
  …  Táňa Fischerová…..
Záštitu nad konferencí jsem převzala moc ráda a dokonce si 
 považuji za čest, že se mohu tímto způsobem dostat blíže 
k těm, kdo jsou podle mne nadějí pro budoucnost. 

   Právě sociální podnikání nabízí možnosti, které mohou 
nabídnout tolik potřebná pracovní místa, přinést radost z práce 
a pocit, že naše činnost má smysl.
Věřím, že sociální podnikání se bude rozšiřovat a tato konference 
je jednou z příležitostí, jak k těmto důležitým informacím přispět.

Táňa Fischerová, předsedkyně Českého helsinského výboru
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konference

Úvodní slovo ke konferenci
Konferenci, kterou 
jsme pro vás 
připravili, jsme pojali 
velmi netradičně, 
zábavně a trochu 
bláznivě. Myslíme si, 
že inovativní téma, 

kterým sociální podnikání bezesporu je, si žádá 
i inovativní přístup. Nápad, že uděláme jinou 
a zábavnou konferenci, jsme měli už dávno, ale 
po návštěvě evropské konference o sociálním 
podnikání, pořádané Evropskou komisí ve 
Štrasburku, jsme si přinesli mnoho dobrých 
nápadů. Jedním z nich jsou třeba noviny, které 
zrovna držíte v ruce.
Na přípravě konference se podílelo hodně 
lidí, jejími duchovními matkami jsou ale mé 
dvě kolegyně Gábina a Monika. Doufám, že si 
následující dva dny užijete. S díky se obracejte 
na ně. Bavte se se sociálními podnikateli 
i experty z oboru, navazujte kontakty, inspirujte 
se dobrými nápady a mějte radost z toho, 
že je mezi námi tolik zajímavých a tvůrčích 
lidí. Sociální podnikatelé jsou kváskem, který 
potřebuje příznivé podmínky, aby vykynul. Tak ať 
se jim i nám všem daří a hlavně ať se tyto dva 
dny dobře pobavíte!

Petra Francová, 

ředitelka P3 - People, Planet, Profi t, o.p.s.

Zamyšlení 
nad sociálním podnikáním
Letošní udělené Oskary, nejprestižnější fi lmová ocenění, mnohé 
diváky překvapilo. Zejména dokumentárnost vítězného fi lmu 12 let 
v řetězech. V tomto fi lmu, ale i v dalších oceněných za hlavní role, 
spatřuji lidskost jako prioritu. Lidskost v té humánní podobě, 
respektu vůči odlišnosti a s tím spojené bourání předsudků. 
Lidskou důstojnost jako krédo, které nespočívá v dokonalosti, 
neomylnosti a zasazenosti do určených šablon. Lidskost jako 
divokou touhu po rozmanitém a naplněném životě, která není 
limitována inteligencí, schopnostmi a vůlí. Prostou touhu po 
štěstí. My, kteří jsme štěstím obdarováni již tím, že jsme zdraví, 
spoluvytváříme životy našich bližních, pro které je jejich štěstí 
do jisté míry vázáno na naše postoje ve společnosti, kterou jsme 
vykonstruovali a nyní jsou normy již dané. V listině lidských práv 
a svobod je jeden článek hovořící o právu na štěstí. Pro některé 
jedince může být vrchol štěstí to, že je prostě akceptován, 
že jeho existence má smysl. Snad i toto se může realizovat 
v sociálních fi rmách, které vedle nutné tržní udržitelnosti uznávají 
přínos handicapovaných lidí a dokáží jim zajistit pevnou pozici 
ve společnosti, byť malé. A nejedná se pouze o lidi zdravotně 
postižené, ale díky našim postojům je handicap již určitý věk, 
barva pleti a příslušnost k jinému etniku, i když se tím člověk nijak 
nevymyká uznávaným normám.

Sociální fi rmy již u nás nejsou takovou novinkou, stává se, že 
ti první průkopníci postupně své sítě rozšiřují a zaměstnávat 
handicapované je pro ně samozřejmostí. Často se již druží 
k tomuto záměru ekologické hledisko, čímž se pozitivní 
celospolečenský dopad násobí.

Jak se vede českému sociálnímu podnikání?
Je rok 2014, delší a teplejší dny jsou příslibem nadcházejícího jara a pro nás je to čas, kdy pomalu zavíráme a rekapitulujeme 

realizované projekty, chystáme nové a spřádáme plány do budoucna. V jaké kondici je tedy české sociální podnikání? Co mu 

schází a co mu přebývá? Co se nám povedlo a kde je naopak potřeba ještě napnou síly? Pojďme se tedy společně vrhnout na 

bilancování aktuálního stavu a pomocí návodných otázek zmapovat jak na tom jsme...

1. Kde se sociální podniky (ne)nacházejí? Kolik jich vlastně je? 

V okamžiku psaní tohoto článku (03/2014) jich bylo v Adresáři sociálních podniků evidováno celkem 173. Podívejme se na toto číslo podrobněji. 
Suverénně nejvíce podniků se nachází v Praze (26), na následujících příčkách pomyslného žebříčku je kraj Olomoucký (13), Ústecký (12) 
a Moravskoslezký (11). Naopak poslední příčky obsadily kraje Karlovarský a Liberecký, kde se shodně nachází po jednom podniku. 

2. A co vlastně všechny tyto podniky dělají? V jakém oboru podnikají?

Nejčastěji působí v oblasti zahranických služeb, úpravy zeleně, údržby nemovitostí a úklidových prací (23%), následuje oblast 
pohostinství a ubytování (19%) a třetí místo obsadila oblast potravinářské výroby a prodeje (18%). Většina podniků však často 
podniká ve více oblastech najednou, pomáhá jim to například vykrývat sezónní výkyvy či diverzisikovat podnikatelské riziko.

3. Koho tyto podniky zaměstnávají?

Téměr všechny české sociální podniky zaměstnávají nějakou znevýhodněnou skupinu lidí, nejčastěji se jedná o zdravotně postižené (67%), 
zejména s tělesným, mentálním a duševním postižením. Druhou nejčastější skupinou jsou dlouhodobě nezaměstnaní (28%) a na 
třetí příčce se umístili azylanti, imigranti, osoby ve věku 50 a více let a etnické menšiny (12%). 

4. Jak se jim v jejich podnikání daří?

Čísla a data z realizovaného průzkumu hovoří jednoznačně: českým sociálním podnikatelům se dle mínění jich samotných vede dobře (48%) či 
průměrně (34%), jen 15% hodnotí svou podnikatelskou činnost vyloženě negativně. To je s ohledem na stávající krizi a náladu v podnikalském 
sektoru a současně úplnou absenci dotačních titulů pro sociální podnikání, bezpochyby pozitivní zpráva. 

5. Jaké problémy je trápí?

Většina sociálních podniků řeší problémy v oblasti fi nancí, zejména závislost na různých peněžních podporách (dotace a příspěvky od státu 
apod.), často také mají obavy o udržitelnost podnikání po konci projektu ze strukturálních fondů EU, v rámci kterého svůj podnik založili, 
a mnohdy jim v organizaci chybí fi nanční manažer, který by se této problematice systematicky věnoval a třeba i vyhledával další zdroje. 
Kromě fi nancí trápí manažery také nedostatek času, kdy pro vytížení každodenními starostmi ohledně fungování podniku se nedostává času 
na systematickou práci na plánech, strategii a rozvoji do budoucna. 
Některé podniky se potýkají s problémy také v oblasti obchodu a zakázek (zejména ty, jejichž služby/výrobky podléhají sezónním výkyvům), 
v oblasti marketingu (absence komunikačního či marketingového plánu a osoby, která by se marketingu systematicky věnovala) či v oblasti 
práce se zaměstnanci z cílové skupiny (jejich fl uktuace a potřeba dohledu nad nimi apod.).

6. Co by jim pomohlo?

S ohledem na předchozí odstavec je odpověď na tuto otázku nasnadě. Většina podniků by uvítala dotace (provozní či investiční) či 
příspěvky na zaměstnávání znevýhodněných osob. Velký zájem je však stále také o poradenství týkající se nejen již zmíněných fi nancí, 
ale také marketingu, obchodu či PR. 

7. Co se povedlo?

Za poslední 2 roky se na poli sociální ekonomiky událo mnoho nového a své zásluhy na tom neseme i my, za zmínku rozhodně stojí tyto 
události: vznikla síť 8 ambasadorů sociálního podnikání pro jednotlivé regiony ČR, natočil se dokumentární fi lm o sociálním podnikání 
v ČR (a další dva fi lmy pak pojednávají o sociálním podnikání v Rakousku a Belgii) a 16 medailonků o vybraných sociálních podnicích, byla 
vydána Publikace dobré praxe a Manuál k založení sociálního podniku, vznikl Klub sociálních podnikatelů a byl sepsán věcný 
návrh zákona o sociálním podnikání, který byl zařazen do legislativního plánu vlády.

8. A co je ještě před námi? 

Bude se připravovat věcný návrh zákona o sociálním podnikání, který byl zařazen do legislativního plánu vlády na první čtvrtletí roku 
2015. V této souvislosti bychom se měli znovu vrátit k vymezení sociálního podniku, podle jakých znaků se pozná, že jde o sociální podnik 
a za jakých podmínek má smysl sociální podniky podporovat. Čeká nás rozhodně zajímavé období.

www.ceske-socialni-podnikani.cz
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Rakousko

Bdv austria je národní asociací tranzitních sociálních podniků 
v Rakousku již 25 let a plní všechny funkce s tím spojené. Sdružuje 
9 lokálních sítí sociálních podniků, které mají dohromady přes 
200 členů. Většina rakouských sociálních podniků, členů sítě bvd, 
je fi nancována prostřednictvím Veřejné služby zaměstnanosti, 
protože jejich prostřednictvím stát realizuje jednu z forem aktivní 
politiky zaměstnanosti. Nezaměstnaní evidovaní na úřadech práce 
jsou posíláni do sociálních podniků na období 1 roku za účelem 
získání pracovních zkušeností a integrace - jedná se o model tzv. 
tranzitních integračních sociálních podniků.

Manuela Vollmann, generální ředitelka bdv austria:

Co si myslíte o situaci v českém sociálním podnikání?

Existuje mnoho rozdílů mezi situací sociálních podniků v Rakousku 
a České republice: mnoho sociálních podniků v Rakousku existuje 
více než 30 let a mají dlouhou tradici. Sociální podnikání v České 
republice je poměrně nové a je velmi zajímavé dozvídat se o rozvoji 
tohoto odvětví a nových a inovativních sociálních podnicích zde.
 
Jak vidíte budoucnost sociálního podnikání v EU?

Iniciativa pro sociální podnikání Evropské komise je jistě důležitým 
krokem vpřed při prosazování zájmů a činnosti sociálních podniků. 
Konečně se zdá, že EU začíná chápat potenciál tohoto rostoucího 
odvětví, a chce přispět k vytvoření příznivého prostředí pro 
sociální podnikání v Evropě. Naším cílem by nyní mělo být začínat 
a podporovat podobné iniciativy na národní úrovni.

Autor: P3

Belgie

SERR je Socioekonomický výbor regionu Středozápadní Flandry, 
který zastupuje zaměstnavatele a zaměstnance. Je součástí 
Regionální ekonomické a sociální komise RESOC, která plní 
funkci tripatrity – zastupuje veřejnou správu, zaměstnavatele 
a zaměstnance. SERR realizuje projekty na podporu místní výroby 
potravin, podnikání, zaměstnanosti a vzdělávání a využívá k tomu 
sociální ekonomiku, která je v Belgii výrazně podporována vládou.

Proč jste se rozhodli spolupracovat v rámci projektu 
s českým partnerem?

S nabídkou možné spolupráce v tomto projektu jsme byli 
poprvé kontaktováni v červenci 2011 a brzy jsme si uvědomili, 
že pracujeme na velmi podobných tématech jako P3 v České 
republice. Jedním z našich hlavních cílů bylo zvýšit povědomí 
o sociálním podnikání v Rakousku - například databází sociálních 
podniků. Do té doby jsme dokončili několik projektů, ale zvyšování 
povědomí o sociálních podnicích je v Rakousku stále jedním 
z nejdůležitějších úkolů bdv austria stejně jako pro podobné 
organizace, kterou je i P3. Pro nás byl tento projekt velkou 
možností poučit se ze zkušeností v jiných zemích.
 
