: Problémová 

analýza LK).  

Rizikové oblasti z hlediska vysoké míry nezaměstnanosti jsou vymezeny v rámci 

těchto programů 

OP PIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – území 

se vymezuje dle metodiky MPO „Způsob vymezení tzv. regionů s vyšší mírou 

nezaměstnanosti“ OP Z - Operační program Zaměstnanost – území vymezené dle 

metodiky MPSV Pravidla rozdělování finančních prostředků na aktivní politiku 

zaměstnanosti (Kraj, 2017 [online]). 

Místa, která jsou vyhodnocena jako problémové oblasti s vysokou mírou 

nezaměstnanosti, znázorňuje následující obrázek: 
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Obrázek 9 Nezaměstnanost (Kraj 2017) 

Územní dimenze Území s vysokou mírou nezaměstnanosti a vazba na podporu  

z operačních programů 

OP PIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních 

podniků 

2.1: Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP 

(Kraj, 2017 [online]) 

- tento program se soustřeďuje přímo na podporu začínajících malých a středních 

podnikatelů, přičemž tato příležitost by mohla být využita rovněž začínajícími sociálními 

podniky 

OP Z – Operační program Zaměstnanost 

Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  

(Kraj, 2017 [online]) 
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1.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízko 

kvalifikovaných a znevýhodněných, Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob 

prostřednictvím programu Záruky pro mládež23 

(Kraj, 2017 [online]) 

- program se zaměřuje na oblast zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, 

přičemž tuto situaci řeší integrační sociální podniky. 

4.3 Strategické dokumenty Libereckého kraje 

Dokumenty strategického plánování představují koncepci rozvoje Libereckého kraje. 

Popisují oblasti činností, které jsou pro rozvoj kraje důležité, vymezují případná riziková 

území, navrhují vhodná řešení a formy intervence, hodnotí míru potřebnosti poskytnutí 

prostředků na konkrétní účely. Sledovanými oblastmi jsou ekonomika, lidské zdroje, 

infrastruktura, životní prostředí, udržitelný rozvoj a občanská společnost. Své místo zde má 

i sociální podnikání, které se buď přímo, nebo nepřímo prolíná několika oblastmi. 

Strategické dokumenty jsou vytvořeny tak, aby jejich program byl v souladu se 

strategickými plány na evropské, národní a krajské úrovni. Střednědobým strategickým 

plánem je dokument Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020. Podrobnější a 

konkrétnější podobu nabývá tato strategie v Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 

2020. (Kraj, 2017: Strategie rozvoje Libereckého kraje). 

 

Strategie rozvoje Libereckého kraje 

Strategie rozvoje Libereckého kraje pro období 2006 – 2020 je základním 

koncepčním dokumentem kraje. Dokument vymezuje hlavní oblasti složek hospodářství, 

na které se soustřeďuje podpora kraje a kam budou zacíleny finanční prostředky krajské 

podpory. 

Strategie rozvoje Libereckého kraje se sociálnímu podnikání věnuje v bodě podpory 

oblasti ekonomické, konkrétně je to bod A2 Podnikatelské prostředí. V závěru odstavce 

Strategie rozvoje je uvedeno: 

                                                 
23 Program Záruky pro mládež realizuje Úřad práce. Program zpracovalo MPSV společně s MŠMT  
a sociálními partnery. Program je určen pro mladé lidi ve věku 15-24 let, kteří si nemohou najít 
zaměstnání. Podmínkou je zaregistrování na Úřadu práce, následně uchazeč dostane pomoc při hledání a 
zprostředkování zaměstnání, možnost získání rekvalifikace, úhradu přípravy na budoucí povolání, 
finanční podporu v nezaměstnanosti, poradenské činnosti s cílem zjistit osobnostní a kvalifikační 
předpoklady (MPSV 2017). 
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Stále větší důraz je kladen na společenský rozměr podnikání (etiku podnikání nebo 

společenskou odpovědnost), firmy si více uvědomují svou odpovědnost za zaměstnance  

a jejich pracovní podmínky, věnují se dárcovství nebo dobrovolnictví a podobně. Paralelně  

s běžnou ekonomikou se však i v České republice, potažmo v Libereckém kraji rozvíjí 

sociální podnikání, jehož cílem je začlenění osob nějakým způsobem znevýhodněných na 

trhu práce (Kraj, 2017: Strategie rozvoje Libereckého kraje). 

Program rozvoje Libereckého kraje 

Program rozvoje Libereckého kraje je dokument, který podrobněji a pro kratší 

časový úsek rozpracovává základní rozvojový dokument, kterým je Strategie rozvoje 

Libereckého kraje. Představuje krátkodobější plán, který předpokládá spolupráci na místní 

úrovni ve stanovených klíčových oblastech. 

Na tvorbě programu se podílelo 14 pracovních skupin, které se tematicky zabývaly 

příslušnou oblastí jejich působnosti. V rámci skupiny spolupracují zástupci významných 

subjektů v kraji, např. vzdělavatelů, místních podnikatelů, úřadu a zástupců občanského 

sektoru. Program rozvoje je průběžně monitorována sledují se jeho výsledky, vyplývající 

z konkrétních činností. Zohledňuje také průběžně případné nedostatky, které operativně 

zapracuje příslušná pracovní skupina jako návrh opatření pro nejbližší období. 

Program rozvoje uvádí aktivitu sociálního podnikání nepřímo hned na několika 

úrovních. Hovoří například o sociálních službách, rozvojových plánech regionu, sociální 

začleňování, soudržnosti, navazování spolupráce mezi regionálními aktéry v sociální 

oblasti. Přímo je sociální podnikání uvedeno mezi silnými stránkami v oblasti 

ekonomického potenciálu, podpora rozvoje sociálního podnikání figuruje mezi aktivitami 

pro vytváření podmínek pro vznik nových pracovních míst a zajištění integračních 

podmínek pro osoby se zdravotním postižením a zabezpečit důstojný život seniorů. 

4.4 Organizace významné pro rozvoj kraje 

Následující uvedené organizace jsou významné na krajské úrovni pro vytváření 

budoucích strategií a plánů rozvoje kraje, pracovních výborů pro strategické oblasti, pro 

zprostředkování pracovních příležitostí a udržení podnikatelského prostředí. V oblasti 

zaměstnávání a podnikání se stále více přihlíží k etickým a sociálním hodnotám, což 

vytváří vhodný prostor pro sociální podnikatele. 
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Krajský úřad Libereckého kraje 

Krajský úřad je veřejnosprávním orgánem Libereckého kraje, je tvůrcem 

strategických dokumentů kraje, podle nichž se realizují jednotlivá opatření v konkrétních 

oblastech a řídí se podle nich dotační politika podporovaných aktivit. Do strategických 

dokumentů kraje je oblast sociálního podnikání na několika místech zapracována. 

Odpovědné a etické směřování politiky kraje bylo oceněno v roce 2015 Národní cenou za 

společenskou odpovědnost v sekci veřejná správa (Kraj, 2017). 

Místní akční skupiny 

Místní akční skupiny (dále MAS) jsou organizační jednotky, které vznikly sdružením 

partnerů z veřejné, soukromé a neziskového sektoru. Jejich členy jsou typicky obce 

příslušného regionu, místní podnikatelé, zemědělci, kulturní subjekty, spolky, ekologická 

uskupení. Působí v rámci určitého regionu, který je vymezen obvykle hranicemi, které 

vyplývají z místních tradic, kulturních zvyklostí, turistických a kulturních lokalit. 

MAS jsou nositeli lokální regionální rozvojové politiky. Na základě zmapovaných 

potřeb území, na kterém působí, formuluje MAS rozvojovou strategii, která zohledňuje 

jejich společná očekávání. Na tomto základě potom řídí svou dotační strategii  

(Kraj, 2017: Katalog MAS 2009). 

Na území Libereckého kraje v současné době aktivně působí 9 MAS.  Jsou jimi: 

LAG Podralsko 

MAS Achát 

MAS Brána do Českého ráje 

MAS Český sever 

MAS Mikroregionu Frýdlantsko 

MAS Podještědí 

MAS "Přijďte pobejt!" 

MAS Rozvoj Tanvaldska 

OPS pro Český ráj 
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Rozmístění MAS a pokrytí území kraje v rámci jejich působnosti znázorňuje 

následující obrázek: 

 

 

Obrázek 10 MAS v Libereckém kraji (Kraj, 2017) 
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Asociace neziskových organizací 

V Libereckém kraji fungují dvě zastřešující organizace pro neziskové organizace. 

Jejich úkolem je sdružovat neziskové organizace Libereckého kraje, usnadňovat 

komunikaci mezi svými členy, napomoci ke správné koordinaci činností a komunikaci se 

zástupci veřejné správy. Podává rovněž odborné poradenství zájemcům z řad svých členů. 

1) Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje (dále ANNOLK) 

- funguje od r. 2002, sdružuje 53 členů. Z jejich činnosti je významné pořádání 

pravidelných akcí, kterými jsou Týdny pro neziskový sektor a Měsíc pro neziskový sektor. 

V rámci těchto akcí se konají semináře, konference, kulaté stoly, workshopy, školení i 

setkávání po oborech i tématech, dle zájmu a potřeb členů a cílových skupin (ANNOLK 

2017[online]). Mimoto ANNOLK pravidelně pořádá schůzky a zve zájemce z řad svých 

členů i nově příchozích k tématům aktuálních pro neziskový sektor a s tématem sociálního 

podnikání (ANNOLK, 2017 [online]). 

2) Neziskovky Libereckého kraje (zkr. NELI) 

- zastřešující organizace vznikla r. 2014, sdružuje 21 členů. Vydává zpravodaj NELI, 

ve kterém informuje o významných akcích v regionu, nebo prezentuje činnost svých členů. 

