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Milí čtenáři, milé čtenářky,

dostává se vám do rukou studie Tematické sítě pro sociální ekonomiku ČR. Jejím cílem je

plasticky popsat a zobrazit dosavadní vývoj a současný stav sociální ekonomiky v České

republice a prostředí, v němž se pohybuje a rozvíjí. Ukázat její rozmanitost, projevy a pří-

nos, ale také bariéry a problémy, s nimiž se v současné době potýká. Nabízí řešení i opa-

tření, která by bylo dobré vykonat, aby aktivity sociální ekonomiky, tolik potřebné pro lidi 

i planetu, nejen vzkvétaly, ale více se o nich vědělo a občané i politici dobře chápali jejich 

přínos pro další rozvoj naší společnosti. Doufáme, že bude i pro vás přínosem ať už v praxi 

sociální ekonomiky v neziskové anebo podnikatelské sféře, v akademickém prostředí, při 

studiu či ve státní správě a samosprávě.

Kolektiv autorů

ÚVOD
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Sociální ve spojení s ekonomikou je odvozeno od slova „societa“ (= společnost, 

společenství, komunita, sdružení, obec), je to něco jiného než známá spojení sociální 

služby, dávky, sociální politika ve smyslu „individuální pomoc a uspokojení potřeb klienta, 

občana“.

Sociální přidanou hodnotu chápeme jako úroveň komunikace a vztahů, příspěvek 

k soudržnosti komunity a její schopnosti přežít, lze ji obtížně měřit bez použití specifických 

technik. Sociální přidaná hodnota může při vhodné strategii zvyšovat hodnotu produkce 

sociálního podniku na obchodním trhu – v ideálním případě i jeho tržní cenu.

Společenský prospěch sociálního podniku je vyjádřen v jeho základní vizi a strategii, 

měl by být také obsahem statutárních dokumentů společnosti a měl by být v rovnováze 

s obchodně-podnikatelskými cíli. U integračních sociálních podniků se zpravidla jedná 

o vytváření pracovních míst pro znevýhodněné zaměstnance, podporu jejich přiměřeného 

profesního a osobního rozvoje. Společenským prospěchem může být ale i aktivní řešení 

chybějících služeb nebo infrastruktury v regionu nebo pozitivní dopad na životní prostředí, 

udržitelný rozvoj. Zajímavou skupinou jsou sociální podniky zaměřené na podporu 

fairtrade byznysu a lidské práce. 

Za (zainteresované osoby) sociálních podniků jsou považovány právnické stakeholdery 

i fyzické osoby, s nimiž sociální podnik navazuje vztahy, posilující společenský prospěch. 

Mimo zaměstnanců, úřadů a institucí jimi mohou být zájmové organizace, školy, města 

a obce, ale i odběratelé a dodavatelé sociálních podniků.  

Sociálním podnikem je „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 (anglicky triple 

bottom line) – ekonomického, sociálního a environmentálního.

 

Integračním sociálním podnikem se podle definice TESSEA rozumí „subjekt sociálního 

podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo fyzická osoba, které 

splňují principy integračního sociálního podniku. Integrační sociální podnik naplňuje 

veřejně prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhod-

něných na trhu práce, a tento cíl je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká 

a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmen-

tálního.

 

Klíčové pojmy
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Sociální ekonomika je spojována s třetím sektorem. Spolu s veřejným a tržním sektorem je 

součástí národního hospodářství. Subjekty v sociální ekonomice jsou soukromé, nezávislé 

na státu, vykonávají ekonomické činnosti, ale zároveň sledují i sociální a environmentální 

cíle.

Do sociální ekonomiky spadá část tržního sektoru, zároveň zahrnuje organizace neziskové-

ho sektoru, které vykonávají soustavné ekonomické činnosti.

 
“Definice” 
a  “pojmy”

V této kapitole jsou uvedeny definice jak evropské, tak české. 

České definice byly vytvořeny Tematickou sítí pro sociální ekono-

miku TESSEA  v roce 2011 s dílčí úpravou v roce 2014 a jsou od té 

doby široce používané. České pojetí je porovnáno s pojetím schvá-

leným Evropskou komisí v roce 2014. Poprvé je nastíněn termín 

sociální solidární ekonomika a jsou zde popsány nové pohledy 

na sociální podnikání a trendy v ČR.