Brigitte Smessaert, koordinátorka ERSV/RESOC-SERR:

“Po mnoho let jsem pracovala jako koordinátorka regionálních 
socioekonomických strategických rozvojových iniciativ v Belgii 
a zahraničí. I když mám právnické a ekonomické vzdělání, byla 
jsem si vždy velmi dobře vědoma významu "lidského" prvku při 
defi nování úspěšných ekonomických strategií. Rozvoj silné sítě 
zainteresovaných subjektů, regionů, organizací a tvůrců politik je 
klíčovým prvkem pro realizaci udržitelné, dlouhodobé národní nebo 
regionální hospodářské strategie. Pevně věřím, že ekonomická 
stabilita může být dosažena a zajištěna pouze tehdy, když budou 
oba sektory, podnikatelský i sociálně-ekonomický, neustále 
hledat inovativní způsoby strategií "stavby mostů“ mezi sebou. 
Mezi podnikáním a sociálním podnikáním existuje mnohem více 
podobností než rozdílů, které je třeba pojmenovat a rozvíjet.”

Zahraniční partneři v projektu Podnikání jinak

Za nás mluví naše práce

Obecně prospěšná společnost Maturus poskytující grafi cké 
a designové služby sídlí ve sklepní místnosti, když jsme sházely 
s její ředitelkou Lenkou Španihelovou po schodech dolů, vtipně 
poznamenala: „Ve sklepě začínal i Jobs.“ I když se do fi rmy jde 
směrem dolů, směr, kam kráčí ona sama, je dozajista směr vzhůru. 
Práce a spokojených zákazníků přibývá, určitě je to i vlivem 
spokojenosti jejích zaměstnanců. Zmiňovaný Jobs prý řekl: „Lidé 
často nevědí, co chtějí, dokud jim to neukážete.“ Lidé z Maturu 
vědí, co chtějí, chtějí odvádět dobrou práci a chtějí ostatním 
ukázat, že ji odvádějí.

Maturus založila 
v roce 2010 Nadace 
Jedličkova ústavu. 
Dostal od svého 
zakladatele agendu 
novoročenek 
a kalendářů s obrázky, 
jejichž autory jsou 
žáci a studenti škol 
Jedličkova ústavu. 
Dříve výrobky 
každoročně nabízela 
fi rmám a veřejnosti 
přímo Nadace, práce 
s tím spojené zajišťovali 

její zaměstnanci a dobrovolníci. Díky vzniku sociální fi rmy, která 
se začala postupně rozrůstat o poskytované služby i zákazníky, 
získali možnost pracovního uplatnění lidé s postižením. Firma navíc 
od roku 2011 otevřela i možnost tranzitního programu, kde jeho 
účastníci s fyzickým handicapem mohou získávat odborné znalosti 
a dovednosti v daném oboru, a tak zvýšit své uplatnění na trhu 
práce. Nadace tímto způsobem umožnila lidem s handicapem 
realizovat se na základě pracovní i lidské zkušenosti, a dala tak 
nejen jim, ale i veřejnosti jasný vzkaz, že se realizovat pracovně 
i lidsky chtějí a mohou. Dostali příležitost ukázat, co v nich je, 
a jsou za tuto příležitost vděční. 

Maturus znamená dospělý, zralý. Co si představit pod grafi ckou 
fi rmou, která nese toto jméno? Její ředitelka Lenka Španihelová 
mi na to pohotově odpověděla: „Zralý a dospělý znamená dělat 
to, co člověka baví, co mu dává smysl a co je smysluplné i pro 
ostatní.“ Podle těchto slov obecně prospěšná společnost, kterou 
řídí, dospělosti opravdu dosáhla. Maturus totiž zaměstnává lidi 
s fyzickým postižením, a i oni naplňují obsah slova „maturus“, 
protože je jejich práce baví, dává jim smysl a je smysluplná i pro 
ostatní.

A co je tím smyslem právě obecně prospěšné společnosti Maturus? 
Její ředitelka ho defi nuje takto: „Ukázat a dokázat, že práce lidí 
s handicapem je stejně hodnotná a kvalitní jako práce lidí bez 
handicapu.“ Na tuto skutečnost se snažili upozornit i originální 
a vtipnou kampaní „Ošklivý hrnek“, jejímž cílem je poukázat na to, 
že lidé s postižením rozhodně žádnou ošklivou práci neodvádějí. 
Maturus má na svém kontě krásné „hrnky“ v podobě ročenek, 
plakátů, vizitek, letáků, propagačních materiálů, fi remních 

časopisů, katalogů, produktových fotografi í, bannerů a dalších 
designových a grafi ckých produktů. Kampaň „Ošklivý hrnek“ se 
setkala s kladnými ohlasy, zaujala svou myšlenkou, pobavila, ale 
nepobouřila. Ale daleko víc než jakákoli kampaň mluví za fi rmu 
odvedená práce. Ta jasně dokazuje, že ten, kdo ji odvedl, své 
práci skutečně rozumí. „Aby byli naši zákazníci spokojení, to je 
naším cílem, a jsme hrdí na to, že se nám ho daří naplňovat. Těší 
nás, že se naši zákazníci vracejí a že jich přibývá,“ poukazuje na 
úspěch fi rmy její ředitelka. Někdy mají lidé tendenci nesmyslně 
spojovat fyzické postižení automaticky i s postižením mentálním. 
V Maturu pracují lidé, kteří svou inteligencí a znalostmi mnohdy 
předčí většinu lidí bez postižení. Zákazník vlastně vůbec nepozná, 
že zakázku zpracovával někdo, kdo nemůže chodit, a mnohdy to 
nepozná ani návštěvník fi rmy, všichni sedí za stolem u počítače, 
jestli na židli nebo vozíku není znát, a hlavně to není vůbec 
důležité. Co víc, zaměstnanci s handicapem nejen že nejsou 
o nic méně zdatní než zaměstnanci bez handicapu, ale mohou 
je v lecčems předčit. „Jsou v práci motivovaní, vděční, že dostali 
příležitost uplatnění, možnost se něco nového učit, realizovat se. 
A co hlavně, umí k překážkám a krizovým situacím přistupovat 
s chladnější hlavou, už museli v životě překonat ledacos, takže 
překážky a nesnáze v práci zvládají s větším nadhledem,“ uzavírá 
naše povídání Lenka Španihelová a stále se mile a srdečně 
usmívá, zjevně ji její práce baví a dává jí smysl, zjevně je zralá 
a dospělá. 
Nezbývá, než Maturu popřát, aby se „hrnky“ v podobě grafi ckých 
a designových služeb i nadále líbily, aby zákazníků, kteří z nich 
s chutí „popíjejí“, přibývalo a jeho zaměstnanci měli stále plný 
hrnec nápadů, kterým budou naplňovat smysl své práce, smysl 
fi rmy i samotného slova „MATURUS“.

Ashoka je mezinárodní organizací, 
která se od roku 1980 ve více 

než 60 zemích, zabývá vyhledáváním a podporou 
nejinovativnějších sociálních podnikatelů - jedinců, 
kteří podnikají účinná a inovativní opatření pro řešení 
žhavých společenských problémů na systémové 
úrovni. Když sociální inovátor uspěje ve vícestupňovém 
výběrovém procesu Ashoky, stane se jedním z 3.000 
Ashoka Fellows, jejich doživotních členů v světě. Díky 
fi nanční podpoře a profesionálnímu poradenství od byz-
nys partnerů Ashoky a propojení s dalšími lídry sociál-
ního a byznys podnikání pomáháme Fellows maximali-
zovat dopad jejich činnosti a šířit jejich účinné modely na 
národní a mezinárodní úrovni.

Evokují u vás těstoviny slunce, pohodu, 
lehkost a zdraví? Tak pokud ještě 
přidáte pečlivou přípravu, kvalitní 
suroviny, čerstvost a naopak vynecháte 
stabilizátory a barviva, jste v našem světě Pasta Fidli. 
Čerstvé těstoviny vyrábíme s láskou v sociální fi rmě 
Náruč, s.r.o. v Mníšku pod Brdy. Ochutnat je můžete 
v síti restaurací Potrefená Husa v Praze nebo u nás 
v Modrém domečku v Řevnicích. Naše čerstvé těstoviny 
prodáváme také v obchodech Country Life a Náš Grunt 
v Praze. Přejeme Vám dobrou chuť!
Pojďte na www.pastafi dli.cz

V Semitam se společně - mladí i starší, zdraví i 
nemocní, bezúhonní i se škraloupy - snažíme hledat 
cesty - k zákazníkům, občanům i sami k sobě. 
Nabízíme úklidové služby, pořádání konferencí, 
výrobu reklamích předmětů - charakteru knihařského 
a dekoračního. Snažíme se dokázat, že ač obdařeni 
různými nedostatky můžeme pracovat dobře. A o 
svých problémech se nebojíme mluvit veřejně - třeba 
se nám podaří předejít problémům u těch, co zatím 
nepotřebujícíh zázemí sociální fi rmy.

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je nezávislou a otevřenou platformou pro všechny, kteří mají zájem 
měnit pohled na současné pojetí společenské odpovědnosti (CSR). Do tématu CSR zapojuje nejen fi rmy, ale 
všechny složky společnosti včetně veřejné správy, neziskového sektoru, sociálních podniků, škol, ale i jednotlivců. 
Společně s Informačním centrem OSN v Praze A-CSR pracuje na podpoře CSR, udržitelnosti a šíření principů UN 
Global Compact v ČR. Ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) rozvíjí téma 
společenské odpovědnosti a odpovědného podnikání u malých a středních fi rem.
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NAVŠTIVTE WWW.
CESKE-SOCIALNI-
PODNIKANI.CZ
Pokud se chcete o sociálním podnikání dozvědět 
něco více, podívejte se na webové stránky, které 
se tématu podrobně věnují. 

Cílem webu, který administruje P3, je:
• obeznámení návštěvníků webu s tématem sociálního 

podnikání, a to převážně formou - článků, rozhovorů, video 
a audionahrávek --- nějak to prošpikuj těmi tvými ikonami 
z webu--

• ucelené informace o aktuálním dění v oblasti sociálního 
podnikání - novinky a akce

• důraz na příklady dobré praxe, jak ze zahraničí tak od nás
• adresář sociálních podniků
• informace o TESSEA a Klubu sociálních podnikatelů
• blog pro všechny, kteří chtějí k tématu něco říct

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
Praha
Obor: Veřejná správa
Předmět: Základy sociální politiky, Sociální ekonomika, Sociální 
marketing a management, Neziskové organizace

Univerzita Karlova v Praze
Praha
Fakulta: Humanitních studií
Obor: Studia občanského sektoru
Předmět: Sociální ekonomika, Sociální marketing

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
České Budějovice
Fakulta: Ekonomická fakulta
Obor: Obchodní podnikání
Předmět: Sociální ekonomika

Technická univerzita v Liberci
Liberec

Fakulta:   Ekonomická fakulta
Obor: Ekonomika a management, 

 Podniková ekonomika    
Předmět: Sociální ekonomika, 
 Sociální podnikání

Slezská univerzita v Opavě
Opava

Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Obor: Sociální management
Předmět: Sociální ekonomika 

Moravská vysoká škola Olomouc 
Olomouc
Obor: Podniková ekonomie a management
Předmět: Ekonomika neziskového sektoru

Mendelova Univerzita v Brně
Brno
Fakulta: Provozně ekonomická
Obor: Sociálně – ekonomický

Univerzita Karlova v Praze
Praha
Fakulta: Filozofi cká fakulta
Katedra: Sociální práce

Private College of Economic Studies in Znojmo
Znojmo
Katedra: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb
Předmět: Základy sociální správy, Sociální politika, Veřejná správa, Ekonomika 
sociálního zabezpečení a služeb, Účetnictví neziskových organizacích

Univerzita Karlova v Praze
Praha
Fakulta: Fakulta sociálních věd 
Obor: Veřejná a sociální politika

Univerzita Karlova v Praze
Praha
Fakulta: Evangelická teologická fakulta 
Obor: Sociální práce

Vysoká škola ekonomická v Praze
Praha
Katedra: Katedra demografi e
Obor: Sociálně-ekonomická demografi e
Předmět: Sociální politika, Socioekonomická geografi e

Vyšší odborná škola sociální Olomouc - Caritas
Olomouc
Obor: Charitativní a sociální práce
Předmět: Sociální politika, Etika sociální práce, Ekonomie neziskových 
organizacích…  

V organizaci APPN – Agentuře pro neslyšící usilujeme o to, aby měli neslyšící lidé ve slyšící společnosti rovnoprávné 
postavení – a to zejména na trhu práce a ve vzdělávání. Pomáháme neslyšícím práci získat a udržet si ji.
Neslyšícím poskytujeme především služby sociální rehabilitace (dlouhodobé profesní poradenství a podporované 
zaměstnávání, krátkodobé profesní poradenství, tzv. job kluby a intervence), odborné sociální poradenství 
(poradenství online, sociální poradenství, telefonické zprostředkování a právní poradenství) a tlumočnické služby 
(online a NONSTOP).
Realizujeme mnoho projektů, jejichž cílem je pomoci neslyšícím překonat překážky v pracovním uplatnění, při 
přestupu ze školy do práce a v získávání kvalifi kace pomocí vzdělávacích kurzů. 