Svým členům nabízí rovněž poradenství ohledně aktuálních témat v neziskovém sektoru, je 

zprostředkovatelem vztahu k veřejné správě. Informuje o aktuálních výzvách a možnostech 

čerpání finančních prostředků pro neziskové organizace, ať už z prostředků evropských 

fondů, krajských fondů či nadací. Je pořadatelem konferencí, seminářů a přednášek (NELI, 

2017 [online]). 

Úřad práce 

Úřad práce České republiky (dále jen ÚP) je správním úřadem s celostátní 

působností a je organizační složkou státu. Je řízen Generálním ředitelstvím, na území 

Libereckého kraje fungují krajské pobočky ÚP a jejich kontaktní pracoviště. Krajská 

pobočka ÚP je v Liberci, kontaktní pracoviště jsou v České Lípě, Frýdlantu, Jablonci nad 

Nisou, Jilemnici, Liberci, Mimoni, Novém Boru, Semilech, Tanvaldu a Turnově. 

Ve vztahu k sociálnímu podnikání je významná jeho činnost ohledně prosazování 

Aktivní politiky zaměstnanosti. Právně je tato problematika upravena v zákoně č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti (Úřad práce, 2017 [online]). 
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Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření, směřujících k zajištění maximálně 

možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti (dále jen APZ) zabezpečuje 

ministerstvo a Úřad práce; podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci 

s dalšími subjekty (Úřad práce, 2017 [online]). 

Mezi nástroje APZ patří: 

a)    rekvalifikace 

b)    investiční pobídky 

c)    veřejně prospěšné práce 

d)    společensky účelná pracovní místa 

e)    překlenovací příspěvek 

f)     příspěvek na zapracování 

g)    příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

h)    poradenství 

i)      podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením  

k)    cílené programy k řešení zaměstnanosti  

(Úřad práce, 2017 [online]). 

Pro sociální podnikání jsou možnosti využívat nástrojů APZ poměrně významné, 

z důvodu vytvoření určité finanční jistoty. Zejména pro integrační sociální podniky je 

podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením podstatným faktorem. 

Technická univerzita v Liberci 

Technická univerzita v Liberci existuje v Libereckém kraji více než 60 let. 

V současné době ji tvoří sedm fakult, a nové výzkumné centrum – Ústav pro 

nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Univerzita nabízí nejenom technické 

vzdělání, ale také pedagogické, zdravotnické a ekonomické. 

Kromě pomaturitního studia univerzita poskytuje široké možnosti vzdělávání – 

profesní kurzy, dále například univerzitu volného času, univerzitu třetího věku a dětskou 

univerzitu. Tato možnost dalšího vzdělávání je otevřena všem zájemcům nad 50 let 

s ukončeným maturitním vzděláním (Technická univerzita, 2017 [online]). 
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Technická univerzita se objevuje ve veřejném životě kraje jakožto účastník, partner a 

poradní orgán při strategických jednáních rozvoje. Na fakultě ekonomické byl realizován 

projekt SOP3 – Sociální podnikání, šance pro 3. tisíciletí.  

Účastníci projektu získali znalosti potřebné pro založení sociálního podniku, 

seznámili se s projekty na založení nebo transformování podniku na sociální podnik,  

s případovými studiemi a dostali prostor pro vytvoření vlastního projektu. Proběhly rovněž 

praxe a exkurze do sociálních podniků (Handlířová 2011: Remix [online]). 

Propagaci sociálního podnikání v prostředí vysokých škol napomáhá Technická 

univerzita tím, že v rámci studia na Ekonomické fakultě zařadila od r. 2009 předmět 

Sociálního podnikání (Syrovátková, 2010: 11).  

Hospodářská komora 

V Libereckém kraji působí krajské zastoupení Hospodářské komory (dále HK). 

Hospodářská komora České republiky je samosprávný orgán, který zastupuje zájmy 

podnikatelů v ČR. Je poradním a podpůrným orgánem, informuje o aktuálním dění, které 

ovlivňuje podnikatelské prostředí. Nabízí vzdělávací kurzy, poradenství, metodické vedení. 

Svým členům umožňuje připomínkovat legislativní řízení, podává k tomu metodický 

návod, dostupný na webu HK.  

HK ČR je tvořena v regionální části 14 krajskými komorami (KHK) a 54 okresními  

a oblastními komorami (OHK).  Komory jsou zastoupeny v 72 městech ČR, tedy téměř ve 

všech okresech ČR (Hospodářská komora, 2017 [online]). 

V Libereckém kraji je HK zastoupena krajským zastoupením v Liberci a okresními 

pobočkami ve 4 okresech: Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily a Česká Lípa.    

 

4.5   Sociální podniky v Libereckém kraji 

Seznam sociálních podniků vznikl díky webu České sociální podnikání. Na tomto 

webu je k dispozici adresář sociálních podniků na území České republiky, záznamy  

v databázi je možné filtrovat podle oblasti podnikání, zaměření na cílovou skupinu, a místa 

výkonu činnosti. Pro použitý výběr „místo výkonu Liberecký kraj“ zde působí čtyři 

sociální podniky, kterými jsou podniky Elekce, Terapoint, Farní charita Česká Lípa  

a družstvo TEXman (České sociální podnikání, 2017 [online]).  
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Náplní jejich činnosti je jednak úprava veřejných prostor a zeleně, kterou se zabývají 

první dvě uvedené organizace. Podnik Elekce s.r.o. poskytuje terénní pečovatelské služby 

pro seniory.  Družstvo TEXman je výrobním podnikem v oblasti textilní výroby – 

lůžkového textilu. 

Podniky jsou soustředěné spíš do oblasti Českolipska – buď přímo ve městě Česká 

Lípa, nebo v jeho bližším okolí. Podnik TEXman funguje přímo v městě Liberci. 

 

 

Obrázek 11 Rozmístění sociálních podniků v Libereckém kraji (Zdroj: vlastní) 

Podniky jsou svou povahou převážně integrační, protože především poskytují 

zaměstnání znevýhodněným skupinám osob, pouze podnik Elekce by se mohl označit za 

sociální podnik obecný – tzn. veřejně prospěšný, neboť znevýhodněné osoby přímo 

nezaměstnává, ale jeho činnost je jim určena, čímž naplňuje veřejně-prospěšný účel.  

Mimo sociálního podniku Farní charity v České Lípě zahájily všechny subjekty své 

podnikání díky finanční podpoře z grantových prostředků ESF Evropské unie, které byly 

určeny pro zahájení sociálního podnikání.  
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Vlastnosti sociálních podniků v Libereckém kraji přehledně srovnává následující tabulka: 

 

Tabulka 2 Přehled SP v Libereckém kraji (zdroj vlastní)   

ELEKCE, s.r.o.

FARNÍ CHARITA           

ČESKÁ LÍPA TERAPOINT, s.r.o.

MÍSTO PŮSOBENÍ Horní Libchava Česká Lípa Mimoň

NÁPLŇ ČINNOSTI Služby Služby Služby

PRODUKTY

Terénní služby pro 

seniory

Údržba veřejného prostoru a 

zeleně, práce v kartonážce, práce                

v pekárnách

Údržba veřejného prostoru a 

zeleně

TYP SOCIÁLNÍHO 

PODNIKU Obecný Integrační Integrační

ZNEVÝHODNĚNÍ 

ZAMĚSTNANCI  ---

Dlohodobě nezaměstnaní, 

zdravotně postižení 

Osoby propuštěné              

z výkonu trestu

Liberec

Výroba 

Integrační

Zdravotně postižení, 

dlouhodobě nezaměstnaní

Družstvo TEXMAN

Lůžkoviny ve zdravotní 

úpravě

 

 

 

4.6    Srovnání Libereckého kraje s ostatními kraji 

Počet sociálních podniků v Libereckém kraji je 4, což je druhý nejnižší počet ve 

srovnání s ostatními kraji v České republice. Celkový počet sociálních podniků v ČR je 

234, a průměrně by tedy připadalo na 1 kraj 16-17 podniků.  

Nejvyšší počet SP vykazuje Hlavní město Praha s počtem 53 podniku, další nejvyšší 

počet SP je v krajích na Moravě, celkově 94 podniků v krajích (průměrně 18-19 podniků 

v počtu na 1 kraj), v Čechách je to celkově 104 podniku, průměrně 11-12 podniků na  

1 kraj.  
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Počty sociálních podniků v krajích znázorňuje následující tabulka: 

Tabulka 3 Počet SP v ČR – srovnání pro Liberecký kraj  

(Zdroj: České sociální podnikání, 2017[online]) 

Místo Počet SP

1 Hlavní město Praha 53

2 Jihomoravský kraj 23

3 Moravskoslezský kraj 22

4 Olomoucký kraj 20

5 Středočeský kraj 20

6 Ústecký kraj 18

7 Zlínský kraj 17

8 Královéhradecký kraj 13

9 Jihočeský kraj 12

10 Kraj Vysočina 12

11 Pardubický kraj 9

12 Plzeňský kraj 8

13 Liberecký kraj 4

14 Karlovarský kraj 3

Celkem ČR 234

Kraje - Čechy Φ 11-12

Kraje - Morava Φ 18-19  

Z uvedených údajů vyplývá, že počet sociálních podniků v Libereckém kraji je 

podprůměrný. 

 

Potenciální sociální podniky 

V Libereckém kraji působí podniky, které svým zaměřením a formou naplňují 

definici sociálního podniku, nebo se mu přinejmenším velmi přibližují.  Nenesou však 

označení sociální podnik, protože buď se považují především za poskytovatele sociálních 

služeb, pro které jsou registrovány, a svou podnikatelskou činnost řadí pouze mezi vedlejší 

doplňkové aktivity. Nebo necítí potřebu označovat se jako sociální podnik, z důvodu 

nedůvěry podnikatelského prostředí k sociální ekonomice a chybějící právní ukotvení. 
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Mezi podniky, které by se za sociální podniky daly považovat, lze například uvést  

 Chráněné dílny, které zaměstnávají více než 50% zaměstnanců se 

zdravotním postižením. Jsou primárně soustředěné na to, aby umožnily zaměstnání 

lidem se změněnou pracovní schopností, přitom však usilují  

o konkurenceschopnost na trhu a o ekonomickou soběstačnost.  