 
1.1. Definice

1.

TRŽNÍ SEKTOR
SUBJEKTY SOCIÁLNÍ

EKONOMIKY
OBČANSKÝ SEKTOR

organizace 

neziskového 

sektoru

obchodní 

společnosti

družstva

osoby samostatně 

výdělečně činné 

obchodní 

společnosti

družstva

osoby samostatně 

výdělečně činné 

sledující také 

sociální cíle 

organizace 

neziskového 

sektoru 

vykonávající 

soustavné 

ekonomické 

činnosti 

1.
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Existují dva základní přístupy k vymezení sociální ekonomiky.[2] 

 
“Definice” a  “pojmy”

identifikuje právní formy subjektů sociální ekonomiky. Tento 

přístup je zřejmý v dokumentech Evropské komise, kde jsou 

uváděny čtyři základní „pilíře“ sociální ekonomiky. „Pilíře“ 

sociální ekonomiky jsou družstva, vzájemné společnosti, asociace 

a nadace.[3] K nim se přidávají nové formy sociálních podniků 

podle národní legislativy. V mnoha zemích existují sociální 

podniky, které zaměstnávají osoby ze znevýhodněných skupin, 

a tím přispívají k jejich ekonomické nezávislosti na státu a k so-

ciálnímu začleňování. Tyto sociální podniky mají různou právní 

formu, ale obecně je lze označit jako integrační sociální podniky 

typu WISE (Work Integration Social Enterprise).

Právně/institucionální  a normativní přístup k definování sociální ekonomiky

se zaměřuje na určení charakteristických rysů subjektů sociální 

ekonomiky, které sdílejí hodnoty definované v principech Charty 

sociální ekonomiky.[4]  Činnost subjektu by měla stát na třech 

pilířích:

Charta přiznává subjektům sociální ekonomiky specifika plynoucí z národních tradic 

každého členského státu a různorodost právních forem, ale současně uvádí některé 

charakteristiky, které jsou všem společné:

nadřazenost jedince 
a sociálního cíle 
nad kapitálem

dobrovolné 
a otevřené 

členství

demokratické 
řízení členy 

– maximální zapojení 
členů / pracovníků 

do rozhodování

spojení zájmů 
členů / uživatelů 

a veřejné 
prospěšnosti

přijetí principů 
solidarity 

a zodpovědnosti
nezávislost 
ve vztahu 

k veřejné správě 
a autonomie 

řízení

podstatná část zisků 
z aktivit je určena na 

rozvoj podniku, ve prospěch 
rozvoje služeb členům 

a ve prospěch veřejného 
zájmu[5]

kvalitě životního prostředí

ekonomické prosperitě,

a na kapitálu.

Právně/
institucionální 

přístup

Normativní 
přístup

1.

2.

7



 
“Definice” a  “pojmy”

Podle zakladatele výzkumné společnosti EMES Jacquese Defournyho charakterizují sociální 

ekonomiku tyto principy: 

Definice EMES

Subjektům sociální ekonomiky je vlastní jiný způsob podnikání, který trvale propojuje 

veřejný zájem, ekonomický výkon a demokratické řízení.[7] 

cílem je služba 
členům nebo 

komunitě, 
ne primárně 

vytváření zisku

demokratický 
rozhodovací 

proces

Sociální ekonomika definovaná pro české podmínky

Patří sem aktivity, jejichž cílem je zvýšit zaměstnanost v místních podmínkách anebo 

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

a environmentálního rozvoje. Subjekty sociální ekonomiky sdílejí tyto rysy: 

Solidární ekonomika

Představitel francouzské sociální ekonomiky Jean-Louis Laville přichází s termínem ‚soli-

dární ekonomika'.[9] Je definována jako „souhrn aktivit přispívajících k demokratiza-

ci ekonomik prostřednictvím zapojení občanů.“[10] Má dvojí funkci: nabízet produkty 

a služby a vytvářet sociální vazby a solidaritu mezi členy sociálních skupin i mezi skupina-

mi a společností. Spočívá v průniku nepeněžní, redistribuční a tržní ekonomiky.[11]

nezávislost 
řídících struktur 

organizace

 
   nadřazenost 
lidí a práce 

nad kapitálem 
a rozdělováním 

zisku [6]

využívání 

přednostně 

místních 

zdrojů [8]

jiný způsob 

zacházení 

se ziskem

zohledňování 

environ-

mentálních 

aspektů

uspokojování 

přednostně 

místních 

potřeb 

naplňování 

veřejně 

prospěšného 

cíle 

demokratické 

rozhodování

podpora 

iniciativy 

občanů

nezávislost 

na veřejných 

či soukromých 

institucích
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“Definice” a  “pojmy”