Zamyšlení nad SP pokračování

V ČR je přibližně přes stopadesát sociálních podniků, které se 
zabývají výrobou i službami, najdeme je v každém rezortu, neboť 
je vždy možné vytvořit pracovní pozici vhodnou pro jakéhokoliv 
zaměstnance. Vycházeje ze znalosti problematiky daného regionu 
jsou schopni reagovat na jeho potřeby, i na cílovou skupinu 
potenciálních zaměstnanců. Jedná se vždy o zaměstnávání 
znevýhodněných občanů na trhu práce – integrační sociální 
podniky, chráněné dílny pro zdravotně postižené, podniky 
poskytující obecně prospěšné služby. Většina sociálních podniků 
vznikla v prvním desetiletí 21. století, některé navazují na tradiční 
družstva, u nás známá v minulosti. V současné době je nejvíce 
sociálních podniků ve středočeském a severočeském kraji, jih 
a jihozápad poněkud pokulhává.

Existující systém podpor má za cíl rozšiřovat již existující 
síť sociálních podniků. Největším poskytovatelem fi nančních 
prostředků je MPSV, ovšem na základě předloženého projektu. 
Zatím však úspěšnost projektů není příliš velká.

Většina registrovaných sociálních podniků zaměstnává 
zdravotně postižené občany, často v kombinaci s lidmi jinak 
znevýhodněnými. Některé fi rmy se zabývají specifi ckou skupinou, 
např. etnickými menšinami. Mezi zdravotně postiženými tvoří 
mentálně postižení skupinu se zvláštními nároky na danou 
pracovní pozici. Po delší době zaškolení a vytvoření pracovních 
návyků, pro některé se jedná o první pracovní místo, je stále 
nutná přítomnost „asistenta“. Někteří mají pomalejší pracovní 
tempo a pracovní doba se musí přizpůsobit jejich možnostem, 
například nemohou vykonávat noční směny. Je však daný systém 
podpor, které částečně vynahrazují zaměstnavateli jeho péči 
o takové zaměstnance. Nemusí se vždy jednat o chráněné dílny, či 
tréninková pracoviště, kde mentálně postižení pracují. Mohou to 
být i běžné podniky, které na fi nanční podpory dosáhnou také.

Doba, kdy byli tito lidé odsunuti do domů uprostřed lesa s notnou 
dávkou medikamentů je pryč a naše společnost se s nimi učí žít. 
Pokud přivykneme jejich odlišnosti, zjistíme, že jsou povahami 
velmi podobní zdravým jedincům, tj. někteří se snaží, jsou pracovití 
a rádi se učí, druzí jsou naopak línější. A jak řekl jeden sociální 
podnikatel: nesmíme je zase přepečovávat. A je pravda, že tím 
bychom je opět udržovali v tom méněcenném postavení.

A tak letošní fi lmová ocenění mluví nejen ve prospěch „barevných“, 
ale i „nemocných“, mluví o lidské důstojnosti, na kterou má právo 
každý.

Autorka: Silvie Tombová

Poznejte Prahu 
očima bezdomovce
Pragulic je sociální 
podnik, který nabízí 
veřejnosti zažít 
svět lidí bez domova a tak bourat zažité stereotypy 
o bezdomovectví. Nabízíme prohlídky během kterých 
poznáte odvrácenou tvář Prahy, dostanete se na 
netradiční místa a od člověka nejvíce povolaného 
se dozvíte o životě na ulici. Provázet vás totiž bude 
člověk, který sám na ulici strávil několik let svého 
života. Projekt vznikl z iniciativy tří studentů Fakulty 
humanitních studií Univerzity Karlovy v roce 2012 a 
získal řadu mezinárodních ocenění.
Více informací a novinek se dozvíte na www.pragulic.cz 
a www.facebook.com/pragulic.

Aranžérie vznikla jako sociální 
podnik Společnosti „E“, ve 
které lidé s epilepsií vytvářejí 
profesionální květinové 
dekorace a kytice na zakázku. 
Připraví pro Vás jedinečné kytice 
svatební, dárkové i smuteční, 
jakékoliv květinové dekorace 
do interiérů a  konferenčních 
prostor. Dále květinovou 
výzdobu pojící s k různým 
příležitostem, k výročím, 
oslavám, ale i k ročním obdobím 
a svátkům (Velikonoce, Vánoce, Dušičky).
www.spolecnost-e.cz 
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• Hlavním cílem projektu Inovativní prosazování sociálního podnikání je zvýšit povědomí 
o sociálním podnikání s využítím moderních komunikačních kanálů. V rámci projektu 
vzniklo třístranné mezinárodní partnerství s organizacemi z SERR- RESOC z Belgie a s bdv 
austria z Rakouska.

• Aktivity projektu jsou zaměřeny zejména na nestátní neziskové organizace, krajské úřady, 
sociální podniky, zaměstnavatele osob se zdravotním postižením a také na ostatní 
podniky a podnikatele, které láká začít podnikat „jinak“.

• Projekt je fi nancován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a Státního rozpočtu ČR.

Hlavni výstupy projektu představujeme na 
této dvoustraně.

Social Business or Do It In a Different Way

Výstupy projektu 
Inovativní prosazování sociálního podnikání PUBLIKACE

Naše publikace mnohým z vás není potřeba moc představovat. 
Myslím, že PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE byly a jsou inspirací pro 
ty, kteří chtěli začít podnikat ,,jinak“ a pomocí MANUÁLU: JAK 
ZALOŽIT SOCIÁLNÍ PODNIK se jim to povedlo nebo ještě 
povede. Zmiňované dokumenty byly zpracovány v první části 
realizaci projektu. Doplnily tak chybějící místo v této oblasti v ČR.

V příkladech dobré praxe prostřednictvím 
osobních výpovědí a příběhů lidí, kteří založili 
a vedou sociální podnik, je nejlépe pochopitelné, 
co sociální podnikání je. V publikaci je 7 českých 
a 7 zahraničních příkladů. V České republice již 
sociálních podniků přibývá, a tak bylo z koho 
vybírat.
V době vydání této publikace byl dokončen 
průzkum sociálních podniků a v našem seznamu 
jich bylo 100. Nyní jich je téměř dvojnásobek (více 
viz www.ceske-socialni-podnikani.cz).

Formou rozhovorů, článků a příběhů je v Příkladech 
dobré praxe představeno 14 příkladů z České 
republiky i ostatních států EU. Byly vybrány 
s ohledem na pestrost jejich podnikatelských 
činností, ale také jejich environmentální, 

společenské, ekonomické a integrační dopady 
tak, abychom názorně demonstrovali rozmanitost přístupů 

k sociálnímu podnikání i jeho výsledky. Publikaci zpracovala Daniela 
Bednariková. 

Hlavní myšlenkou při přípravě Manuálu bylo, aby ti, kteří uvažují 
o založení sociálního podniku, ale nevědí, jak se do toho mají 
pustit, našli návod zde. Podkladem byly hlavně praktické potřeby 
lidí, na které se narazilo na našich školeních a konzultacích 
k založení sociálního podniku. Naším záměrem bylo sestavit 
praktický a stručný návod, co kdy jak a proč mají udělat lidé, kteří 
se rozhodnou založit sociální podnik. Součástí tohoto manuálu je 
také stručný návod na sestavení podnikatelského plánu. Publikaci 
zpracovaly Petra Francová a Gabriela Kurková.

Obě publikace lze získat v tištěné podobě na naší adrese anebo 
jsou k dispozici ke stažení na www.ceske-socialni-podnikani.cz. 
Případně je lze zapůjčit v jakékoliv větší knihovně, kam byly také 
v rámci aktivit projetu rozdistribuovány.

MANUÁL:
Jak založit sociální podnik 

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

aneb

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE I ZAHRANIČÍ

TOČÍN TOČIL a ( i přes náročné, veselé, napjaté, … chvíle 
) natočil: tři dokumenty o sociální ekonomice a šestnáct 
medailonků představující české sociální podnikatelé. Společnou 
práci P3 a Petra Točína s tvůrčí skupinou PRO SOCIÁL, Kamilou 
Burianovou a Josefem Fišerem máte možnost vidět během 
konferenci nebo na našem webu.

DOKUMENTÁRNÍ FILM O SOCIÁLNÍ EKONOMICE 
A SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ V ČR
,,Možná jste již o sociálním podnikání slyšeli, možná ještě ne. Pojďte se 
podívat pod pokličku sociálního podnikání v České republice, pojďte se 
podívat, jak se dá podnikat trochu ,,jinak“.
 
DOKUMENTÁRNÍ FILM O SOCIÁLNÍ EKONOMICE 
A SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ VE FLANDRECH
,,Nikdy jsem nepracoval více … nikdy jsem nevydělával méně … a ještě 
nikdy mi práce nepřinášela tolik radosti …“ říká Mark Verschee z De 
Kringwinkel Midwest. Máme to tak všichni také? …dokumentární 
fi lm zachycuje podobu sociálního podnikání ve Flandrech, kde první 
podniky fungují již od 70 let. 20.stol. Na konci let 90.zde vzniklo vlastní 
ministerstvo pro sociální ekonomiku. Bude tak zajímavé srovnat poznatky 
s naší situací.
 
DOKUMENTÁRNÍ FILM O SOCIÁLNÍ EKONOMICE 
A SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ V RAKOUSKU
Dokument mapuje stav sociálního podnikání v Rakousku, kde je velmi 
odlišný způsob státní podpory. Představíme bdv austria - národní asociací 
tranzitních sociálních podniků, která již 25 let plní všechny funkce s tím 
spojené. Manuela Vollmann říká: ,,myslím, že všechny vlády budou takové 
zastřešující organizace potřebovat. Člověk má v téhle oblasti často dost 
romantické představy…..“

FILMY 
A MEDAILONKY

1.
 S

DZ
P 1. Severočeské družstvo zdravotně postižených bylo založeno v létě 

roku 2003 skupinou lékařů, lidí se zkušenostmi z práce se zdravotně 
postiženými spoluobčany a několik odborníků z oblasti informačních 
technologií. Činnost družstva je velice široká, především se jedná 
o dodávky zboží, outsourcing služeb, slaboproudé montáže, dále je 
provozovatelem callcentra (především pro švédskou fi rmu Orifl ame), 
helpdesk a bezpečnostní agentury.

U 
dv
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l BISTRO u dvou přátel je sociální podnik obecně prospěšné společnosti 
SKOK do života, podporovaný i samotným Krajským úřadem 
Královéhradeckého kraje. Poskytuje kvalitní gastronomické služby 
a navazující donáškové služby na území Hradec Králové. Mimo jiné dále 
realizuje prodej zdravých svačin ve školách a mezi dětmi propaguje 
zdravé svačiny.

CL
EA

R S
ER

VI
S o

. p
. s

. Společnost CLEAR SERVIS, o. p. s. zahájila svou činnost v roce 
2009. Pohybují se v oblasti prádelenských, žehlících a šicích služeb 
(vyšívání reklamních či fi remních log) v Českém Těšíně. Cílovou 
skupinu zdravotně postižených zakladatelé společnosti předem 
nevyspecifi kovali, snaží se pracovní místa přizpůsobit typu zdravotního 
znevýhodnění daného jedince a umožňují mu tak rozšířit jeho 
dovednosti, aby se následně mohl uplatnit na trhu práce nebo ve 
společnosti v rámci klasického pracovního poměru.