 Podniky, registrované jako poskytovatel sociálních služeb, které vyvíjejí jako 

svou vedlejší činnost podnikání, 

  Ekologické organizace, které podnikají a vyvíjejí soustavnou ekonomickou 

činnost. 

Rozhodujícími znaky, které můžeme vypozorovat k zařazení těchto zařízení mezi 

sociální podniky, jsou: 

 subjekty soukromého práva (tzn. vyloučení příspěvkových organizací, nebo obcí) 

 soustavně a cíleně podniká, provozuje aktivity prospěšné pro společnost, nebo 

specifické skupině lidí, ve formě podnikání 

 není řízen veřejnými institucemi, ačkoliv jeho financování může záviset z velké 

části na dotacích, rozhodování a řízení podniku je plně v kompetenci příslušného 

sociálního podniku 

 demokratické vedení; spolupracují se svými spolupracovníky, zaměstnanci  

a klienty a demokraticky je zapojují do své činnosti 

 (Dohnalová a kol., 2015)24. 

  

V tabulce na následujících stranách jsou uvedeny příklady podniků v Libereckém 

kraji, které naplňují výše uvedené znaky a svou povahou buď velice blíží charakteru 

sociálního podniku, nebo sociálním podnikem přímo je, ačkoliv nemá ve svém názvu 

„sociální podnik“ uvedeno a neprezentuje se tak.  

                                                 
24 charakteristika znaků podle EMES  
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Tabulka 4 Příklady podniků v Lib. kraji se znaky sociálních podniků (zdroj: vlastní) 

MILKOM SERVIS, s.r.o. 

www.milkom-servis.cz 

Chráněná dílna Kompletace výrobků, drobné rukodělné 
práce, čištění a úklid, správa budov 

LICOLOR Liberec, s.r.o. 

www.licolor.cz  

Chráněná dílna Textilní výroba – prostěradla, ubrusy, 
povlaky na polštáře a deky, pracovní 
oděvy, zdravotnický textil 

Sdružení TULIPAN, z.s. 

www.sdruzenitulipan.cz 

Chráněná dílna, 
Poradenství 

Vázací práce, Úklidové práce, Výroba 
reklamních a uměleckých předmětů, 
kompletovací práce, tisk 

Iveta Seifertová Jablonec n. N. 

www.chranena-dilna.eu 

Chráněná dílna Technologická dílna – opracování 
pryžových výrobků, dělnické a montážní 
práce, balení a kompletace 

SPIRÁLA Turnov, z.s. 

spiralaturnov.cz 

Chráněná dílna Zajišťování administrativní činnosti, 
úklid 

FOKUS Liberec, o.p.s. 

www.fokuslbc.eu 

Chráněná dílna, 
Sociálně-
aktivizační služby 

Zaměstnává osoby s postižením v kavárně 
Floriánka, kde pracují na základě 
zaměstnaneckých dohod. Chráněná dílna 
funguje jako pracovně-rehabilitační 
pracoviště. 

Bogi Česká Lípa 

www.bogi.cz 

Chráněná dílna Strojní vyšívání, šití, laserové řezání, 
výroba růženců, dárkového zboží, 
zakázková výroba 

Sociální atelier Tilia 

http://www.atelier-tilia.cz 

Chráněná dílna Umělecko řemeslný ateliér, výrobky ze 
dřeva, hudební nástroje, nábytek 

ARTEP Jablonec n. N. 

www.artepjbc.cz   

Družstvo Výroba pracovního oblečení, ochranných 
pomůcek, zdravotnických a kuchařských 
oděvů  

Miluše Poživilová - Chrano 
Liberec    

www.chrano.cz 

Chráněná dílna Drobné montážní práce a balící práce 
s kontrolou kvality 
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MCU Koloseum, o.p.s. 

www.universum.cz 

Chráněná 
pracovní místa, 
osobní asistence, 
poradna 

Chráněná dílna – gastro, počítače, 
mozaika; další aktivity: rozvoz jídel a 
catering, pronájem prostor, půjčovna 
kompenzačních pomůcek, tisk a 
kopírování 

Centrum Generace, o.p.s. 

www.centrumgenerace.cz 

Rodinné centrum, 
Komunitní 
centrum 

Podpora pěstounských a znevýhodněných 
rodin, miniškolka, mateřské centrum, 
jazykové kurzy (zaměřeno na podporu 
matek na mateřské) 

Rytmus Liberec, o.p.s.  

www.rytmusliberec.cz 

Sociální a 
pracovní 
rehabilitace, 
poradenství 

Podporované zaměstnání, poradenství, 
vzdělávací aktivity – zprostředkování 
zaměstnání pro osoby znevýhodněné, 
převážně s mentálním postižením 

Občanské sdružení D.R.A.K.  

www.sdruzenidrak.org 

Chráněná dílna, 
sociálně-
aktivizační služby 

Chráněná dílna – textilní dílna, drobné 
kompletace, kopírování, tisk, grafické 
práce, administrativní práce; Sociální 
služba – SAS pro rodiny, pro zdravotně 
postižené.  

Osapo, s.r.o. 

www.osapo.com 

Chráněná dílna Šití pracovních oděvů, výroba 
kartonových obalů, výroba ochranných 
pracovních prostředků 

Občanské sdružení LUNARIA 

www.lunaria-jindrichovice.cz 

Kulturní instituce Žijící skanzen v Jindřichovicích pod 
Smrkem – podpora místního prostředí, 
tradic, řemesel 

TERRA MATER, s.r.o. Výroba potravin Tradiční pekárna s kamennou pecí – 
zaměstnání nabízí pro čerstvé absolventy 
škol, zaměstnává obtížně zaměstnatelné  

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.  

www.hospiczdislavy.cz 

Hospicová péče, 
poradenství 

Terénní služba, domácí hospic, 
odlehčovací služby, půjčovna pomůcek – 
prodej drobného zboží  

Armillaria ZO ČSOP Liberec 

www.armillaria.cz 

Ekologie Ekoporadna, ochrana přírody, recyklace 
odpadů, údržba svěřených lokalit  

JabloDSJ, s.r.o. Domov pro 
seniory 

Domov pro seniory U Přehrady, 
klienti taktéž s Alzheimerovou 
demencí. Firma je členem skupiny 
Jablotron. 
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EKOPark Liberec, z.ú.    
www.ekoparkliberec.cz 

Kulturní 
zařízení, 
Ekologie 

První volnočasový ekopark – denně 
otevřeno – ekologické vzdělávání, 
expozice, akce na míru, teambuilding, 
dětské tábory 

Simona Havlová - 
Tadeáškovy jesličky  
www.tadeaskovyjeslicky.cz 

Dětské zařízení Provozuje jesle pro děti do 3 let. 
Podporuje zejména maminky na 
mateřské, které se chtějí vrátit do 
práce alespoň na část úvazku, nebo 
studovat. Bude zaměstnávat maminky 
jako pečovatelky. 

Centrum Kašpar, z.s.   
www.centrum-kaspar.cz 

Zprostředkovatel 
zaměstnání 

Zprostředkování zaměstnání pro 
zaměstnance i zaměstnavatele, 
profesní kurzy, vzdělávací aktivity, 
pronájem prostor – soustřeďuje se na 
podmínky rodiny, prosazuje rovné 
příležitosti 

Filipa, s.r.o. 
www.filipa.cz 

Chráněná dílna Významný zaměstnavatel OZP – 
drobná výroba, montáž, balení 
náhradních dílů, zakázková výroba 

(pobočky Liberec, Jablonec nad 
Nisou) 

Domov Harcov, o.p.s.  
www.domov-harcov.cz   

Chráněná dílna, 
chráněné 
bydlení, osobní 
asistence 

Textilní dílna, košíkářská dílna, 
zahradnická dílna, knihařská dílna, 
výroba ručního papíru – prodej 
výrobků – zaměstnává cca 50 osob 

Muži a ženy, o.p.s.    
www.muziazeny.cz 

Asistenční a 
pečovatelská 
služba 

Poskytuje tzv. zrcadlovou pomoc – 
lidé s postižením pomáhají lidem 
s postižením (především seniorům a 
osobám s jinými potížemi) 

 

Ve velkém počtu zde nacházíme působit tzv. chráněné dílny, ačkoliv institut 

chráněné dílny byl zrušen. Novelou č. 194 z r. 2011 došlo k úpravě zákona č. 435/2004  

o zaměstnanosti. Pojem „chráněná dílna“ byl ze znění zákona vypuštěn, používá se pouze 

označení „chráněná pracovní místa“ (Officeassistance.cz, 2017 [online]).  Pojem chráněná 

dílna se však nyní běžně používá i nadále, protože je všeobecně známý a jasně 

srozumitelný všem zainteresovaným.  
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v případě potenciálních sociálních podniků jde 

ve velké většině o přiblížení se formě sociálního podniku integračního, protože jejich 

hlavním záměrem je zajistit zaměstnání pro znevýhodněnou skupinu osob. Jde z větší části 

o zdravotně postižené osoby (typický případ chráněných dílen), ale jsou mezi nimi také 

podniky, zaměstnávající jiné skupiny, např. matky na mateřské dovolené (Tadeáškovy 

jesličky), nebo osob s nízkou kvalifikací (Terra Mater).  
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EMPIRICKÁ ČÁST 

5 Výzkum prostředí pro sociální podnikání v  Libereckém kraji 

Druhou část diplomové práce představuje provedení empirického výzkumu na téma 

Sociálního podnikání v Libereckém kraji. Interpretace získaných dat je provedena 

prostřednictvím zodpovězení výzkumných otázek. Závěrečná analýza se snaží o celkové 

shrnutí a porovnání s tvrzeními, uvedenými v teoretické části práce.  V rámci analýzy dat 

je navržen možný postup do budoucna, týkající se vymezených problémových oblastí.  