Sociální podnikání definované pro české podmínky

Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří 

pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, so-

ciálním či kulturním znevýhodněním. Dosahování 

zisku je stejně důležité jako zvýšení veřejného pro-

spěchu.[12]

Zisk je z více než 50 % využit pro další rozvoj 

sociálního podniku a/nebo za účelem zajištění 

společensky prospěšné činnosti. Významnými 

aspekty jsou transparentní nakládání se ziskem 

a důraz na dobré mravy vně i uvnitř podniku.[13]

Sociální podnik

Sociálním podnikům je připisována řada výhod. Patří mezi ně:

Existují různé přístupy k definování sociálního podnikání, což představuje značnou kompli-

kaci pro výzkum a možnosti mezinárodního srovnání.

Při sociálním podnikání vznikají společenské hodnoty, a to na základě spoluprá-

ce s lidmi a neziskovými organizacemi, které se podílejí na sociálních inovacích, 

což obvykle souvisí s ekonomickou činností. V prostředí trhu je spojováno se 

společenskou odpovědností firem, společenskou inovací a trojím prospěchem (People, 

Planet, Profit).

Sociální podnikání

Sociální podnikání 

jsou podnikatelské 

aktivity prospívající 

společnosti a životnímu 

prostředí. 

Smíšená povaha sociálních podniků má však i problematické stránky. Například pnutí mezi 

demokratickým řízením a požadavky efektivního řízení podniku nebo pnutí způsobené 

současným zapojením dobrovolníků a placených zaměstnanců.[15]

možnost hledat 

inovativní řešení 

sociálních 

problémů

možnost 

výhodně 

kombinovat tržby 

s financemi 

z grantů, dotací 

a darů

větší 

udržitelnost 

sociálních řešení 

díky schopnosti 

vytvářet vlastní 

příjmy [14]

Sociální podnik definovaný pro české podmínky

Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl formulovaný v zakládacích dokumentech. 

Nejedná se o novou právní formu; status sociálního podniku může nabýt podnikající 
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“Definice” a  “pojmy”

Sociální podnikatel

Do sektoru sociální ekonomiky patří sociální podniky a také sociální podnikatelé, kteří 

„staví na silných stránkách dlouhé tradice sociální ekonomiky a jsou také hybateli změn, 

když inovativně řeší významné výzvy, jimž v současnosti čelíme. Tím, že vytvářejí pra-

covní místa, nabízejí inovativní produkty a služby a podporují udržitelnější ekonomiku, 

jednají v obecném zájmu.“  Sociální podnikatelé jsou nositelé změny, inovátoři. Nemusí 

zakládat podnik, ale jejich cílem je „změnit vzorce produkce“. Jsou novou generací aktérů 

občanské společnosti, kteří se svou činností zaměřují na systematické problémy součas-

ného světa. Sociální podnikání lze vnímat jako výraz občanského chování a součást 

solidární ekonomiky.[19]

Integrační sociální podnik definovaný pro české podmínky

Integrační sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a so-

ciální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, a tento cíl je formulován v za-

kládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu.[17]

Integrační sociální podnik bude v návrhu zákona o sociálním podnikání definován jako 

fyzická nebo právnická osoba, které byl přiznán status integračního sociálního podniku. 

Nárok na jeho přiznání bude mít subjekt naplňující výše uvedenou definici sociálního 

podniku, který zaměstnává a sociálně začleňuje osoby znevýhodněné na trhu práce, 

za těchto podmínek:

 podíl znevýhodněných zaměstnanců tvoří alespoň 30 % průměrného ročního počtu

 zaměstnanců přepočteného na úvazky a

 

 provádí prokazatelné aktivity směřující k dalšímu uplatnění těchto osob na trhu 

 práce a/nebo sociální integraci a zajišťuje svým znevýhodněným zaměstnancům

 psychosociální podporu.[18]

[1] Defourny, J., Nyssens M. Defining social enterprise. In: Nyssens M. Social 

Enterprise. At the crossroads of market, public policies and civil society. London 

and New York: Routledge, 2006.