ET
IN

CE
LL

E,
 o

. s
. Etincelle,o.s. a Startujeme, o.p.s. jsou neziskovky, které zaměstnávají 

lidi s mentálním postižením. Ti dělají, co zvládnou. Management dělá, 
co zvládne. A snad toho všichni zvládneme dost. Uklízíme část Kladna, 
tamní dětské divadlo a sportovní areál, taky naše úklidové týmy 
potkáte na Praze 9 a v Praze 5. Máme pekárnu v Jílovém u Prahy. Tři 
naše kavárny najdete na náměstí v Kladně, v Praze na Smíchově a ve 
Strašnicích. A pro radost chováme zvířata a pěstujeme zeleninu na farmě 
u Slaného. Jsme i registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. 
Celkem v obou fi rmách pracuje 140 lidí..

LI
GA

, o
. p

. s
. Sociální podnik Zelená dílna s. r. o. vznikl jako samostatný podnik 

v roce 2009, jeho činnost ale započala již v srpnu roku 2005 v rámci 
samostatné sociálně podnikatelské sekce obecně prospěšné 
společnosti LIGA o. p. s. Od počátku své existence se podnik zabývá 
ekologickou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení 
jako svou hlavní činností. V dílčích činnostech pak provádí různé další 
práce, např. třídění materiálu na zakázku, demontáže světlometů, 
nebo také nákladní automobilovou dopravu vozidly přesahující 3,5 t.

M
AN

A 
čo

ko
lá

do
vn

a MANA čokoládovna je sociální podnik založený při 
občanském sdružení CEDR. Podnik zaměstnává jak osoby se 
zdravotním postižením, tak i dlouhodobě nezaměstnané. Svým 
zaměstnancům pomáhá integrovat se na trh práce. Čokoládovna 
byla otevřena bez fi nančních zdrojů z evropských fondů a za 
krátkou dobu svého fungování stihla z vlastních zdrojů pořídit 
základní provozní vybavení a zahájila ruční výrobu čokoládových 
bonbónů a prodej horké čokolády. Dnes má distribuční místo 
v Rumburku a prodejnu ve Varnsdorfu.

M
lsn

á k
av

ka Mlsná kavka je restaurace na Praze 8, která vznikla ze spolupráce 
občanského sdružení Green Doors a podnikatele Filipa Kavky v roce 
2010. Cílovou skupinou zaměstnanců jsou duševně onemocnění 
(schizofrenií), kteří pracují jak v kuchyni, kde se vaří vegetariánská 
strava, tak jako barman. V průběhu pracovního poměru je 
zaměstnancům k dispozici pracovní konzultant, který v případě zájmu 
může být i jakýmsi terapeutem.

M
od

rý
 d

om
eč

ek Občanské sdružení Náruč provozuje od roku 2007 kavárnu Modrý 
domeček, která poskytuje chráněná pracovní místa osobám s mentálním 
postižením a duševním onemocněním. Modrý domeček nabízí zákazníkům 
široký sortiment káv, domácích limonád, sladkých a slaných jídel. Veškerý 
sortiment vyrábíme sami v profesionální kuchyni a v tréninkové pekárně. 
Nabízíme catering pro komerční i nekomerční fi rmy, jsme schopni zajistit 
fi remní i soukromé oslavy. Pronajímáme prostory kavárny pro vzdělávací 
i společenské aktivity.

M
oš

tá
rn

a H
os

tě
tín Moštárna Hostětín byla založena občanským sdružením a od roku 

2000 dodává v Hostětíně v Bílých Karpatech na domácí trh přírodní 
jablečnou šťávu - jablečný mošt. Moštárna si své zaměstnance 
i pěstitele (ekologické zemědělce), od kterých odebírá, vybírá 
z regionu, čímž přispívá místnímu rozvoji. K zásadám moštárny 
patří etické podnikání, spokojenost zaměstnanců a ohled na životní 
prostředí (jablečný mošt získal ocenění Česká biopotravina roku 2002).

ON
ZA

 a.
 s.

 

ONZA akciová společnost je sociální fi rma činná pro město Jirkov. 
Stěžejní aktivitou společnosti je údržba zeleně, dále byla městem 
pověřena ke správě hřbitovů a parkovacích míst, z dalších činností 
lze zmínit např. rekultivaci na severočeských dolech. Zaměstnance 
tvoří široká škála osob - jak se zdravotními, tak i s různými sociálními 
znevýhodněními. Je však třeba, aby byli fyzicky zdatnější, tedy aby 
práci zvládli. Uzavírají dohodu na dobu určitou, posléze s možností 
prodloužit.

Pr
ac

ov
ní

 so
bo

ta
 

Pracovní sobota je sociální fi rma při o. s. Ledovec, která poskytuje 
zahradnické a úklidové práce v Plzni a okolí. Konkrétněji se jedná 
o údržbu i výsadbu zahrad, úklidy parků a dalších veřejných prostor, 
celoroční péči o zeleň v komerčních fi rmách (sekání trávy, hrabání listí, 
ošetřování zeleně, prořezávání a stříhání dřevin, vysazování nových 
atd.), úklid v interiérech. Pracovní místa jsou určena osobám se 
zdravotním postižením, nejčastěji v délce úvazku 4 hodin. Své služby 
poskytuje s výhodou náhradního plnění.

PU
CL

E S
LU

ŽB
Y, 

s. 
r. o

. Firma PUCLE SLUŽBY, s.r.o., umožňuje uplatnění osobám zdravotně 
a sociálně znevýhodněným na trhu práce, a to v oblasti služeb. 
Nabízí úklidové služby, čištění interiéru automobilů, čištění čalounění 
a koberců, drobné zahradnické a pomocné práce, vyklízení nemovitostí 
a roznos letáků a reklamních tiskovin ve Svitavách. V rámci výběru 
vhodných zaměstnanců doposud navázali spolupráci s poskytovateli 
sociálních služeb a organizacemi, které pomáhají svým uživatelům 
vstoupit na otevřený trh práce.

Re
vip

ro
, s

. r.
 o. Sociální fi rma Revipro s. r. o. působí na Chomutovsku, nabízí mimo 

jiné služby v oboru revizí, údržby a opravy strojů, projektování, 
rozpočtů a školení vyhrazených zařízení. Vygenerovaný zisk používá 
přednostně pro rozvoj podniku. Vytváří pracovní příležitosti pro osoby 
se zdravotním znevýhodněním.

Sd
ru

že
ní

 N
er

at
ov Sdružení Neratov vzniklo v roce 1992 ve vysídlené pohraniční 

vsi. Jeho cílem je navrátit život vysídlené obci a obnovit poničené 
poutní místo smíření v Neratově. Od svého vzniku se sdružení podílí 
na obnově poničeného kostela v Neratově, na úpravě jeho okolí 
kostela a obnovení poutní tradice. V postupně obnovované vsi 
vyrábí keramické, tkalcovské a košíkářské výrobky, je činné v oblasti 
úklidových a zahradnických služeb a provozuje mimo jiné i prádelnu. 
Dále pod svou záštitou provozuje i farmu, stravovací zařízení 
a chráněné ubytování.

Se
co

nd
 H

el
p SECOND HELP je sociální fi rma provozovaná společností Možnosti tu 

jsou o. p. s. Nabízí návaznou službu pro program pracovní rehabilitace, 
jenž organizace cílové skupině osob se zdravotním postižením poskytuje. 
Pracovní uplatnění zde mohou nalézt osoby se zdravotním postižením, 
kterým je v přátelském prostředí přizpůsobena pracovní doba a mimo 
jiné jsou jim k dispozici konzultace na konci směny. Pracovní náplň je 
prodej kvalitního oblečení z druhé ruky a činnosti související. 

Se
nz

a d
ru

žs
tv

o Senza družstvo, chráněná dílna v Prostějově vzniklo jako jedno 
z prvních sociálních družstev v republice v roce 2000. Pod záštitou 
družstva je provozována kuchyně, prádelna, univerzální dílna a od 
roku 2012 středisko třídění textilu. Družstvo nabízí pracovní místa 
zdravotně postiženým a dlouhodobě nezaměstnaným osobám, 
zaměstnavatelům, malým i velkým fi rmám pak náhradní plnění 
zákonného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

AUDIO
Součástí projektových aktivit je i natočení 20 audio rozhovorů 
o dobré praxi v sociálním podnikání a podpoře sociální ekonomiky. 
Rozhovory budeme dělat během konference. …  možná oslovíme 
právě vás…. :-) 

ČLÁNKY
Během projektu bylo dosud zpracováno 65 článků, rozhovorů, 
zamyšlení o sociálním podnikání, sociálních podnicích 
a podnikatelích. Snažíme se mít regionálně pokryto celé 
území České republiky, a proto spolupracujeme s 15 novináři 
i dobrovolnými přispěvateli. Články zveřejňujeme u nás na webu, 
rozesíláme zpravodajem na více něž 1000 mailových adres, a když 
se zadaří, dostaneme se i do tištěných novin. 

KAMPAŇ
,,Zprostředkování informací o sociálním podnikání formou 
dokumentu nebo fi lmu je pro všechny zájemce velmi příjemnou 
cestou, jak téma pochopit a inspirovat se,” říká Petra Francová 
a určitě lze s tímto výrokem souhlasit, nemyslíte…? V rámci 
mezinárodního projektu Podnikání jinak bylo natočeno 16 krátkých 
medailonků o českých sociálních podnikatelích a tři dokumenty 
o sociálním podnikání: v ČR a ze zemí partnerů, Rakouska a Belgie. 
Všechny jsou volně dostupné na projektovém webu www.ceske-
socialni-podnikani.cz.
Po slavnostní premiéře, která proběhla 27. 11. 2013, byla spuštěna 
kampaň “Podívejte se, jak jde podnikat jinak!” Cílem je oslovit 
zejména nestátní neziskové organizace, krajské úřady, sociální 
podniky, zaměstnavatele osob se zdravotním postižením a také 
ostatní podniky a podnikatelé, které láká začít podnikat „jinak“.
Do kampaně je také zapojeno 8 ambasadorů sociálního podnikání, 
kteří šíří informace o tématu v jednotlivých regionech.



5

Praha
Petra Francová
Praha je jiná vždy a ve všem a samozřejmě to 
platí i pro oblast sociálního podnikání. V Praze 
je 40 sociálních podniků, což je skoro čtvrtina ze 
všech, a nejvíc se točí kolem jídla. Přestože je tu 
nejvíc sociálních podniků, většinou se nestýkají 
a nevědí o sobě. Tak to ostatně bývá v Praze 
i v jiných oborech, není to nic typického jen pro 
sociální podnikání. 

Co mne těší a v čem vidím naději do budoucna, je zájem městských 
částí o podporu sociálního podnikání. Aktivní je například Praha 2, 
Praha 5, Praha 8, Praha 12 a Praha 14. Někdy sociálním podnikům 
sníží nájmy, jindy si od nich objednávají zboží nebo služby… 
způsobů podpory je víc. Průkopníkem v zadávání veřejných zakázek 
je Praha 12, kde se sociální fi rma Zahrada Fokusu Praha účastní 
nadlimitní veřejné zakázky na údržbu zeleně. 
V Praze je nejvíc restaurací a kaváren, máme tu ale také prodejnu 
hraček, grafi cké studio, sdílené kancelářské prostory s hlídáním 
dětí, výrobny jídla, prádelny, komunitní kompostárny a zahradnictví, 
prodejnu plakátů, masáže, jazykové školy… všechno ani nejde 
vyjmenovat. Jsem ráda, že roste počet podniků zakládaných mladými 
lidmi a většinou mají přesahy do budování místních vztahů a komunit. 
Má práce ambasadorky pro Prahu je specifi cká tím, že tu mají sídlo 
úřady a organizace s celorepublikovou působností. Často tedy 
vystupuji nejen za Prahu, ale za celé hnutí sociálního podnikání 
v Česku. Chodím taky na hodně různých ofi ciálních akcí, kde se 
potkávám s lidmi a šířím přirozenou cestou informace o sociálním 
podnikání jako takovém a snažím se získávat podporu.
A co mi ambasadorství dalo nového? Ani nevím, já to totiž dělám už 
řadu let. 