5.1 Metodologie 

Cílem výzkumu bylo ověřit, zda se na území Libereckého kraje daří naplňovat záměr 

sociálního podnikání. Zvolena byla kombinace přístupů kvalitativního a kvantitativního 

výzkumu. Kombinace těchto dvou přístupů byla zvolena za účelem získání ucelenějšího 

pohledu na problematiku, doplnění a zjištění různých aspektů, jak uvádí Švaříček, Šeďová 

a kol. (2007: 25) 

Převládajícím přístupem je kvalitativní metodologie, založená na provedení 

polostrukturovaných rozhovorů. Typ rozhovorů by bylo možné charakterizovat jako 

rozhovory expertního charakteru, neboť jde o to, že zkoumané téma je hodnoceno osobou, 

která je v příslušné oblasti odborníkem, a která se vyjadřuje se k tématu z odborné stránky 

(Marke.cz: Magazín o marketingu, 2015 [online]).  

K rozšíření přehledu o zkoumané oblasti bylo provedeno stručné dotazníkové šetření, 

které doplňuje získaná kvalitativní data o praktický rozměr toho, jak sociální podnikání 

v Libereckém kraji zavedeno a vnímáno.  

Výběr respondentů a výběr oblasti 

Pro rozhovory byly osloveny skupiny respondentů, které reprezentují zastoupení 

zainteresovaných osob (stakeholderů) v oblasti sociálního podnikání. Zvoleni byli  

3 zástupci za sociální podniky, 2 zástupci za veřejnou správu a úřady, 2 zástupci za 

odborníky v oblasti vzdělávání, propagace a podpory sociálního podnikání. 

V rámci dotazníkového šetření byly prostřednictvím stejných dotazů osloveny dvě 

skupiny respondentů, které tvořily zástupci veřejnosti, a zástupci studentů. Skupiny byly 

zvoleny stejně velké, každá v počtu 100 osob.  

Kritériem pro výběr respondentů v rámci vzorku veřejnosti bylo to, že mají své trvalé 

bydliště v Libereckém kraji. Skupina studentů byla záměrně vybrána v rámci 
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vysokoškolských studentů Technické univerzity v Liberci, kteří se v rámci svého studia 

setkali s výukou předmětu sociálního podnikání.  

Výběr oblasti Libereckého kraje byl zvolen proto, že  

1.  autorka práce v této oblasti trvale žije, proto mohla využít „výhody domácího 

prostředí“ a oslovit vytipované vhodné respondenty a zajistit osobní kontakt při 

sběru dat; 

2.  prostřednictvím výzkumu se získají data, která budou vypovídat pouze o určité 

oblasti, která je konkrétně vymezena hranicemi Libereckého kraje. Nešlo by tedy 

výsledky výzkumu podat obecně, aniž by bylo toto vymezení výslovně uvedeno; 

3.  pro stanovení základního vzorku sociálních podniků bylo využito údajů z Adresáře 

a Mapy sociálních podniků (na webu Českého sociálního podnikání)25, kde je 

územní jednotkou zvolen „kraj“; 

Etické aspekty výzkumu 

Během výzkumu byla zajištěna zohledněna etická hlediska. Guillemin a Guillam 

(2004, odst. 4) vymezují dvě základní kategorie etického přístupu k provedení 

kvalitativního výzkumu. Jsou jimi 1) procedurální etika, která se týká „technického“ 

provedení výzkumu, a 2) etika v praxi, což zahrnuje veškeré procedurální kroky během 

provádění výzkumu.  

Konkrétně byly tyto aspekty zohledněny tím, že  

 respondenti byli seznámeni s účelem a cílem výzkumu – při sjednávání schůzky pro 

realizaci rozhovoru; v rámci dotazníkového šetření je toto představení uvedeno na 

úvod každého dotazníku 

 zajištění anonymity výzkumu – je sice známo, které subjekty byly konkrétně 

zařazeny do skupin respondentů v rámci kvalitativního šetření, ale záměrně jsou 

spojeny do souhrnných kategorií (sociální podniky, správa, odborníci), aby při 

interpretaci výsledků nebylo možné identifikovat, kdo konkrétně a jakým 

způsobem odpovídal. Dotazníkové šetření probíhalo rovněž anonymně, na 

dotaznících nejsou zveřejňována jména, ani jiné údaje, podle kterých by bylo 

možné určit identitu respondenta. 

                                                 
25 Adresář sociálních podniků je uveden na: http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-

socialnich-podniku/misto-vykonu2  

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/misto-vykonu2
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/misto-vykonu2
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 na respondenty nebyl vyvíjen nátlak – pokud se nechtěli během rozhovoru či 

v dotazníku k nějaké otázce vyjadřovat, nebo na ni neznali konkrétní odpověď, 

mohli podle své vůle nechat otázku nezodpovězenou. 

 informovaný souhlas – před zahájením rozhovoru byla respondentům položena 

otázka, zda souhlasí s provedením záznamu rozhovoru, a zároveň byli ujištěni o 

anonymitě výzkumu a využití výsledků pouze pro účely této diplomové práce. 

Účastníci dotazníkového šetření svůj souhlas stvrdili tím, že vyplnili dotazník, 

který byl v úvodní části uveden představením výzkumu a pravidly pro zachování 

anonymity. 

5.2 Průběh výzkumu 

Před provedením vlastního výzkumu byl na malém zkušebním vzorku proveden 

předvýzkum. Otázky pro rozhovor a otázky pro dotazníkové šetření byly následně 

upraveny tak, aby byly respondentům srozumitelné a odpovědi na ně podávaly žádoucí 

informace. 

Rozhovory byly provedeny na základě předem domluvené schůzky. Osnova 

základních otázek rozhovorů byla předem připravena, ale během rozhovoru se téma mohlo 

ještě rozvinout, nebo na některé otázky naopak respondent neodpověděl. Délka rozhovoru 

se průměrně pohybovala kolem 45min. Celkově bylo uskutečněno 7 rozhovorů (3 osoby ve 

skupině Sociální podniky, 2 osoby ve skupině Správa a 2 osoby skupiny Odborníci). 

Dotazníky obsahovaly 5 otevřených otázek, které zjišťovaly úroveň povědomí  

o sociálním podnikání, informovanost respondentů v této oblasti a vliv vzdělávacích 

aktivit.  Dotazníky byly mezi respondenty distribuovány buď elektronicky e-mailem, nebo 

v tištěné podobě. Pokud byly rozdány dotazníky respondentům v tištěné podobě, bylo tak 

učiněno osobně a osobně opět byly vybrány zpět. Celkově bylo distribuováno 200 

dotazníků, navrátilo se 109 dotazníků (55%).  

Seznam otázek pro rozhovory a dotazníkový formulář jsou uvedeny v příloze 

diplomové práce. 

Průběh výzkumu - ROZHOVORY 

Pro rozhovory byly vybrány 3 sociální podniky – družstvo TEXman, Farní Charita 

Česká Lípa a sdružení TULIPAN, zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje, dále 

zástupce Úřadu práce, Technické univerzity v Liberci a Asociace nestátních neziskových 

organizací Libereckého kraje.  
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Vybraní respondenti byli účelově sdruženi do kategorií, které jsou pojmenovány 

Sociální podniky, Správa a Odborníci. Vytvořené kategorie jednak slouží k usnadnění 

utřídění  

a vyhodnocení získaných dat, a také umožňují anonymizovat totožnost respondenta.  

Rozhovor byl strukturován do rámcových tematických bodů, ale během rozhovoru 

byl dán respondentům prostor pro jejich vlastní vyjádření, doplnění, rozvedení k tématu, 

nebo jejich zestručnění.  Otázky byly pokládány tak, aby zjistily, jak se sociální podnikání 

vyvíjí, zda je podporováno, co sociální podnikání brzdí, jaké opatření do budoucna by 

respondenti navrhovali jako prospěšné. 

Kategorie a zařazení respondentů znázorňuje následující tabulka: 

Tabulka 5 Složení kategorií respondentů vybraných pro rozhovor 

SOCIÁLNÍ PODNIKY SPRÁVA ODBORNÍCI 

Družstvo TEXman 

Farní Charita Česká Lípa 

Sdružení TULIPAN 

Krajský úřad Libereckého 

kraje 

Úřad práce – kontaktní 

pracoviště, které 

zprostředkovává příspěvky 

APZ 

Technická univerzita 

v Liberci – ekonomická 

fakulta 

ANNOLK – Asociace 

nestátních neziskových 

organizací Libereckého 

kraje 

Charakteristika vybraných respondentů pro rozhovory 

V tabulce je uvedeno, které organizace byly zahrnuty do kvalitativního šetření. 

Z každé organizace byl proveden jeden expertní rozhovor s jedním jejím zástupcem. 

Kritérium pro výběr zástupce bylo: 

 Sociální podniky – příslušnost respondenta k managementu firmy; 

 Správa – zaměstnanec, který přichází pracovně do kontaktu se zástupci sociálních 

podniků; 

 Odborníci – osoby, které mají vliv na vzdělávání a propagaci sociálního podnikání. 
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Průběh výzkumu – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ  

Dotazník pro dotazníkové šetření byl sestaven tak, abychom dostali přehled  

o informovanosti a vztahu osob, které žijí v Libereckém kraji k sociálním podnikům  

a předmětu jejich činnosti. Dotazník obsahoval 5 otevřených otázek, na které respondenti 

vypisovali odpověď svými slovy, pokud možno více než jednoslovnými odpověďmi.  