[2] Defourny, J., Develtere, P., Fonteveau, B. (eds.). L'économie sociale au Nord et 

au Sud. De Boeck, Bruxelles et Paris, 1999.

fyzická osoba nebo právnická osoba těchto právních forem: obchodní korporace vymezené 

zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích; nestátní neziskové organizace; 

zájmová sdružení právnických osob založená podle starého občanského zákoníku (zákon 

č. 40/1964 Sb.); zahraniční právnické osoby se sídlem na území Evropského hospodář-

ského prostoru, které na českém území provozují odštěpný závod, pokud splňují ostatní 

podmínky pro udělení statusu.[16]

Sociální podnik bude v návrhu zákona o sociálním podnikání definován jako fyzická nebo 

právnická osoba, které byl přiznán status sociálního podniku.
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Economy Europe. CEP-CMAF publikovala v roce 2002 Chartu sociální ekonomiky.

[5] Déclaration finale commune des organisations européennes de l´Économie 

Sociale. Brussels: CEP-CMAF, 2002. [online]. [cit. 2015-08-04]. Dostupné z: 

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

[6] Defourny, J. From Third Sector to Social Enterprise. In: Borzaga, C. – Defourny, 

J. The Emergence of Social Enterprise. London: Routledge, 2001.
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Laville, Antonio D. Cattani et al. 2010. The Human Economy. Cambridge: Polity 
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“Definice” a  “pojmy”

DEFINICE INICIATIVY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Evropská unie se věnuje problematice rozvoje sociálního podnikání a sociální ekonomiky již 

dlouhou dobu. Ve svém pojetí se postupně přesouvá od používání pojmu sociální ekono-

mika, který je více neziskový, k používání pojmů sociální podnik a sociální podnikání, které 

kladou větší důraz na podnikání a ekonomickou udržitelnost. V roce 2011 byla vytvořena 

na úrovni Evropské komise v rámci tzv. Iniciativy pro sociální podnikání (Social Business 

Initiative) definice, která vychází ze znaků sociálního podniku definovaných EMES.

„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 podnika-

telským a inovačním způsobem výrobky a služby a zisky používá hlav-

ně pro naplnění sociálních cílů. Je řízen odpovědně a transparentně 

a zapojuje přitom zejména zaměstnance, spotřebitele a zúčastněné 

strany, kterých se jeho ekonomická činnost týká.“

Za „sociální podnik“ proto Komise považuje podniky:

pro něž je sociální 
a společenský prospěch 

smyslem obchodní činnosti, 
často v podobě 

významné sociální 
inovace

jejichž zisky jsou 
z větší části 

reinvestovány 
pro splnění tohoto 

sociálního cíle

a jejichž způsob 
organizace nebo 

vlastnický systém 
odráží jejich poslání, 

využívají demokratické 
nebo podílnické zásady 

nebo směřují 
k sociální 

spravedlnosti [1]

Tato definice byla v roce 2014 rozšířena a zpřesněna s využitím definice EMES. Sociální 

podnik má podle ní tři dimenze:

Podnikatelská dimenze

zapojení se do stálé 
ekonomické aktivity, 

čímž se sociální podniky 
odlišují od tradičních 

nestátních neziskových 
organizací / subjektů 
sociální ekonomiky

primární a zřetelný 
sociální cíl, který odlišuje 

sociální podniky od 
mainstreamových 

(pro-ziskových) 
podniků

Sociální dimenze

existence mechanismů, 
které „uzamknou“ 
sociální cíle uvnitř 

organizace

Rozhodovací  dimenze
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“Definice” a  “pojmy”

Každá z těchto dimenzí byla operacionalizována a byly vytvořeny sady hlavních znaků, 

které stanovují minimální nepřekročitelné podmínky, jež musí organizace splnit, aby mohla 

být označena podle definice Evropské komise za sociální podnik. Byly stanoveny tyto hlav-

ní znaky:

Organizace se musí zabývat ekonomickou činností;

musí sledovat přímo vyjádřený hlavní sociální cíl, který je prospěšný 

pro společnost

musí mít omezení pro distribuci zisku a/nebo majetku, čímž je upřednostněn 

sociální cíl před tvorbou zisku;

musí mít inkluzivní řízení, které je charakterizováno participativními a/nebo 

demokratickými rozhodovacími procesy.“[2]

Porovnáme-li české definice s definicemi Evropské komise, zjistíme dva důležité rozdíly.  