Střední Čechy 
Martina Macurová
Říká se, že ve Středočeském kraji je sociálních 
podniků málo. Nebo o osobě dávají málo vědět? 
Možná se také málo díváme kolem sebe. 
Nejčastěji uváděným příkladem sociálního 
podniku ve Středních Čechách jsou aktivity 
Modrého domečku v Řevnicích, nesouhlasíte? 
Znáte jiné? Já také. 
Podnikatele, který vyrábí krásné dřevěné hračky 

nedaleko Nového Knína, skoro jsem ho nenašla. Chce zaměstnat 
někoho z místních, který nemůže najít práci. A byli jste v Benešově, 
koupit si štrúdl? Je výborný. Jo a pak jsem byla v Roztokách v Kafírně, 
sídlí v místním zámečku. Občas se mi názvy kaváren pletou, Jiná 
káva v Berouně, Pojďte dál v Neratovicích. Líbila by se mi tiskárna, 
stále potřebujeme něco tisknout a sociální podnik tohoto zaměření 
tu není. A pak jsem ještě byla… už ani nevím, kde to bylo. Vás jsem 
nejmenovala? Vím, všichni se sem nevejdete. Tak příště.
Ve Středočeském kraji to se sociálními podniky není tak špatné, mají 
k sobě trochu daleko, ale je jich víc a víc.
V sociálním podnikání vidím příležitost, jak efektivněji řešit 
problémy území, ve kterých působím. Díky aktivitám P3 jsem 
mohla intenzivněji propojovat jak odborníky z oblasti sociálního 
podnikání, tak představy daných lokalit. Je to přesně to, co nám 
např. v komunitních plánech a strategiích občas chybí – pojmenovat, 
že určití lidé v daném místě žijí a pracují, mají své fi rmy a mohou si 
vzájemně prospět.

Moravskoslezsko 
Dolores Czudková
Náš region je „kraj razovitý“. Myslím, že 
nejvýstižnější charakteristika Moravskoslezska je 
ta, že zde krátce, rychle mluvíme a ušetřený čas 
věnujeme práci. V posledních desetiletích náš 
kraj prochází rozsáhlou restrukturalizací, a tak 
jsou pomalu nahrazována tradiční odvětví, jako 
je hutní výroba a těžba černého uhlí, výrobou 
dopravních prostředků, vývojem informačních 

technologií nebo výrobou a rozvodem elektřiny. 

Náš kraj je krajem kontrastu, vedle těžkého průmyslu na Ostravsku, 
Třinecku a Karvinsku se můžeme pochlubit třemi chráněnými 
krajinnými oblastmi - Jeseníky, Poodří a především Beskydy, která 
jsou největší chráněnou krajinou oblasti v České republice. 
V našem kraji je nejvyšší počet příjemců invalidních důchodů 
a také lidí ohrožených sociálním vyloučením. Na tuto skutečnost 
podnikatelé nebo poskytovatelé sociálních služeb reagovali 
založením mnoha sociálních podniků, které řeší zaměstnanost těchto 
znevýhodněných občanů. Dnes v Moravskoslezském kraji existuje 
hustá síť sociálních podniků a já je zde nebudu úmyslně jmenovat, 
protože bych nedodržela doporučenou délku příspěvku. 
V rámci své práce ambasadorky jsem pořádala v květnu 
2013 panelovou diskuzi, kde se sešli zástupci sociálních fi rem 
a padl zde návrh, aby se vytvořila zastřešující organizace, která by 
usnadňovala prosazování zájmů a významu sociální ekonomiky. 
Na druhé panelové diskuzi v listopadu jsme se již mohli pochlubit 
nově vzniklým občanským sdružením Klastr sociálních inovací 
a podniků SINEC. Založení klastru považuji za největší přínos mého 
ambasadorství pro Moravskoslezský kraj. 
A poněvadž stará moudrost praví, že 20 % lidí vaše problémy 
nezajímají a 80 % lidí vám je přejí, ráda bych na závěr uvedla, 
že žádné problémy nemáme. 

Střední Morava 
Šárka Dořičáková
Od ledna 2013 působím v regionu střední 
Morava, jako ambasadorka sociálního podnikání. 
Mým hlavním cílem je zvýšení povědomí 
veřejnosti o této netradiční formě podnikání. 
Často se setkávám s tím, že sociální podnikání 
je zaměňováno se sociálními službami či jinými 
aktivitami a to se snažím objasnit pomocí 
seminářů a panelových diskuzí, ale zejména při 

individuálních konzultacích.
Ve Zlínském regionu je nyní 13 sociálních fi rem, v Olomouckém 
17 a stále nové vznikají. Mezi důležité sociální podniky patří např. 
Krajanka v Kroměříži, která se snaží pomoci nalézt uplatnění na 
trhu práce osobám dlouhodobě nezaměstnaným. Podporuje místní 
a regionální výrobce potravin, jejichž výrobky nabízí ve své farmářské 
prodejně. V Olomouckém regionu je reprezentativním zástupcem 
Spolek Trend vozíčkářů, který dává rovnou pracovní příležitost 
lidem se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním na 
pracovištích digitalizace dokumentů a call centra.
Ambasadorství a spolupráce s P3 mi dala možnost seznámení se 
s mnoha fi rmami a institucemi. Mohla jsem tak poznat spoustu 
zajímavých podnikatelských programů a nadšených lidí, kteří takto 
inovativně podnikají, nebo chtějí začít a jsou plně zapáleni pro věc. 
Předávání zkušeností o sociálním podnikání obohatilo nejen ty 
ostatní, ale také mou profesní zkušenost. 
Jsem velmi ráda, že si již někteří poskytovatelé sociálních služeb 
uvědomují nutnost vyvíjet ve svých organizacích další činnost 
a nechtějí být závislí pouze na státních dotacích. Snaží se tak své 
fi rmy rozvíjet a sociální podnikání jim k tomu vytváří vhodné podmínky.

Jihozápad 
Jitka Čechová
Region Jihozápad je mi dobře známý a mám 
k němu dlouholeté vazby. V přístupu k tématu 
sociálního podnikání jsou si oba regiony podobné, 
v Jižních i Západních Čechách je patrný zájem 
zakládat nové sociální podniky. Aktivita přichází 
zejména ze strany neziskového sektoru a v obou 
regionech jsme navázali spolupráci s veřejnou 
správou.

V Plzeňském kraji začaly vznikat sociální fi rmy o něco dříve než 
na jihu Čech. V období 2009−2013 vzniklo v plzeňském regionu 
7 sociálních podniků, které doposud nabízí své služby a výrobky. 
V současné době vznikají samostatně další podniky, například 
„Zdravá svačinka“, která je rozšířením činnosti sociálního podniku 
Café Restaurant Kačaba. Úspěšný obchod s použitým zbožím, 
SecondHelp otevírá své další pobočky v Plzni, Klatovech a Valašském 
Meziříčí.

V Jihočeském regionu začaly sociální podniky vznikat o něco později, 
jejich největší rozvoj nastal před dvěma lety. Zatím v Jihočeském 
regionu můžete navštívit 4 podniky, které se hlásí k sociálnímu 
podnikání. Zájem o sociální podnikání se v poslední době v regionu 
zvyšuje. Zejména neziskové organizace vnímají sociální podnikání 
jako příležitost vytvořit pracovní místa pro své klienty a nabízet 
službu či zboží, které jim pomůže spolufi nancovat provoz a činnost 
organizace.
V obou regionech jsou sociální podniky zaměřené na podobné 
podnikatelské aktivity, převažují kavárny (např. Bistro Vitality v ČB)
a zdravé jídlo, nabídka úklidových služeb. Objevují se ale i nové 
podnikatelské aktivity, jako například pivovar a moštárna, web 
zaměřený na kulturu a památky nebo „SecondHelp“. Zaměstnanci 
sociálních podniků jsou v obou regionech převážně osoby zdravotně 
znevýhodněné.
Sociální podnikání je v obou regionech tématem, které nejvíce 
láká neziskové organizace, ale zájem se zvyšuje i ze strany veřejné 
správy. Snad se brzy najdou společné cesty, jak sociální podniky 
podpořit, například v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob na 
trhu práce nebo při zadávání veřejných zakázek.

Ambasadorství mi přineslo hlavně možnost setkávat se s lidmi, 
kteří chtějí věci měnit, vidí možnosti, jak je dělat jinak a překonávají 
překážky. Jako ambasadorka mám možnost propojovat lidi 
z různých organizací, předávat zkušenosti a příklady dobré praxe, 
které rozbíhají další aktivity a ukazují směr těm, kteří začínají. 
Taková setkání mne inspirují pro další práci a jsem ráda, že jako 
ambasadorka přináším pro zájemce o sociální podnikání důležité 
a přínosné informace, které v praxi využijí. 
P3- People, Planet, Profi t je naše domovská organizace, zázemí, 
tým lidí, kteří nás po celou dobu naší ambasadorské práce podporují 
a pomáhají nám ji úspěšně realizovat. Tým, který je perfektní 
v organizaci akcí, sleduje a informuje nás o novinkách a událostech 
v oboru, a dokáže rychle řešit naše požadavky. Bude to znít jako 
příliš mnoho chvály, ale opravdu si ji zaslouží. Připravili pro nás 
perfektní propagační materiály, Manuály jak založit sociální podnik, 
Příklady dobré praxe nebo web www.ceske-socialni-podnikani. 
O materiály je velký zájem a na setkáních je zájemci o sociální 
podnikání velmi vítají. 
P3 - People, Planet, Profi t je organizace, která má skvělé nápady 
a dokáže je zrealizovat. 
Jsem ráda, že jsem mohla s P3 spolupracovat a podílet se na 
projektu, který pomohl rozšířit povědomí o sociálním podnikání.
Sociálním podnikům přeji motivované zaměstnance, mnoho zakázek, 
příjemnou pracovní atmosféru a spokojené zákazníky, kteří se vrací.

Severozápad
Kateřina Malá
Region Severozápad zahrnuje Ústecký 
a Karlovarský kraj. Je tady velké množství 
oblastí s vysokou kumulací nezaměstnaných 
osob a nová pracovní místa vznikají sporadicky. 
Zejména v Ústeckém kraji se vyskytují sociální 
problémy, které vytvářejí společenské napětí, 
špatný dojem a vzbuzují obavy o budoucí vývoj 

v regionu. Vytváření nových pracovních míst je tedy nutným krokem 
a prostředkem k účinné sociální prevenci v regionu.
V obou regionech evidujeme celkem 16 sociálních fi rem. Většina 
sociálních podniků je z Ústeckého kraje (15). Předmětem podnikání 
jsou různé oblasti – od hostinské činnosti, přes komunální služby 
různého druhu, po specifi cké odborné práce. Např. sociální fi rma 
REVIPRO s.r.o. z Chomutova je zaměřena na poskytování služeb 
v oblasti elektro - zajišťuje především revize a projekty, rozpočty 
apod. Z pohledu počtu zaměstnanců je jednou z největších fi rem 
1. severočeské družstvo zdravotně postižených. V současné době 
zaměstnává více než 100 pracovníků, z nichž je 98 % se zdravotním 
postižením. 
Zájem o zakládání sociálních podniků v regionu Severozápad výrazně 
narůstá – v poslední výzvě č. 30 (ESF) o fi nanční podporu žádalo 
22 subjektů z Ústeckého kraje a 5 z kraje Karlovarského. Uspěla 
jen nepatrná část, ale zvyšující se zájem je předzvěstí, že v novém 
programovém období bude řada žadatelů připravena podat kvalitní 
podnikatelské záměry.
Role ambasadorky mi samozřejmě umožnila uskutečnit řadu 
podnětných setkání - s aktivními a podnikavými lidmi, ale i  
s „osvícenými“ státními úředníky, u kterých snaha hledat řešení 
převládá nad byrokratickým přístupem. Tito lidé často ani netuší, 
že jsou aktivními tvůrci pozitivních prvků v místní komunitě. Setkání 
s nimi mi umožnila více zaostřit pozornost na sociálně−ekologické 
perspektivy a význam komunity. People, Planet, Profi t, o.p.s. je pro 
mě organizací, která tím, co dělá, dokáže být věrná svému názvu 
i poslání. Podporou sociálního podnikání vytváří novou infrastrukturu 
vztahů, které směřují ke zvýšení kvality života nejen znevýhodněných 
osob, ale i „zdraví“ místní komunity. 