V dotazníku se respondenti vyjadřovali k tomu, jaké zaznamenali aktivity sociálního 

podnikání ve svém okolí, jestli zaznamenali a případně se účastnili nějakých aktivit oni 

osobně, a jestli je jim znám konkrétní sociální podnik v jejich okolí. 

Charakteristika vybraných respondentů pro dotazníkové šetření 

Pro dotazníkové šetření byly vytvořeny dvě stejně velké kategorie respondentů, 

nazvané Veřejnost a Studenti.  

Tabulka 6 Kategorie respondentů pro dotazníkové šetření 

VEŘEJNOST STUDENTI 

100 osob; osoby trvale žijící v Libereckém 

kraji 

100 osob; studenti vysokoškolského studia 

na Technické univerzitě v Liberci, kteří mají 

v rámci svého studia zařazen vzdělávací 

kurz Sociální ekonomiku a sociální 

podnikání  

 Veřejnost – v rámci této skupiny bylo kritériem výběru pouze to, aby příslušná 

osoba trvale žila v Libereckém kraji. Respondenti pro výzkum byli získávání 

metodou „sněhové koule“ – osobně byly osloveny nejprve osoby v místě bydliště 

autorky, ti dále dotazník rozšiřovali dále prostřednictvím svých kontaktů; někteří 

byli osloveni prostřednictvím e-mailu, a to zejména z důvodu vzdálenějšího místa 

bydliště; 

 Studenti – vytipováni byli studenti, kterých se v rámci jejich studia týká vzdělávací 

kurz Sociální ekonomika a sociální podnikání. Pro rozšíření dotazníku bylo 

využito kontaktu na studenty i vyučující na ekonomické fakultě TUL, kteří 

dotazník předali mezi studenty.  
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Návratnost dotazníků, vyhodnocení a rizika spojená s šetřením 

Celkově bylo distribuováno 200 dotazníků, přičemž návratnost činila 109 dotazníků 

za obě skupiny (tzn. 55%).  Od skupiny Veřejnost se vrátilo celkem 62%, od skupiny 

Studenti 47%.  

Studenti  

Rizikovým faktorem a příčinou nízké návratnosti u skupiny Studenti bylo to, že část 

studentů bylo zrovna v době dotazníkového šetření studijně mimo školu, nebo se 

připravovali na závěrečné zkoušky.  

Ohledně dotazovaných existoval předpoklad, že Studenti budou schopni lépe 

odpovídat na otázky, vzhledem k náplni jejich studia, než Veřejnost. Tento předpoklad se 

potvrdil, ale pouze u studentů ekonomického zaměření. Ti zodpověděli všechny otázky, 

zatímco část studentů jiných oborů neodpověděla ani na jednu otázku. Celkem se vrátilo  

14 dotazníků zcela bez odpovědi.  

Průměrný věk Studentů byl 25 let. Více odpovídaly ženy, než muži – ve skupině 

Studenti téměř 4x více ženy, než muži, ve skupině Veřejnost tento poměr činil zhruba  

2x více.  

Největší rozdíl v kvalitě odpovědí ve srovnání s Veřejností byl v podání 

charakteristiky sociálního podnikání. Tuto otázku zodpověděli všichni studenti, kteří 

zodpověděli alespoň jednu otázku. Dokázali také lépe vymezit cílové ohrožené skupiny, na 

které se sociální podnikání zaměřuje (označili, že se nejedná pouze o zdravotně a tělesně 

postižené osoby, ale i osoby např. ze sociálně znevýhodněného prostředí, dlouhodobě 

nezaměstnané, ženy na mateřské dovolené a další). Studenti se také více zapojují do 

různých aktivit, které jsou spojeny se sociálním podnikáním (zejména semináře, 

přednášky, ale také prodejní výstavy, prezentace činnosti, workshopy). 

Ohledně mediální propagace či zmínek o sociálním podnikání si studenti velmi často 

vyhledávají informace na internetu, dále se objevuje zmínka o televizním vysílání, 

konkrétněji televizní noviny, ale také informace v tisku. 
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Veřejnost 

Od skupiny Veřejnost se vrátilo 16 dotazníků, které neměly vyplněnou ani jednu 

otázku (pouze záporné odpovědi, nebo „nevím“). Více odpovídaly ženy, než muži – zhruba 

2x častěji. Průměrný věk respondentů byl 49 let.  

Dotazníkem obsahoval rozlišení podle vzdělání respondentů, a to z toho důvodu, že 

existoval předpoklad, že respondenti s vysokoškolským vzděláním mohli v rámci svého 

studia přijít více do kontaktu s tématem sociálního podnikání. Tento předpoklad se však 

nepotvrdil. Nejvíce odpovědí bylo získáno od osob se středoškolským vzděláním, a úroveň 

odpovědí se příliš neodlišovala od odpovědí osob s vysokoškolským vzděláním.  

Na otázku charakteristiky sociálního podnikání odpovídalo nejvíce respondentů, že 

se jedná o „společensky užitečnou činnost“, případně přirovnávali podnik tohoto typu 

k chráněné dílně. Častá byla i představa, že sociální podnik zabezpečuje činnosti ohledně 

vyplácení sociálních dávek, nebo důchodů. To nejspíš vyplývá z mylného vyložení pojmu 

„sociální“ podnik v souvislosti se sociálním zabezpečením.  

Dále se v odpovědích Veřejnosti často objevovala představa, že sociální podniky 

slouží výhradně pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tento dojem nejspíš 

plyne z toho, že je známá možnost obdržet podporu na zřízení chráněných pracovních míst.  

Ohledně mediální propagace či zmínek o sociálním podnikání odpovědi nejsou moc 

časté, nejvíce se objevuje zmínka o televizním vysílání, konkrétněji reportáže místní 

regionální televize, dále televizní zpravodajství a potom noviny a časopisy. 

 Celkově účel sociálních podniků veřejnost identifikovala správně, když většina 

dotázaných sociálním podnikům přiřadila sociálně či veřejně prospěšnou činnost.    

5.3 Označení konkrétních sociálních podniků 

Skupina Studenti označila více konkrétních sociálních podniků, pravděpodobně také 

na základě znalostí, které získali v rámci školního vzdělávání. V Libereckém kraji byly 

jmenovány tyto podniky: Sdružení TULIPAN, Elekce, Domov sv. Moniky pro svobodné 

matky v nouzi (zařízení Charity), chráněná dílna zajišťující montáž autodílů – Atos, Klub 

seniorů v Liberci, Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, Terapoint, Charita, 

družstvo TEXman, Chráněné dílny (všeobecně), Amélie, občanské sdružení D.R.A.K., 

Spirála Turnov, MAS (Místní akční skupiny), Červený kříž. 
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Z podniků mimo Liberecký kraj byly jmenovány podniky Pragulic, Filipa, Alucon 

(Lázně Bělohrad) 

Skupina Veřejnost při identifikací sociálních podniků označila zejména podniky, 

poskytující sociálních služby. Několikrát se objevil v odpovědích Krajský sociální podnik, 

což je v podstatě neexistující organizace. O jeho založení se uvažovalo v období roku 

2012, a proces byl hodně medializován, proto nejspíš zůstala v paměti lidí tato informace 

jako fakt. 

V Libereckém kraji byly označeny tyto podniky: Bohumil Cimbál (chráněná dílna), 

Rodina 24, Diakonie, Naděje, Fokus, nízkoprahové centrum Kruháč, Spolkový dům 

Jablonec nad Nisou, Senior doprava, Bílý kruh bezpečí, Centrum pro zdravotně postižené 

Libereckého kraje, ARTEP, Domov Maxov, Farní Charita Česká Lípa, Krajský sociální 

podnik, Hospic sv. Zdislavy, Smržo-Medik, Elekce, družstvo TEXman, domov seniorů U 

Přehrady, Terénní zdravotní péče, Maják v Liberci.  

Mimo Liberecký kraj byly uvedeny podniky Chráněná dílna Opočno, Kavárna Ticho 

Brno. 

Na následujícím obrázku jsou znázorněny podniky, které dostaly více hlasů (od obou 

skupin), a tudíž se dají považovat v kraji jako výrazné. 

 

Obrázek 12 Odpovědi ohledně SP v Libereckém kraji 
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5.4 Vyhodnocení výzkumných otázek 

Výzkumné otázky byly stanoveny před zahájením výzkumu, s ohledem na cíle a 

téma výzkumu.  

Hlavní výzkumná otázka: Jak se daří naplňovat záměr sociálního podnikání 

v Libereckém kraji? 

Sociální podniky v Libereckém kraji jsou zastoupeny, ačkoliv jako „sociální podnik“ 

se označuje pouze malá část z nich. Podle Adresáře sociálních podniků (který je 

zveřejněný na stránkách Českého sociálního podnikání http://www.ceske-socialni-

podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku) jsou to 4 firmy (družstvo TEXman, Farní 

Charita Česká Lípa, Elekce, s.r.o., Terapoint – sociální podnik pro komunální služby, 

s.r.o.). Znaky sociálních podniků najdeme ale i u početné skupiny poskytovatelů sociálních 

služeb, kulturních zařízení, ekologických sdružení a drobných firem, zaměřených na 

řemeslné či umělecké produkty.  

Sociální podnikání je podporováno v regionálních strategických plánech, krajských 

dokumentech a v rámci vzdělávacích aktivit (vysokoškolské ekonomické vzdělávání, 

tematické krajské konference a workshopy).  

V současné situaci, kdy se teprve formuje podoba zákona o sociálním podnikání, 

mnoho podniků volí raději způsob provozování své činnosti jakožto registrovaný 

poskytovatel sociálních služeb. V případě registrace sociální služby mají jistotu, že se jim 

bude dostávat pravidelné finanční podpory, zatímco konkrétní podoba podpory pro sociální 

podniky ještě není v žádném právním předpise ustanovena.  