Jedním z nich je vztah mezi sociálním a ekonomickým cílem. Podle evropských definic je 

sociální cíl nadřazen cíli ekonomickému, kdežto v české definici sociálního podnikání je 

dosahování zisku stejně důležité jako zvýšení veřejného prospěchu, což je český unikát. 

V praxi je většinou sociální cíl hlavním důvodem pro založení a fungování sociálního 

podniku, definice tomu ale neodpovídá.

 

Druhým rozdílem je důraz na rozhodovací dimenzi a inkluzivní řízení. V evropských 

definicích je tento prvek neustále posilován a stal se třetím pilířem sociálního podniku 

vedle sociálního a ekonomického rozměru. V české tabulce principů sociálního podniku je 

uvedeno, že „zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni 

o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování veřejně prospěšných cílů a jsou 

zapojeni do rozhodování o směřování podniku“. Na této formulaci se shodli všichni členové 

TESSEA v roce 2011 po dlouhých diskuzích a dalo by se říci, že neklade na sociální podniky 

žádné velké nároky. Přesto v praxi některé sociální podniky zjišťují, že naplňování tohoto 

znaku může být nesnadné. Je to buď způsobeno tím, že v podniku nejsou dostatečně 

komunikovány a sdíleny principy sociálního podniku, anebo celkovým nastavením prostře-

dí post-socialistické středovýchodní Evropy, kde bylo částečně zdiskreditováno společné 

počínání lidí - od komunitních aktivit až po družstevnictví - a s nástupem tržní ekonomiky 

vzkvétal individualismus a konzumerismus. Nyní však ve společnosti pozorujeme opětovný 

příklon k hodnotám sdílení a demokratického rozhodování. Jedná se však o dlouhodobý 

proces.

Za pozitivní lze naopak ve srovnání s evropským pojetím považovat požadavek na vyšší 

environmentální odpovědnost českých sociálních podniků. Ve srovnání se sociální dimenzí 

bývá slabší, zdá se však, že snaha o šetrnost k životnímu prostředí se už stala součástí 

českého pojetí sociálního podnikání.
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Tento koncept propojuje sociální ekonomiku a solidární ekonomiku. 

Jeho praktické příklady nalezneme na celém světě. Jedná se o akti-

vity, které nejsou založeny na maximalizaci zisku, soupeření na trhu 

a přístupu k životnímu prostředí jako ke zdroji. Naopak, jde o sociál-

ně, environmentálně a ekonomicky udržitelné podnikání přispívající 

k rozvoji společnosti. Hlavním cílem je přinášet důstojný život lidem 

v rámci ekologických limitů přírody. Sociální solidární ekonomika je inkluzivní. 

Aktivity mohou být tradičně uspořádány a generují zisk (zde je důležité, jak zisk 

vzniká a jak je využit) anebo vytvářejí nové prostory, které jdou za tržní pojetí 

ekonomiky. Zpravidla nejsou založeny na konvenčním pojetí směny obchodník-

zákazník, ale přínos pro komunitu a společnost je na prvním místě.

 

Patří sem komunitou podporované zemědělství, fair trade, rozličné družstevní 

projekty založené na udržitelnosti - výrobní, spotřební a bytové projekty. Dále sem 

spadají etické finanční, kulturní a další prospěšné iniciativy, jako jsou lokální měny 

anebo komunitní pečovatelství.

 

Takové aktivity se dějí celosvětově již dávno: družstevnictví vzniklo před více než 

170 lety, fair trade před několika desetiletími. Někteří autoři, např. Karl Polanyi 

anebo David Graeber uvádějí, že snahy o uspořádání ekonomiky založené na 

spolupráci, jehož cílem byl důstojný život lidí, existovaly po většinu historie lidstva, 

předtím, než se vyvinula nám známá tržní ekonomika.

S pojmenováním sociální solidární ekonomika přišla Mezinárodní síť RIPESS, která 

usiluje o prosazování sociální solidární ekonomiky. Vznikla v roce 1997 v peruánské 

Limě. Od roku 2009 existuje evropská sekce RIPESS Europe (www.ripess.eu), kde je 

zastoupena i Česká republika.