AMBASADORKY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 
ANEB ZPRÁVY O STAVU SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ Z REGIONŮ
V rámci projektu byla vytvořena síť osmi ambasadorů, kteří od ledna 2013 představují sociální 
podnikání v regionech České republiky. S problematikou sociálního podnikání seznamují krajské 
a městské úřady, neziskové organizace, sociální podniky, vysoké školy, ale i ostatní podniky, které láká 
začít podnikat touto netradiční formou. Zde jsou medailonky jednotlivých ambasadorek.

Social Business or Do It In a Different Way
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Jihovýchod
Lenka Šebelová 
Potřebujete nové dodavatele? Chcete si nakoupit 
zboží se zajímavou historií? Obraťte se na region 
Jihovýchod!
Kde je ten region Jihovýchod? Skládá se 
z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Sociální 
podnikání je reprezentováno celkem 16 fi rmami. 
V Jihomoravském kraji se nachází 13 subjektů 
a v Kraji Vysočina se jedná o subjekty tři. Oblasti 

podnikání těchto společností jsou především služby, některé se 
zaměřují i na výrobu.
Co u nás sociální podniky nabízejí? Jedná se prodej potravin z cizích 
zemí, provoz závodní jídelny, kavárny, ekologické nakládání s odpady, 
výrobu kancelářských potřeb nebo prohlídky jeskyně. Ve vztahu 
k počtu zaměstnávání znevýhodněných osob se jedná o stovku lidí. 
Seznamte se se sociální fi rmou z Jihomoravského kraje. Jmenuje se 
BENECYKL s.r.o. a funguje v Brně. Hlavní oblastí je výroba a prodej 
nejen kočárků s označením „český výrobek“. Zaměstnanci jsou 
z okruhu zdravotně postižených osob. Více informací najdete na 
www.benecykl.cz.
Významný sociální podnik v Kraji Vysočina je Semitam s.r.o. - 
dřevozpracování, dřevovýroba, papírnictví, potravinářská, textilní 
a obuvní, výroba, úprava zeleně, zahradnické služby, úklidové práce. 
Firma má za sebou již několikaletý provoz. Zaměstnává především 
ženy propuštěné z výkonu trestu. Více informací na www.semitam.cz. 
Pozice ambasadorky mi umožnila možnost propagovat velmi zajímavou 
oblast, kterou je sociální podnikání. Seznámila jsem se zajímavými 

lidmi a osudy vzniku podnikání. Pod vedením kolegyň z People, 
Planet, Profi t jsem měla možnost získat hodně informací a praktických 
znalostí z okruhu sociálního podnikání. Velice oceňuji fakt, že jsem 
byla seznámena nejen s pozitivy, ale i negativy sociálního podnikání, 
což je při startovní pozici sociální fi rmy velká konkurenční výhoda. Díky 
činnosti ambasadorky jsem si uvědomila, že to, co je psáno v knížkách 
a různých materiálech, v praxi opravdu funguje. Sociální podniky 
nabízejí kvalitní služby od českých podnikatelů a zaměstnávají osoby, 
které to měly dříve na trhu práce složitější. 

Severovýchod 
Terezie Mertlíková
V regionu Severovýchod je velmi rozdílné 
povědomí o sociálním podnikání. Velmi 
dobrou zkušenost mám z Libereckého kraje, 
kde informovanost na úřadech u konkrétních 
úředníků je velmi vysoká a kvalifi kovaná. Nejnižší 
povědomí o sociálním podnikání, bych řekla, 
že je v Královéhradeckém kraji. Právě zde byl 

i negativní přístup k možnosti informování o sociálním podnikání. 
V Pardubickém kraji jsem zaznamenala zvýšený zájem o soc. 
podnikání a přístup k potenciálním zájemcům je očekáván pozitivně. 
Bohužel, ale napříč celým regionem je jen málo sociálních podniků, 
které by měly zájem řešit sociálně znevýhodněné skupiny. Jen soc. 
podniky, které vznikly z chráněných dílen a dále mají chráněná místa, 
očekávají, jak bude řešena otázka přerozdělování zisku.
U úředníků, kteří vidí v soc. podnikání přínos, byl vzbuzen zájem 
o možnost spolupráce na úklidech měst a obcí, jako jedna 
z možnosti zajištění zaměstnání pro osoby znevýhodněné na trhu 
práce v sociálním podniku. V rámci ambasadorství se podařilo 

Fair trade 
a sociální podnikání
Fair trade neboli spravedlivý obchod byl založen jako alternativa 
k neférovým podmínkám světového obchodu. Farmářkám 
a farmářům, pracovnicím a pracovníkům v globálním Jihu (tzv. 
rozvojových zemích) zajišťuje důstojné pracovní podmínky 
a dostatečnou mzdu k živobytí. Kromě dodržování lidských 
a pracovních práv zaručuje šetrnost k životnímu prostředí. Fair 
trade je zároveň emancipační pro ženy, které mají díky sociálnímu 
příplatku navíc možnost například vzdělávání pro sebe a své 
děti či přístupu k zdravotní péči. Pro nás v zemích globálního 
Severu věci samozřejmé? V době ekonomické krize se ukazuje, že 
důstojnou práci u nás má jistou málokdo. Více než kdy jindy je tedy 
potřeba vytvářet pracovní místa pro ty, kteří na dravém trhu práce 
neuspěli. Sociální podnikání je jeden ze způsobů, jak znevýhodněné 
zapojit. Doufejme, že se mu také brzy dostane větší podpory ze 
stran našich zastupitelů – jako je tomu v mnohých evropských 
zemích s fair trade. Sociální podnikání je totiž jeho logickým 
završením na lokální úrovni.

Markéta Vinkelhoferová, 

členka družstva Fair&Bio, Ekumenická akademie Praha

Social Business or Do It In a Different Way

AMBASADORKY pokračování i vzbudit zájem sociálních podniků o pracovní rehabilitace, jako jednu 
z možnosti pomoci sociálně znevýhodněným osobám a podpořit tak 
uvedení do praxe možnosti ucelené rehabilitace.

Především bych chtěla rozdělit stávající sociální podniky do tři skupin:

1. Sociální podniky, které se přetransformovaly z tzv. chráněných 
dílen a uznávají jen některé z principů sociálního podnikání. Jedná se 
především o společnosti s r.o., které nejčastěji nepřijaly dva principy 
- přerozdělování zisku a participace - zaměstnávají OZP.

2. Sociální podniky, které vznikly již s přijetím principů 
a jejich fi lozofi e je v souladu s celospolečenskou potřebnosti 
a s podporováním růstu občanské společnosti - zaměstnávají 
sociálně znevýhodněné osoby.

3. Sociální podnik, jako buňka stávajícího podniku, která touto 
formou chce pomáhat řešit problémy společnosti.

Na ambasadorství je úžasná samotná podstata práce – otvírám 
dialog na mnoha místech, kde často o sociálním podnikání neslyšeli 
a setkávám se s názory a nápady uchopení myšlenky sociálního 
podnikání v místním rozměru. Pokud se setkám s lidmi, kteří tuto 
fi losofi i podnikání znají či sami sociálně podnikají, rozvíjíme diskusi, 
která dokáže obohatit obě strany a platí zde často pravidlo „víc 
hlav, víc ví“. Díky ambasadorství pociťuji, jak růst sebe sama, 
tak i skvělého pocitu, že myšlenky a hodnoty, které jsou vlastní 
sociálnímu podnikání, v němž vidím velkou šanci pro celospolečenský 
růst a růst jedince sama o sobě, sdílí čím dál více lidí. P3 mi dalo 
prostor k rozvoji této koncepce v našem regionu a také jsem se zde 
setkala s lidmi zapálenými pro stejnou věc. Za tuto příležitost jsem 
velmi ráda.

Maloobchod Fair&Bio v Praze 8 nabízí velký sortiment 
fairtradových produktů. Motto je “Fair&Bio - obchod 
co má tvář. Aktivně se věnujeme nejen obchodování 
s fair trade produkty, ale také šíření této myšlenky 
mezi českou veřejnost.” 

http://www.obchodfairbio.cz/
https://www.facebook.com/fairbio.cz

Cestovní agentura 
Bezbatour je jedinou 
službou svého druhu v 
ČR, která se specializuje 
primárně na cestování 
bez bariér. Jsme sociální 
fi rma, kterou založili 
a od počátku vedou lidé s tělesným postižením. 
Tito zaměstnanci zde pracují na pozicích od 
managementu, administrativu, IT až po prodejce 
zájezdů. Naše jedinečnost spočívá v nabídce 
osobně prověřeného ubytování bez bariér po České 
republice a v zahraničí. Každé ubytovací zařízení s 
pečetí „ověřeno BezbaTour“ jsme navštívili, změřili 
a vyfotografovali, aby si zákaznící utvořili ucelenou 
představu, ještě než se na dovolenou vydají, a mohli 
tak zažít cestování skutečně bez bariér. Kromě tohoto 
servisu poskytujeme školení fi rmám v komunikaci se 
zákazníky s postižením.

Podnikání na zeleno: 
jak na to
Příjemně a zvolna posnídáme. Na kole dojedeme do místní 
prodejny Barvy laky s ekologicky šetrnými (vodu ředitelnými) 
českými nátěrovými hmotami. Vybereme odstín zelené, který 
nejvíce lahodí našemu oku. Po příjezdu do fi rmy začneme 
s proměnou. Nejdříve nabarvíme vybavení kanceláře – papíry, 
elektroniku, nábytek – vše přetřeme na zeleno. Dále sklad, stroje, 
vybavení dílen, všechny použité materiály i vznikající odpady – 
vše ozeleníme. Přetřeme také zaměstnance, dodavatele a další 
obchodní partnery. Nezapomeneme na fi remní auta a budovy. 
Nejpozději kolem poledne dojde barva – je tolik věcí, které by 
chtěly ozelenit!! Nezoufáme, zítra je taky den.

Eva Fraňková, odborná asistentka, 

Fakulta sociálních studií - Katedra environmentálních 

studií - Masarykova univerzita ČR

Sociální inovace 
Sociální inovace jsou v České republice stále ještě nové téma, 
ale sociální inovátoři jsou již aktivní. Zatím o nich málo víme (o 
sociálních inovacích i inovátorech), ale jejich přínos je nesporný. 
Otevírají nové příležitosti pro znevýhodněné skupiny, přeměňují 
handicapy v přednosti, pomáhají řešit přetrvávající sociální 
i ekonomické problémy. Každý může být inovátorem bez ohledu 
na věk, vzdělání i fi nanční zdroje a začít se změnami ve svém 
bezprostředním okolí. Úspěšné inovace se šíří mezi regiony 
a zeměmi, od lokální iniciativy až po systémovou změnu. Silným 
impulsem sociálních inovací se stávají rostoucí náklady státu 
blahobytu a neschopnost tradičních nástrojů a institucí účinně 
řešit společenské výzvy. Nové inovační příležitosti se otevírají na 
hranicích mezi tržním a netržním sektorem, mezi technologickými 
a sociálními změnami, mezi generacemi, mezi odvětvími, mezi 
uměním a ekonomikou. Zatímco inovační příležitosti a inovační 
kapacity jsou mezi zeměmi a sektory podobné, jejich naplnění 
výrazně závisí na podmínkách pro inovátory. Ztuhlý systém je dusí 
a příležitosti promarňuje, inovace nejen nepodporuje, ale aktivně 
jim brání. Otevřené a dynamické prostředí přitahuje a aktivizuje 
kreativitu a invenci na cestě k úspěšným inovacím.

Anna Kadeřábková, 

expertka na sociální inovace v ČR, 

Centrum inovačních studií VŠEM

CSR 
a sociální podnikání 
Málokdo si to uvědomuje, ale za společensky odpovědné se 
bezpochyby dají považovat i sociální či společensky prospěšné 
podniky. Jsou odpovědné ze své podstaty a mnohdy mají 
produkty na stejné, ne-li vyšší úrovni jako ostatní fi rmy. Navíc 
je pro ně samozřejmostí do svého podnikání vtáhnout komunitu 
nebo jednotlivce, kteří mají z nějakého důvodu ztížený přístup 
k uplatnění, nebo se jen chtějí podílet na něčem společensky 
prospěšném. Takové fi rmy přispívají ke snížení nezaměstnanosti 
a pomáhají osobám dlouhodobě nezaměstnaným (např. zdravotně 
postiženým, etnickým menšinám, lidem pečujících o osoby blízké, 
ale i po výkonu trestu) nalézt uplatnění na trhu práce. Právě 
jejich silné příběhy mohou inspirovat, motivovat další a ukázat, že 
společenská odpovědnost i u nich dává smysl a že není jen další 
prázdnou frází. V budoucnu je velice důležité aktivně propojit 
sociální podniky s fi rmami (a nemusí se jednat jen o společensky 
odpovědné fi rmy) a posílit jejich unikátnost v rámci společenské 
odpovědnosti. Nejen sociální podniky, ale především fi rmy, 
potažmo celá společnost může z jejich vzájemné spolupráce 
výrazně těžit.