V rámci provedeného výzkumného šetření byly osloveny dva z výše uvedených 

podniků (družstvo TEXman a Farní Charita Česká Lípa), a Sdružení TULIPAN, který ve 

svém názvu označení „sociální podnik“ sice nemá uveden, ale znaky sociálního podniku 

naplňuje.   

Sociální podnikatelé identifikovali několik problémových faktorů, které jsou na 

překážku procesu rozvoje sociálního podnikání. Jsou jimi koncepční nejednotnost, malá 

informovanost, omezené možnosti získat finanční prostředky pro zahájení a udržení 

podnikání.

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku
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Podotázky: 

Existují na území LK sociální podniky? Jakou činností se zabývají? 

Podle Adresáře sociálních podniků, uveřejněného na webu Českého sociálního 

podnikání (http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku) působí 

v Libereckém kraji 4 sociální podniky. 

1. Družstvo TEXman; podnik se  

2. Elekce 

3. Terapoint 

4. Farní Charita Česká Lípa 

(České sociální podnikání, 2017 [online]) 

Na území Libereckého kraje bylo mimo tyto podniky identifikováno více podniků, 

které se svým typem a náplní své činnosti sociálním podnikům blíží, nebo jimi jsou. 

Nemají však ve svém názvu uvedeno, že se jedná o sociální podnik. Většinou se jedná  

o neziskové organizace, které v rámci své vedlejší činnosti podnikají (provoz kavárny, 

rozvoz jídel, hlídání dětí, prodej zboží, služby a úklid). 

Ve větším počtu jsou v libereckém kraji zastoupeny sociální podniky integračního 

typu, zaměřující se zejména na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  

Kolik sociálních podniků na území LK bylo založeno na základě obdržení 

podpory z evropských fondů?  

Na území Libereckého kraje působí pod označením „sociální podnik“ čtyři podniky, 

přičemž 3 z nich získaly grantovou podporu pro své podnikání z prostředků ESF.  

Jaké produkty nabízejí sociální podniky na území LK? 

Sociální podniky všeobecně nabízejí produkty, které jsou nějakým způsobem 

inovativní, nebo služby, které lépe přizpůsobují potřebám zákazníků. Sociální podnikatelé 

jsou soustředěni zpravidla na specifickou část klientů a pracují s menší skupinou klientů 

osobnějším způsobem, než to je u běžných velkých firem (příklad jsou speciální lůžkoviny 

v antibakteriální úpravě firmy TEXman, nebo například regionální speciální řemeslné 

produkty). 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku
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Jaké složení zaměstnanců mají sociální podniky v LK? 

V sociálních podnicích pracují téměř všude zaměstnanci na základě pracovní 

smlouvy. Dobrovolníci pracují v sociálních podnicích spíš výjimečně (většinou v případě 

nutnosti zajištění nějaké nárazové akce). 

S jakými problémy se potýkají sociální podniky v LK?  

Nedostatek financí (zejména investičního charakteru), nesnadné získání prostředků 

(např. nedostává se vhodná příležitost poskytnutí bankovní půjčky pro neziskové 

organizace, vyřízení žádosti o prostředky z grantů jsou administrativně mnohdy nad síly 

SP), nemocnost a specifické problémy zaměstnanců, malá podpora pro zvýšení 

konkurenceschopnosti SP v podnikatelském prostředí, nízká úroveň propagace a veřejné 

publicity 

Dostává se sociálním podnikům v LK dostatečné podpory pro jejich podnikání? 

Podpora pro sociální podnikání se objevuje v poslední době častěji, ale neodpovídá 

mnohdy potřebám sociálních podnikatelů, což je důsledek toho, že v tomto případě není 

nastaven systém mezisektorové spolupráce.  Podmínky výzev jsou pro SP často velice 

těžko splnitelné, že mnoho zájemců o případnou podporu svůj záměr předem vzdá.  

Jaká je představa o sociálním podnikání mezi veřejností LK?  

Všeobecně není veřejnost příliš informovaná, a tudíž je její vztah k SP spíš 

rezervovaný. Oproti průzkumům na toto téma z minulých let se však přece jen dá mluvit  

o posunu směrem kupředu. Roli v budování povědomí veřejnosti má vzdělávání, mediální 

propagace a konkrétní dobré příklady. 

Jak přistupuje krajské zastoupení LK k problematice sociálního podnikání? 

Sociální podnikání je začleněno do krajských strategických dokumentů, na téma 

sociálního podnikání se uskutečnily krajské konference a semináře. V tomto ohledu je 

sociální podnikání podporováno a je vyzdvihována jeho prospěšnost. Na druhé straně stále 

funguje zavedený systém financování příspěvkových organizací kraje a podporovaných 

služeb, jejichž působení je pro sociální podnikání v podstatě konkurencí.  
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5.5 Shrnutí výsledků a navrhovaná doporučení   

Sociální podnikání bylo respondenty uskutečněných rozhovorů označeno jako 

„prospěšná aktivita, nová ekonomika, snaha dělat podnikání jinak, lidštěji, ohleduplněji. 

Mnohdy se na otázku, co je sociální podnikání, nenašla okamžitá odpověď a formulace. 

Sociální podnikání je totiž „něco intuitivního“, činnost, kterou mnohdy už existující 

podniky vytvářejí, buď vědomě, nebo bez toho konkrétního záměru být „sociálním 

podnikatelem“.  

Zákon o sociálním podnikání, který v současné době vzniká, přinese nejspíš změnu,  

a pokud bude jasně vymezovat koncepci pro sociální podniky, bude se jejich počet 

soustavně navyšovat. Pravděpodobně by se k principům sociálního podnikání přihlásilo 

mnoho stávajících subjektů, které by se na sociální podnik transformovaly, pokud by 

taková změna byla pro podnik přínosná.  

Doporučení vůči asociacím neziskových organizací, sociálních firem, veřejné správě  

i sociálním podnikům – sledovat vznik zákona o sociálním podnikání, informovat veřejnost  

o průběhu jeho vzniku a jeho obsahu.  

Jako další problematický faktor, který vyplynul z prohlášení respondentů, je dopad 

současného trendu zvyšování hranice minimální mzdy a výše dávek sociálních podpor. 

Tím, že trendem je navyšování této úrovně, klesá motivace pro občany bez zaměstnání 

vyhledávat a udržet si pracovní místo. Příspěvek, který je poskytován podnikům na 

zaměstnávání OZP, sice pomáhá v udržení chráněných pracovních míst, ale v konečném 

důsledku nepokryje veškeré náklady, které jsou se zaměstnáváním znevýhodněných osob 

spojeny (náklady spojené se zvýšenou nemocností těchto osob, asistence při práci, 

speciální vybavení pracoviště). Příspěvek se navíc týká pouze zaměstnávání zdravotně 

postižených zaměstnanců a nezohledňuje jiné skupiny ohrožených osob, na které se 

zaměřují sociální podniky.  

Doporučení pro tvůrce sociální politiky – zastavení nárůstu výše minimální mzdy, omezení 

výše podpor. Sociálním podnikům zvýšit podporu na mzdové prostředky zaměstnanců 

z ohrožených skupin (které by se netýkalo pouze zdravotně postižených, ale i jinak 

znevýhodněných osob na trhu práce).   
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Jako překážku pro rozvoj sociálního podnikání označují respondenti jednak 

všeobecně malou informovanost v této oblasti, a to jak veřejnosti, tak podnikatelů. V tomto 

ohledu by bylo vítaným prostředkem realizování plošné informační kampaně, nebo více 

cíleného prostoru ve veřejných sdělovacích prostředcích. Sociální podniky si svou vlastní 

propagaci zajišťují zpravidla velice málo, nebo vůbec. Ohledně informování okolí o své 

činnosti a nabízeném sortimentu využívají svých sociálních vazeb, „řeknou si to mezi 

sebou, řeknou to známým, ti to řeknou dál“. Informování prostřednictvím sociálních sítí je 

obdoba tohoto způsobu. Lepší varianta je vytvoření vlastních webových stránek podniku, 

což je pro mnoho podniků samozřejmostí. Mnoho „malých“ podnikatelů ale své stránky 

nezřizuje, pravděpodobně proto, že jejich udržování stojí peníze a práci navíc, takže 

zůstávají u „osvědčeného“ systému profilu na facebooku, případně rozdají ve svém okolí 

letáky. Reklamu ve sdělovacích prostředcích téměř nevyužívají, upřednostní úhradu svých 

výrobních nákladů, vzhledem k omezeným finančním prostředkům svého rozpočtu.  

Doporučení – vůči veřejné správě, asociacím – informovat a propagovat sociální 

podnikání, například na svých internetových stránkách vytvořit odkaz na rubriku  

o sociálním podnikání. Pro sociální podniky – využívat více způsobů propagace, například 

v místních zpravodajích, dopravních prostředcích, televizi.   

Jako další problém označují respondenti nedostatek financí. „Finance – Potřebujeme 

peníze, jednoznačně“. Začínající sociální podnikatelé zpravidla nejsou schopni financovat 

od počátku vše pouze z vlastních prostředků, a musejí shánět prostředky z jiných zdrojů. 

Pro sociální podnikání se nabízí zejména využití nějaké dotační příležitostí. Získání dotace 

je však pro mnoho podniků těžko dosažitelné, protože proces zpracování žádosti  

o poskytnutí dotace a následných monitorovacích zpráv je velmi administrativně náročné,  

a malá sociální firma není schopna vlastními silami tento proces zvládnout. Zpravidla je 

nutné mít i v případě poskytnutí dotace dostatek vlastních prostředků, neboť často je 

vyžadováno spolufinancování zamýšleného projektu. Bohužel mnoho návrhů sociálního 

podniku zanikne v důsledku nedostatku financí, ztráty energie a motivace.  