Lucie Mádlová, výkonná ředitelka, 

Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.
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 Česká republika
Akademie sociálního podnikání České spořitelny
Program je určen manažerům sociálních podniků a neziskových organizací. 
Kromě účasti na workshopech, seminářích a osobních konzultacích 
účastníci programu rozpracovávají podrobný podnikatelský plán a učí se 
získávat potenciálního investora. Autoři nejlepšího podnikatelského plánu 
získávají fi nanční příspěvek na jeho rozvoj.
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-nno/akademie-
ceske-sporitelny-2013
http://cs.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_9139.xml
Centrum sociální ekonomiky (CSE) 
Jedná se o informační centrum, ve kterém probíhá základní komunikace 
a propagace modelů sociálního podnikání a principů sociální ekonomiky. 
Realizuje projekt Podpora rozvoje sociální ekonomiky, který je časově 
omezen a zacílen na území hl. města Prahy. V jeho rámci jsou pořádány 
bezplatné workshopy a semináře.
http://www.seprojekt.cz/uvod/
ČSOB
Banka ČSOB ve spolupráci s organizací P3 – People, Planet, Profi t o.p.s. 
vyhlášuje grantový program určený na podporu sociálního podnikání. Do 
programu se v roce 2013 mohly přihlásit již existující sociální podniky, 
vyvíjející svou činnost minimálně po dobu dvou let. Další ročník bude 
vyhlášen v srpnu 2014. 
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/
odpovedne-podnikani/Stranky/CSOB-grantovy-program-stabilizace-
socialnich-podniku.aspx
Skupina ČSOB také podporuje Nadační fond pro podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). Sociálním 
fi rmám nabízí možnost fi nancování auditu, po jehož dokončení získají ty 
úspěšné licenci k užívání známky Práce postižených: 
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/
odpovedne-podnikani/Stranky/socialni-podnikani.aspx
www.pracepostizenych.cz
Ergoeduka 
Je vzdělávají centrum provozované velmi úspěšným sociálním podnikem 
Ergotep v Proseči u Skutče. Pořádí školení a poradenství, specializuje se 
na oblasti, kterými se jako sociální fi rma každodenně zabývá, především: 
sociální podnikání a marketing, CSR, legislativní změny, so� -skills 
manažerské dovednosti, personalistika, profesní i osobní rozvoj, IT 
technologie v sociálním podnikání.
http://www.ergoeduka.cz/

PORADENSKÉ ORGANIZACE 
A ZDROJE INFORMACÍ: 

HUB Praha
Impact HUB Praha je součástí rozlehlé mezinárodní sítě, která pronajímá 
vlastní prostory. Jedná se o místo pro téměř jakoukoli akci - od malého 
jednání po velkou konferenci, využívají je prakticky všichni, kdo chtějí při 
práci získávat nové kontakty, podněty a příležitosti, setkávat se i v klidu 
pracovat. Nabízí velmi široké portfolio workshopů, HUB není specializován 
konkrétně na sociální podnikání. 
http://prague.impacthub.net/
KPMG Česká republika
Jedna z členských fi rem celosvětové sítě poradenských společností, 
která poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva. Skrze 
projekt ROK společně – KROK dopředu pomáhá zefektivnit fungování 
neziskových organizací a tím jim umožnit, aby se soustředily na svou 
primární společensky prospěšnou činnost. Cílem je možnost účastnit se 
vzdělávacích kurzů, případné navázání roční spolupráce. V rámci pro bono 
poskytuje poradenství vybraným neziskovým organizacím.
http://www.kpmg.com/CZ/cs/about/Spolecenska-odpovednost/
pomahame-tim-co-umime/Stranky/default.aspx
MPSV - Podpora sociálního podnikání v ČR
Projekt realizovaný MPSV, v rámci kterého je poskytováno bezplatné 
poradenství (časově omezeno) pro budoucí a současné zaměstnavatele 
v oblasti sociálního podnikání projekt z regionů celé ČR mimo hlavního 
města Prahu.
http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-socialniho-podnikani-v-cr
Nadace VIA
Je soukromá nezávislá nadace, která pomáhá jak prostřednictvím grantů, 
tak i promyšlenou nabídkou know-how ve formě konzultací, koučinku či 
vzdělávání. Činnost je tedy široká: jednak investuje do profesionálního 
rozvoje neziskových organizací, dále pomáhá rozvíjet komunitní život 
českých měst a obcí a v neposlední řadě pomáhá obnovovat tradice 
dárcovství v ČR (kvalifi kovaně propojuje dárce s dobročinnými projekty).
Jednou s aktivit je i sociální podnikání: S Českou spořitelnou a.s. 
spolupracuje na vzdělávacím programu Akademie sociálního podnikání 
České spořitelny.
http://www.nadacevia.cz/cz/nadace-via
Nová ekonomika, o.p.s.
Vznikla v návaznosti na projekt H/R/D/I, který realizoval Nový Prostor 
a byl fi nancovaný programem CIP EQUAL z Evropského sociálního fondu. 
Primárně se zabývá propojováním s pilířem ekonomickým a podporuje 
rozvoj a šíření inovací. Poskytuje poradenství a konzultace v oblasti 
společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.
http://www.nova-ekonomika.cz/.

P3 -People, Planet, Profi t, o.p.s.
P3 přináší a prosazujeme nové a inovativní přístupy v podnikání jakými 
jsou sociální nebo taky společensky prospěšné podnikání. Mimo to 
koordinuje Tematickou síť pro sociální ekonomiku TESSEA. Specializuje se 
na poskytování konzultací, seminářů a workshopů. A samozřejmě realizuje 
tematicky zaměřené projekty. 
www.ceske-socialni-podnikani.cz na www.p-p-p.cz 
PPSD Personální a poradenské sociální družstvo
Družstvo, které nabízí podporu vzniku a rozvoje sociálním podnikům 
a následné poradenství při zaměstnávání zdravotně a jinak 
znevýhodněných osob na trhu práce. Pořádala motivační kurzy, 
v současné době nabízí zpracování a administraci výzvy. 
http://www.ppsd.eu/
Sociální inovace
Centrum inovačních studií VŠEM zkoumá typy, faktory a efekty inovační 
výkonnosti od technických a podnikových inovací po sociální a společenské 
inovace, od mikro po makro úroveň. Podílí se na jeho výzkumu 
v mezinárodním měřítku, podporujeme sociální inovace v porotě cen 
SozialMarie, organizuje vzdělávací a podpůrné aktivity pro sociální inovátory.
http://www.inovacevsem.cz/socialni
      

 Evropa
Ashoka
Ashoka je mezinárodní síť aktivní v 70 zemích a sjednocující sociální 
podnikatele z různých koutů světa. Mottem je jí výrok: “Každý může 
změnit svět.” Ashoka věří, že sociální podnikatelé jsou motorem sociální 
změny a vzorem, který inspiruje celý občanský sektor. Vyhledává 
přední sociální podnikatele, investuje do nich a pomáhá jim dosáhnout 
maximálního sociálního impaktu. Poskytuje jim viditelnost, fi nanční 
podporu, networking a poradenství.
http://czech.ashoka.org/
Social innovation camp
SIC nabízí příležitost se setkat, poznat a nabídnout své schopnosti 
a znalosti pro společensky prospěšné aktivity pro lidi různých profesí, 
sdílející potřebu měnit to, co ve společnosti nefunguje. 
http://www.inovaceprospolecnost.cz/
Sustainable Solutions Tour
SST si za svůj cíl stanovila najít a vyzdvihnout inovativní řešení pro udržitelný 
rozvoj z různých měst po celé Evropě a inspirovat zbytek světa. Na webových 
stránkách této mise naleznete sérii videí se zakladateli jednotlivých projektů, 
mezi kterými jsou například i česká Kokoza či Café Rozmar.
http://www.sustainablesolutionstour.com/
Yunuss social business
YSB je pojmenována po profesorovi, držiteli Nobelovy ceny. Tato 
společnost pomáhá vytvářet společensky prospěšné podniky po celém 
světě. Funguje samostatně jako fi rma, podílí se na zřizování inkubátorů 
a fondů a poskytuje poradenské služby dalším podnikům, vládám, nadacím 
a neziskovým organizacím.
http://www.yunussb.com/social-business/

V rámci projektu TESSEA získává mezinárodní zkušenosti, 
fi nancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 
ČR, byla zpracovaná analýza legislativy pro sociální podnikání ve 
vybraných státech EU a návrh na zapracování sociálních podniků 
do právních předpisů ČR. Při práci na návrzích se podařilo navázat 
užší spolupráci se státní správou. Tak byla vytvořena pracovní 
skupina, složená ze zástupců obou stran (jak ze zástupců TESSEA, 
tak MPSV, Generálního ředitelství úřadů práce ČR a Agentury pro 
sociální začleňování při Úřadu vlády ČR), v rámci které byl návrh 
odborně konzultován a dopilován tak, aby maximálně odpovídal 
požadavkům všech. Návrh rovněž prošel připomínkovým řízením 
mezi členy TESSEA a Klubu sociálních podnikatelů.
Legislativní analýzu zpracovala společnost RAVL s.r.o. a podíleli 
se na ní i právníci a odborníci ze Svazu českých a moravských 
výrobních družstev (dále jen SČMVD). Zeptali jsme se Karla 
Rychtáře, ředitele odboru SČMVD a místopředsedy AZZP ČR…  

Myslíte, že vývoj sociálního podnikání v ČR je již tak daleko, 
aby bylo nutné jej podchytit v právních předpisech? Není to 
trochu urychlený skok dopředu?

Je to potřebné. Je pravdou, že existuje více možností, jak 
legislativně sociální podnik zakotvit. Dle mého názoru, je ale 
u každé z nich nezbytné, aby obsahovala vysvětlení, co vlastně 
považovat za sociální podnik. Přestane tak docházet k matení 
pojmů. O sociální ekonomice totiž v současnosti mluví spousta 

lidí, ale mnozí z nich (byť profesionálové) si ji pletou se sociální 
politikou a jinými podobně znějícími pojmy, pojem „sociální“ 
v souvislosti s pojmem „podnikání“ je v českém jazyce hodně 
problematický. 

Na defi nici sociálního podniku se také pracuje? 

Kolegové právníci jednoznačně tvrdí, že by byla použitelná defi nice 
sociálního družstva z nového zákona o obchodních korporacích. 
Samozřejmě pokud by se vynechaly principy, které patří pouze 
družstvu. Nadto zůstává diskutabilní např. princip asset lock 
(omezení nakládání s majetkem v případě zániku sociálního 
podniku), který může některé potenciální sociální podnikatele 
spíše odradit. Dále třeba princip zakotvený v zákoně o obchodních 
korporacích, který znamená, že pokud své družstvo nazvete 
sociálním, je to nevratný proces. V podnikání ale přece nemůžete 
vědět, jak se vám bude dařit za několik let. Pokud tedy zakladatelé 
družstva nemají dopředu ujasněno a domluveno, že družstvo bude 
sloužit pouze sociálnímu prospěchu, tak se s čistým svědomím 
nemohou rozhodnout pro takto defi novanou podobu sociálního 
družstva, případně sociálního podniku jiné právní formy. 

Myslím, že spousta lidí má s termínem „sociální“ spojeny 
někdy až velmi negativní konotace… Myslíte, že by to 
legislativní zakotvení mohlo překonat? 