Doporučení – vůči poskytovatelům dotací a finančních půjček -  poskytnout 

sociálním podnikům možnost získat finanční prostředky na nastartování jejich podnikání, 

zejména prostředků investičního rázu, pro vybudování potřebné infrastruktury.  

Doporučení vůči veřejné správě - podpořit sociální podnikání prostřednictvím zvýhodnění 

podmínek pro veřejné zakázky, např. zakázky určitého charakteru do stanovené výše budou 

bodově zvýhodňovat sociální podniky, nebo rozhodujícím kritériem pro výběr uchazeče 

nebude nabízená cena, ale sociální dopad.  
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Závěr 

Diplomová práce se zabývala uvedením tématu sociální ekonomiky a sociálního 

podnikání,  

přičemž se soustředila na vymezenou oblast Libereckého kraje. Omezení rozsahu pro 

Liberecký kraj je učiněno proto, aby bylo možné popsat podmínky pro sociální podniky  

a popsat způsob jejich fungování v souvislosti se specifickými podmínkami, které 

vymezená oblast má. Podmínky pro sociální podniky a jejich fungování v rámci celé 

republiky by musely být posuzovány v jiných souvislostech a komplexněji, a sociální 

podniky v jiných krajích mají také odlišné podmínky pro fungování. Další důvod tohoto 

omezení je spojen s možnosti využití „domácího prostředí“ a osobních kontaktů, neboť 

v Libereckém kraji trvale žije. Toto hledisko bylo přínosné zejména v souvislosti  

s provedením výzkumu.  

Teoretická část práce představovala téma sociálního podnikání a sociální ekonomiky, 

jejich definice z různých zdrojů, znaky pro identifikaci sociálních podniků, současné 

legislativní ukotvení sociálního podnikání v českém právním řádu, způsoby podpory 

sociálního podnikání v ČR a příklady vývoje sociálního podnikání z České republiky  

i zahraničí.   

Samostatná kapitola je věnovaná popisu vymezeného regionu Libereckého kraje, 

důležitým institucím, které jsou výrazné v životě kraje, pro vzdělávání a podnikání, popisu 

existujících sociálních podniků a podniků, které se sociálním podnikům přibližují, nebo 

jimi jsou, ale nemají v názvu uvedeno „sociální podnik“.  

Empirická část práce popisuje provedení výzkumu, s cílem zjistit úroveň a podmínky 

pro zahájení a rozvoj sociálního podnikání v Libereckém kraji. V závěru této části jsou 

zodpovězeny stanovené výzkumné otázky 

Pro výzkum byl zvolen kvalitativní design, za účelem získání potřebných dat bylo 

provedeno 7 expertních rozhovorů a prostřednictvím dotazníků, které obsahovaly  

5 otevřených otázek, bylo osloveno 200 osob.  

Pro rozhovory byly vytipovány subjekty, které hrají nějakým způsobem důležitou 

úlohu v oblasti sociálního podnikání, což by se dalo označit principem stakeholderů. 

Zařazeni byli zástupci sociálních podniků, krajského úřadu, úřadu práce, střešní asociace 

pro neziskové organizace v kraji a Technické univerzity v Liberci. S dotazovanými byly 

provedeny poslostrukturované expertní rozhovory s cílem zjistit jejich odborný pohled na 
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podmínky a průběh sociálního podnikání v kraji. Otázky byly navrženy tak, aby byly 

v jádru shodné, ale zohledňovaly obor působení konkrétního respondenta. Všeobecně tedy 

zjišťovaly vztah k sociálnímu podnikání, sledování přípravy legislativy pro sociální 

podnikání, informovanost ohledně fungujících sociálních podniků, a konkrétní otázky se 

týkaly potom příslušných respondentů osobněji, např. motivaci pro zahájení sociálního 

podnikání, identifikovat formy podpory a překážky, jak vnímají současné vztahy 

spolupráce mezi dotčenými sektory a jaké navrhují opatření do budoucna. 

Toto šetření bylo doplněno dotazníkovým průzkumem mezi veřejností za účelem 

zjistit úroveň informovanosti osob, žijících v Libereckém kraji, o sociálním podnikání. 

Vzorek dotazované veřejnosti byl rozdělen na dvě stejně velké části, které představovaly 

„veřejnost laická“ (kterou tvořili obyvatelé Libereckého kraje všeobecně) a „veřejnost 

odborná“ (osoby, které v rámci studia absolvují kurz sociálního podnikání). Účel tohoto 

rozdělení sledoval předpoklad, že pokud jsou lidé cíleně vzděláváni v oboru sociální 

ekonomiky, budou schopni lépe identifikovat sociální podniky ve svém okolí, a také se  

o dotčenou oblast sami více zajímají.  

Výsledné vyhodnocení získaných dat ukázalo, že se v Libereckém kraji nachází 

poměrně mnoho sociálních podniků různého zaměření. Největší část tvoří integrační 

sociální podniky, jejichž účelem je především zaměstnávat zdravotně postižené osoby. 

Velmi často tyto podniky fungují pod označením „chráněná dílna“.  Dále podniky působí 

v oblasti poskytování služeb úklidových a údržby zeleně, v poskytování sociálních služeb  

a péči o děti a mládež, nebo jde o drobné podnikatele potravinářské výroby, farmáře, 

řemeslných a uměleckých produktů.  

Celkově jako nevětší překážka sociálního podnikání byla identifikována nízká 

úroveň informovanosti a propagace sociálního podnikání, omezenou dostupnost získat 

finanční zdroje pro podporu sociálního podnikání a nedostatečná legislativní opora  

v zákonech.  

Přínosným prvkem je prezentace sociálního podnikání na internetu, ve sdělovacích 

prostředcích, pořádání konferencí, seminářů a vzdělávacích akcí k tématu sociálního 

podnikání. Příslibem do budoucna se ukazuje vznikající zákon o sociálním podnikání  

a rozvíjející se mezisektorová spolupráce v kraji. 

Na závěr vyhodnocení výzkumných otázek je formulováno několik doporučení, které 

vyplývají z provedeného výzkumu a identifikace problémových oblastí, týkajících se 

sociálního podnikání. Doporučení jsou směřována vůči sociálním podnikům ohledně 
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zvýšení propagace a publicity své činnosti, veřejné správě, aby důsledně postupovala 

v odpovědném způsobu zadávání veřejných zakázek a mezisektorové spolupráci, vůči 

tvůrcům legislativy, aby se dostalo sociálním podnikům dostatečné podpory  

a poskytovatelům finančních prostředků, aby umožnili sociálním podnikům získat 

podporu.  

Tyto výše jmenované oblasti, které jsou vymezeny jako problematické, by byly 

vhodným předmětem pro další zkoumání. Bylo by rovněž vhodné sledovat, jak se změní 

podmínky a struktura subjektů sociálního podnikání po přijetí zákona o sociálním 

podnikání a jeho uvedení do praxe. 26 

                                                 
26 Během psaní této diplomové práce byl v Libereckém kraji stav sociálních podniků 4, ale aktuálně 

podle Adresáře sociálních podniků klesl počet na 2 (k 27. 6. 2017) – jsou jimi TEXman a Farní Charita 

Česká Lípa (dostupné na stránkách Českého sociálního podnikání http://www.ceske-socialni-

podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/misto-vykonu2/liberecky-kraj?view=datavw) 

 



101 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 

Knižní zdroje 

BAČUVČÍK, R. Marketing neziskových organizací. 1. vydání. Zlín: Kodiak print, s.r.o. 
2011. 190 s. ISBN 978-80-87500-01-9. 

ČEPELKA, O. Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie. 1. vydání. Mimoň: Tiskárna 
Ralsko, s.r.o., 2003. 135 s. ISBN 80-902376-3-0. 

DOHNALOVÁ, M., DEVEROVÁ, L., LEGNEROVÁ, K., POSPÍŠILOVÁ, T. Lidské 
zdroje v sociálních podnicích. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2015. 188 s. ISBN 
978-80-7552-060-9. 

DOHNALOVÁ, M., DEVEROVÁ, L., ŠLOUFOVÁ R. Sociální ekonomika, sociální 
podnikání. Podnikáni pro každého. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2012. 132 s. 
ISBN 978-80-7357-269-3. 

HALÁSEK, D. Úvod Sborníku příspěvků odborného semináře Sociální stát a sociální 
ekonomie – hrozba, přežitek, nebo příležitost? 1. vydání. Vydala Fakulta sociálně 
ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jako výstup VZ Rozvoj občanské 
společnosti jako podpůrného fenoménu rozvoje společnosti a regionu č. 13510006. 2003. 
184 s. ISBN 80-7044-475-4. 

HUNČOVÁ, M. Ekonomický rozměr občanské společnosti. 1. vydání - dotisk. Ústí nad 
Labem: PrintActive, s.r.o. 2008. 180 s. ISBN 978-80-7044-605-6. 

KAŠPAROVÁ, Renata. Podmínky pro rozvoj sociálního podnikání v České republice. 
Liberec, 2010. Diplomová práce. Technická univerzita v Liberci. Vedoucí práce Jaroslava 
Syrovátková. 

SKOVAJSA, M. a kol. Občanský sektor. 1. vydání. Praha: Portál, s.r.o. 2010. 376 s. ISBN 
978-80-7367-681-0. 
SYROVÁTKOVÁ, J. Sociální podnikání. 1. vydání. Liberec: Vysokoškolský podnik 
Liberec, s.r.o. 2010. 117 s. ISBN 978-80-7372-683-6. 

SYROVÁTKOVÁ, J., Historie sociálního podnikání a sociální práce. 1. vydání. Liberec: 
Vysokoškolský podnik, s.r.o. 2012. 64 s. Publikace pro účastníky projektu Sociální 
podnikání – šance pro 3. tisíciletí. 

SYROVÁTKOVÁ, J., Sociální podnik jako podnikatelský subjekt. 1. vydání. Liberec: 
Vysokoškolský podnik, s.r.o. 2012. 56 s. Publikace pro účastníky projektu Sociální 
podnikání – šance pro 3. tisíciletí. 

SYROVÁTKOVÁ, J., Sociální podnikání, šance pro 3. tisíciletí. 1. vydání. Liberec: 
Vysokoškolský podnik, s.r.o. 2012. 88 s. Publikace pro účastníky projektu Sociální 
podnikání – šance pro 3. tisíciletí. 

 



102 
 

Internetové zdroje a webové stránky 

 

Adresář sociálních podniků [online]. České sociální podnikání. [cit. 2017-05-20]. Místo 
výkonu: Liberecký kraj. Dostupné z: <http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-
socialnich-podniku/misto-vykonu2/liberecky-kraj?view=datavw>. 

Aktuálně.cz [online]. 2012. Nový podnik by měl dát práci zdravotně postiženým. Zpráva o 
krajském sociálním podniku. [cit. 2017-05-20]. Dostupné z: 
<https://zpravy.aktualne.cz/regiony/liberecky/novy-podnik-by-mel-dat-praci-zdravotne-
postizenym/r~i:article:739953/?redirected=1492991271>. 

ANNOLK.cz. Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje. [online]. 
[cit. 2017-06-20]. Dostupné z: <www.annolk.cz>. 

Asociace společenské odpovědnosti. [online]. 2017. [cit. 2017-05-10].  Dostupné z:  
< http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/>. 

 CVCA Newsletter. [online]. 2016. Akce CVCA – první podpořené projekty NESsT.  [cit. 
2017-06-19]. Dostupné z: <http://www.cvca.cz/images/cvca_UK-Ke-stazeni/98-file-File-
NEWSletter_prosinec_2016.pdf>. 

ČESKÁ SPOŘITELNA. Program Krok za krokem.[online]. [cit. 2017-06-11]. Dostupné z: 
<https://www.krokzakrokem.cz/cs/kzk >. 

Česká televize  Internetové vysílání. [online]. Možnost zobrazit vysílání o sociálních 
podnicích. [cit. 2017-05-20]. Dostupné z: < 
http://www.ceskatelevize.cz/hledani/?q=soci%C3%A1ln%C3%AD+podnik&submitSearch
=Hledej+video&cx=000499866030418304096%3Afg4vt0wcjv0&cof=FORID%3A9&ie=
UTF-8>. 

České sociální podnikání. [online]. 2017. [cit. 2017-06-11]. Dostupné z: 
<http://www.ceske-socialni-podnikani.cz>. 

Český rozhlas. I-vysílání. [online]. ]. Možnost zobrazit vysílání o sociálních podnicích. 
[cit. 2017-05-20]. Dostupné z: 
<http://hledani.rozhlas.cz/?query=soci%C3%A1ln%C3%AD+podnik>. 

 ČSOB. Československá obchodní banka: Grantový program Stabilizace sociálních 
podniků. 2017. [online]. [cit. 2017-06-11]. Dostupné z: <https://www.csob.cz/portal/o-
csob/spolecenska-odpovednost/granty/csob-grantovy-program-stabilizace-socialnich-
podniku>. 

ČTK Protext. 2017. PR Servis České tiskové kanceláře. [online]. [cit. 2017-06-10]. 
Dostupné z: <http://www.protext.cz>. 

DEFOURNY, J.,  NYSSENS, M. 2016. Fundamentals for an International Typology of 
Social Enterprise Models. ICSEM Working Papers, No. 33. Liege: The International 
Comparative Social Enterprise Models (ICSEM) Project. [online] [cit. 2017-06-09]. 
Dostupné z: < https://www.iap-socent.be/sites/default/files/Typology%20-
%20Defourny%20&%20Nyssens_0.pdf>. 

DEFOURNY, J., NYSSENS, M. Social enterprise in Europe: At the crossroads of market, 
public policies and third sector. Liege: Policy and Society. 2010. [online]. Dostupné z:  
< http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1449403510000226>. 

DEFOURNY, J., PESTOFF, V. 2008. Images and Concepts of the Third Sector in Europe. 
WP no 08/02. Liege: EMES European Research Network 2008. Dostupné z: < 
http://emes.net/content/uploads/publications/WP_08_02_TS_FINAL_WEB.pdf>. 



103 
 

HANDLÍŘOVÁ, P. Nebojte se sociálně podnikat. Remix 2011. [online]. [cit. 2017-06-14]. 
Dostupné z: <http://remix.nicm.cz/nebojte-se-socialne-podnikat/>. 

Hospodářská komora. 2017. [online]. [cit. 2017-06-19]. Dostupné z: 
<http://www.komora.cz/>. 

Iniciativa pro sociální podnikání. Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému, Hospodářskému a Sociálnímu výboru a Výboru regionů. 2011. Brusel: 
Evropská komise.[online]. [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: < http://docplayer.cz/3803049-
Sdeleni-komise-evropskemu-parlamentu-rade-evropskemu-hospodarskemu-a-socialnimu-
vyboru-a-vyboru-regionu.html>. 

KSP - Komora sociálních podniků a společensky odpovědných organizací. [online]. 2016. 
[cit. 2016-11-10]. Dostupné z:  <http://www.komora-socialnich-podniku.cz/>. 

Liberecký kraj [online]. Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020. Odbor 
regionálního rozvoje a Evropských projektů. [cit. 2017-05-20]. Dostupné z: < 
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/krajske-koncepcni-dokumenty>. 

Liberecký kraj Problémová analýza potřeb Libereckého kraje ve vazbě na nové 
programové období. Odbor regionálního rozvoje a Evropských projektů. [cit. 2017-05-20]. 
Dostupné z: < http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/krajske-koncepcni-
dokumenty>. 

Marke.cz. Magazín o marketingu. [online]. [cit. 2017-06-20]. Dostupné z: 
<http://www.marke.cz/>. 

MPSV. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. Odpovědné zadávání veřejných 
zakázek. [cit. 2017-06-10]. Dostupné z: < http://www.mpsv.cz/odpovednezadavani>. 

MPSV. Ministerstvo práce a sociálních věcí: Integrovaný portál. [online]. Aktivní politika 
zaměstnanosti. [cit. 2017-05-20]. Dostupné z: 
<https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz> 

NELI. Neziskovky Libereckého kraje. [online]. [cit. 2017-06-20]. Dostupné z: <http://neli-
lbc.cz/>. 

NESsT. .[online]. 2017. [cit. 2017-06-11]. Dostupné z: <http://www.nesst.org/ >. 

NOVÁ EKONOMIKA. [online. ] 2017. Nová ekonomika, o.p.s. [online]. [cit. 2017-06-
14]. Dostupné z: <http://nova-ekonomika.cz/>. 

P3. People, Planet, Profit. O nás. [online]. 2017. [cit. 2017-06-19]. Dostupné z: <http://p-p-
p.cz/cz/o-nas>. 

SALAMON, L. M., SOKOLOWSKI, S. W. Beyond Nonprofits: Re-conceptualizing the 
Third Sector. Voluntas, 1-31. DOI: 10.1007/s11266-016-9726-z. Dostupné z: < 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11266-016-9726-z.pdf>. 

SIA. Social Impact Award. 2017 [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: 
<http://socialimpactaward.cz/>. 

SOVZ.cz. Projekt Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek. [online]. [cit. 2017-
06-15]. Dostupné z: <http://sovz.cz/>.  

SozialMarie. 2017. Tradiční evropské ceny za sociální ekonomiku. [online]. [cit. 2017-06-
19]. Dostupné z: <http://www.sozialmarie.org/cs?language=cz>. 

STRUKTURÁLNÍ FONDY. [online]. [cit. 2017-06-11]. Dostupné z: <www.strukturalni-
fondy.cz >. 

http://www.komora-socialnich-podniku.cz/
http://dx.doi.org/10.1007/s11266-016-9726-z


104 
 

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K.   Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 2007. Vyd. 
1.  Praha : Portál. 384 s. ISBN 978-80-7367-313-0. 

Technická univerzita v Liberci. [online]. [cit. 2017-06-20]. Dostupné z: <http://tul.cz/>. 

TESSEA. Tematická síť pro sociální ekonomiku. [online]. 2017. [cit. 2017-06-19]. 
Dostupné z: <www.tessea.cz>. 

Úřad práce ČR. Krajské pobočky: Liberecký kraj. [online]. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: 
<http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk>. 

Věcný návrh zákona o sociálním podnikání. 2017. Úřad vlády České republiky. cz. 
[online]. [cit. 2017-06-15]. Dostupné z: < https://apps.odok.cz/veklep-
detail?pid=KORNA8RJ6WUJ>. 

VYSKOČIL, Marek. 2014.  Podklad pro koncepci politiky vlády vůči NNO: Sociální 
podnikání [online]. [cit. 2017-05-23]. Dostupné z: 
<https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_vyskocil_pro_web.pdf>. 

Výzva k podpoře sociálního podnikání v ČR. 2009. Evropský ekonomický a sociální výbor 
EU. INT/242. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu, Zpráva o 
sociální ekonomice [2008/2250(INI)] vydané 26. ledna 2009.   

Zákony pro lidi. cz. Novelizace zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb. [online]. [cit. 2017-
06-12]. Dostupné z: <https://www.zakonyprolidi.cz/blog/novela-zakona-o-zamestnanosti-
2012.htm>. 

 

 
 

PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Otázky pro rozhovor – kategorie Sociální podniky 

Příloha 2 – Otázky pro rozhovor – kategorie Správa 

Příloha 3 – Otázky pro rozhovor – kategorie Odborníci 

Příloha 4 – formulář dotazníku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