S přívlastkem„sociální“ bojujeme v podstatě od vzniku tematických 

sítí, tedy i té, která existovala ještě před vznikem TESSEA (EQUAL 
ESF). Spíš bych to pojmenoval „zavádějící vliv na myšlení lidí“, 
protože to slovo v některých z nás vyvolává nesprávné asociace. 
Často ho spojujeme s pojmy sociální péče, sociální služby či 
sociální politika. Ale sociální podnikání je skutečným podnikáním 
se společensky prospěšným obsahem nebo prioritou, což je něco 
úplně jiného. Dokonce v samotném legislativním návrhu úpravy 
zákona o zaměstnanosti jsme místo pojmu sociální podnik (v 
jednotlivých nástrojích) zvolili pojem společensky prospěšný 
zaměstnavatel.

Navrhuje se vznik nového zákona, nebo půjde „pouze“ 
o novelizaci stávajících právních předpisů? 

Návrh obsahuje obě varianty, ale vzhledem k průběhu a výsledkům 
jednání se zástupci MPSV jsme dospěli k řešení, které klade 
větší důraz na rozšíření zákona o zaměstnanosti (dále jen ZoZ), 
případně dalších právních norem. 
Tím jsme možnost vytvoření zastřešující normy (po vzoru např. 
Slovinska) nezavrhli, pouze zůstala jako širší doporučení, tak jako 
tak se jedná o dlouhodobější záležitost. 

Další otázky, zejména ke konkrétnímu obsahu návrhu, najdete na webu 
www.ceske-socialni-podnikani.cz.

Autorka rozhovoru: Eva Dorňáková

Dočkáme se konečně zakotvení sociálního 
podniku v zákonech? 
Rozhovor s Karlem Rychtářem



Jak se označuje typ podnikání, na které je zaměřena tato konference?

Jak se říká zapojování sociálně vyloučených lidí do společnosti?

Zkratka tématické sítě zabývající se SP?
Kdo je koordinátkou projektu Podnikání jinak? 

(ta žena v černém s oranžovo-modro-zeleným šátkem)

Kdo pro nás natočil 3 dokumenty a 16 medailonků o sociálním podnikání?

Jak se jmenuje náš belgický partner?

Jak se jmenují šiřitelky sociálního podnikání v regionech?

Nový trend v podnikání, ale nikdo přesně neví, co to je?

Kde vám ve východních čechách nejlépe vyčistí koberce? (název SP)

Jaká je kavárna? (název SP)

Který SP nabízí car-sharing?

Jaká je vrána? (název SP)

Táňa Fischerová je předsedkyní které instituce?

Kdo je finanční manažerka projektu, v jehož rámci je realizována tato konference?
(ta žena v černém s oranžovo-modro-zeleným šátkem)

Jak se nazývá SP z Kysuckého Nového města, zabývající se 
počítačovým zpracováním dat pro výrobní podniky?

Jaká zkratka s používá pro Ministerstvo práce a sociálních věcí?

Kdo je naše nejaktivnější ambasadorka?

Jak se jmenuje náš rakouský partner?

Jaká je kavka? (název SP)

Kdo nabízí zdravé speciality v Českých Budějovicích (SP)?

Jak se jmenuje naše expertka na mainstreaming?
(ta žena v černém s oranžovo-modro-zeleným šátkem)

Jednatel kterého SP bojuje proti lakomství štědrostí?

Název části Belgie, odkud přijeli zahraniční hosté.

Z kterého podniku přijel “živý příklad socíálního podnikání z Belgie”?

Jedno z největších a nejstarších družstev v severočeském kraji (zkratka názvu SP)?

Jak se jmenuje ředitelka P3?
(ta žena v černém s oranžovo-modro-zeleným šátkem)

Která pražská kavárna provozuje také knihovnu?

Tajenka: web, kde najdete všechny 
informace o sociálním podnikání.

Křížovka je výherní. Tajenku křížovky nám můžete během konference 
předat. Budeme losovat o krásné ceny od sociálních podnikatelů. 

Social Business or Do It In a Different Way

ADRESÁŘ
Adresář sociálních podniků je jedinečný 
zdroj informací o sociálním podnikání 
v České republice. Naleznete v něm přes 
170 organizací, které se hlásí k myšlence 
sociálního podnikání. Pro přehlednost jsme 
použili několik fi ltrů pro jejich třídění: obor 
činnosti, místo podnikání, společenskou 
prospěšnost a cílovou skupinu, která je 
v podniku zaměstnána. Navíc jsme začátkem roku přidali i interaktivní mapu všech podniků. 
Adresář vznikl původně na základě telefonického šetření, které probíhalo na podzim roku 
2012. Doplněn byl po roce, kdy proběhlo další telefonické šetření. Dále jsme využili seznamy 
podpořených podniků z obou výzev sociální ekonomiky. Jako poslední část obvolávaných byly 
tipy organizací i jednotlivců, kteří s námi spolupracují. 

A pokud víte o někom dalším, kdo nám v seznamu chybí, kontaktujte nás.

Zajímá vás sociální podnikání? 
Chcete o tomto tématu dostávat informace? Přidejte se k TESSEA..
Co je TESSEA?
• Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA
• názorová platforma sdružující jednotlivce, podnikatele, nestátní neziskové organizace, vysoké školy 

a další instituce, které spojuje společný zájem – prosazovat sociální ekonomiku a sociální podnikání do 
povědomí laické i odborné veřejnosti

• podporuje vznik nástrojů a infrastruktury pro rozvoj sociální ekonomiky
• vznikla v roce 2009 v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky
• navazuje na činnost Národní tematické sítě pro sociální ekonomiku, která fungovala v rámci programu 

Equal, a na expertní skupinu NESEA
Činnost TESSEA koordinuje P3 – People, Planet, Profi t, o.p.s., přes níž se můžete do sítě bezplatně 
přihlásit. Členství je bezplatné a podpoříte jím dobrou myšlenku. Máme již téměř 350 členů 
(146 právnických a 200 fyzických osob - březen 2014), a když se přidáte, bude nás víc. Více na webu 
www.ceske-socialni-podnikani.cz
KONFERENCE TESSEA: Rezervujte si prosím termín 22. 5. 2014 na Konferenci TESSEA. Představíme 
návrhy na zapracování sociálního podnikání do legislativy a připravovanou podporu sociálního podnikání 
v programovém období 2014+. Na konferenci také vystoupí naši partneři z Rakouska, Polska a Belgie.

Petra Francová 
Moje činnost v P3: Jsem spoluzakladatelka a ředitelka, takže to mám celé 
na triku. Mám ale naštěstí výborné kolegyně, takže je ta tíha zodpovědnosti 
trochu rozložená. Dělám to, co mne baví, a s lidmi, které jsem si sama 
vybrala, takže je to svým způsobem práce snů. Nevýhodou toho je to, že je té 
práce pořád nějak moc. 
Proč sociální podnikání: Nejvíc se mi na něm líbí to, že se snaží vše 
propojovat a podporuje v lidech vlastní aktivitu. Je to o neustálém hledání 
nových a neotřelých cest a vidím v tom naději do budoucna.

Gabriela Kurková
Moje činnost v P3: V P3 jsem, protože mě baví dělat smysluplnou práci 
s lidmi, kterých si mohu vážit. A to, přiznejme si, není běžné. Mám na starost 
vše okolo různé koordinace, PR, “nezisk marketingu” a webu, a to jak na 
běžících projektech, tak obecně. Kromě toho vše zmíněné za P3 i lektoruji 
a konzultuji. Využívám svých zkušeností, které jsem posbírala v soukromém 
sektoru, kde jsem se pohybovala podstatně déle než v nezisku. A jelikož, mě 
zvou “mistrem zkratky”, víc toho nenapíši.
Proč sociální podnikání: Sociální podnikání vidím jako možnou cestu nebo 
směr, který ne každému sedí, ale prostě tu je a doufám, že i bude.

Daniela Bednáriková
Moje činnost v P3: Před 3 lety jsem společně s Gabkou a Petrou 
spoluzakládala P3. V ten samý týden, kdy nám konečně vyšly projekty, jsem 
i otěhotněla, tomu se zkrátka říká „lucky week“. Nyní jsem tedy doma se 
svým malým synem a pomaličku se snažím odtrhnout alespoň na pár hodin 
v týdnu od dětských knížek, vaření kostek a stavění lega, a věnovat se práci – 
konzultacím a psaní článků.
Proč sociální podnikání: Sociální podnikání vnímám jako naprosto ideální 
kombinaci toho, co mě baví a toho, co mi dává smysl.

Jana Juřicová
Moje činnost v P3: Mým hlavním úkolem v P3 je sedět na truhle s penězi. A jako strýček Skrblík tyto peníze 
neustále přepočítávat a třikrát obracet každou korunu, když je potřeba něco koupit a zaplatit. A jelikož většinu 
peněz máme z evropských fondů, můžu se od lesku zlaťáčků odreagovávat při vyplňování excelových tabulek 
a tvorbě různých výkazů. Ofi ciálně tuto práci nazýváme Finanční manažerka.
Proč sociální podnikání: Na sociálním podnikání mě baví, že to není jen zaslepená honba za vlastním 
ziskem a úspěchem, ale že tito podnikatelé mají na zřeteli i prostředí, ve kterém podnikají a prospěch i pro 
lidi, kteří pro ně pracují. Líbí se mi, že vnímají vlastní činnosti v širším kontextu, že myslí i na životní prostředí 
a budoucnost celé komunity.

Monika Šikulová
Moje činnost v P3: I přes svého undergroundového ducha jako koordinátorka projektů zodpovědně 
nahlížím, jak se dá ,,Podnikat jinak”, podílím se na ,,Inovativním prosazování sociálního podnikání” 
a pomáhala jsem ženám migrantkám ,,Začít ve svém”. Také trochu ,,štvu” novináře píšící pro náš web 
www.ceske-socialni-podnikani.cz a dohlížím na vzájemné propojení se na sociálních sítích.
Proč sociální podnikání: …  vzájemné propojení …  P3 - People, Planet, Profi t…  

Eva Dorňáková
Moje činnost v P3: Především v P3 právničím, ,,podnikám jinak”, překládám či tlumočím a nově jsem 
i spoluambasadorkou pro hl. město Prahu.Potřebuje-li někdo, dle časových možností se snažím plnit i další 
úkoly. Pracuji v P3 především kvůli oboru, postupně a stále více kvůli lidem z organizace, také pro svou 
slabost k čokoládě :).
Proč sociální podnikání? Projeví-li o to zájem, umožňuje uskutečnit právo se realizovat každému, 
bez jakéhokoli škatulkování, předsudků a podobných neřestí. Podnikání s dobrou myšlenku a obrovským 
potenciálem. Promyšlené nakládání s veřejnými penězi.

Tomáš Franc
Moje činnost v P3: V P3 se starám především o Adresář sociálních podniků, který nám neustále krásně 
mohutní. A jelikož jsem fi lmový nadšenec, dostávám na starost i řadu fi lmově laděných úkolů. Neustálá 
práce za obrazovkou počítače však může být ubíjející, a tak jsem dostal šanci rozšířit své pracovní obzory 
a portfolio a stal se navíc i profesionálním uklízečem.
Proč sociální podnikání: Sociální podnikání si mě získalo tím, že poskytuje šanci na pracovní život 
lidem, kteří k němu nemají volnou cestu a zůstávají tak odsunuti stranou společnosti. Podnikům navíc na 
zaměstnancích i na prostředí, kde pracují, záleží. A co je hlavní: tento model by měl být funkční i za dlouhé 
roky, bez ohledu na aktuální grantovou politiku.

Martina Pazderová
Moje činnost v P3: Mou pracovní náplní v P3 je plnit “rozkazy“ a přání naší fi nanční manažerky, která 
pečlivě střeží naší pokladnu. Mezi mé další úkoly patří různé pochůzky a zařizování toho, co je třeba.
Proč sociální podnikání: Na sociálním podnikáním se mi líbí to, že v něm můžeme udělat něco hezkého 
a prospěšného pro ty co to

TÝM P3

KONTAKT NA P3:
P3 - People, Planet, Profi t, o.p.s.
Malátova 659/16 Praha 5 - Smíchov 150 00 Česká republika
Telefon: +420 257 313 988 nebo +420 776 236 792
E-mail: info@p-p-p.cz nebo gabriela.kurkova@p-p-p.cz 
Web: www.p-p-p.cz, www.ceske-socialni-podnikani.cz 

www.p-p-p.cz

Zakladatelky:

Tým:

www.ceske-socialni-podnikani.cz