V letech 2015 - 2018 probíhal v ČR projekt SUSY - SUstainable and SolidaritY 

Economy, který měl za cíl propagovat koncept sociální solidární ekonomiky (více 

na: www.solidarniekonomika.cz). V rámci projektu proběhlo množství akcí na 

podporu sdílení dobré praxe a síťování mezi relevantními aktéry: mezi jinými Jiná 

ekonomika je možná - Fórum sociální solidární ekonomiky, semináře Otevřený 

prostor Podnikání pro lidi a planetu a Cesty ke smysluplné práci, Fóra potravinové 

suverenity, semináře a workshopy se zástupci příkladů dobré praxe z vybraných 

zemí EU a Indie.

Sociální solidární ekonomika

[1] SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU 

HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ, Iniciativa pro 

sociální podnikání (SEK(2011) 1278 v konečném znění}, viz 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/CS/1-2011-682-CS-F1-1.Pdf

[2] A map of social enterprises and their eco-systems in Europe. Executive 

Summary, European Commission 2014, str. 5. Překlad: Petra Francová.
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Na tvorbu definic bylo doposud vynaloženo mnoho úsilí. Přišla s tím 

Charta sociální ekonomiky, výzkumná organizace EMES, taktéž 

vznikaly v českém prostředí. Jejich důležitost spočívá v jejich 

využívání v podpoře rozvoje takových podniků z veřejných 

prostředků, jakož i v akademickém prostředí a v neposlední řadě 

v překlápění do praktického fungování sociálních firem. To se ovšem 

Shrnutí:

 
1.2. Nové pohledy v ČR

Definice a principy, které v roce 2011 vytvořila a schválila TESSEA, byly v roce 2014 dílčím 

způsobem upraveny. V tomto roce došlo z podnětu MPSV k přepracování a úpravě těchto 

principů pro účely výzev ESF na podporu sociálního podnikání. S tím, jak se podpora so-

ciálního podnikání postupně dostávala do různých operačních programů, které už nebyly 

řízené Ministerstvem práce a sociálních věcí, se jednotné pojetí začalo vytrácet a v sou-

časné době existují různé verze principů a rozpoznávacích znaků sociálního podniku.

Sociální podniky se k principům a jejich charakteristikám, které byly rozpracované do 

rozpoznávacích znaků, hlásí a snaží se jimi řídit. Podniky, které vznikly s podporou evrop-

ských peněz, je mají zapracované do svých zakládacích dokumentů. Právní definice sociál-

ního podnikání zatím neexistuje a chybí zde arbitr, který by rozhodoval, kdo je a není 

sociálním podnikem.  

Pojetí sociálního podnikání v České republice bylo od samého počátku výrazně ovlivňováno 

Ministerstvem práce a sociálních věcí a veřejnost si spojuje sociální podnikání zejména se 

zaměstnáváním znevýhodněných osob. Ve výzvách ESF na podporu sociálního podnikání 

je kladen velký důraz na podnikatelské aktivity a ekonomickou udržitelnost. Tento přístup 

klade na zakladatele sociálních podniků velké nároky, jež dokáže splnit jen malá část lidí, 

které sociální podnikání láká.

Množí se iniciativy, které v sobě mají prvky sociálního podnikání, nesplňují ale principy 

sociálního podniku nastavené v letech 2011 až 2014. Většina těchto aktivit má společen-

sky prospěšné cíle, na které se snaží alespoň částečně vydělat. Téměř vždy mívají místní 

rozměr a velmi často se snaží o šetrnost k životnímu prostředí. Od doby jejich vzniku se 

společnost v České republice změnila a v sektoru sociální ekonomiky došlo k velkému 

rozvoji. Definice, které existují, tuto změnu nereflektují. Nastala doba, kdy je potřeba 

zmapovat, k jakým změnám došlo a jaké jsou nové potřeby ve společnosti, a otevřít 

debatu o úpravách stávajících definic.
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neděje automaticky a je k tomu potřeba podpora: přístup k informacím, školení 

a vzdělávání, možnost sdílet dobrou i horší praxi s kolegy ze sektoru sociální ekono-

miky jak u nás, tak v zahraničí. Mezi českými a EU definicemi existují rozdíly, které 

je třeba diskutovat. V českém prostředí bývá ekonomický cíl sociálního podniku 

stejně důležitý jako společenský prospěch, zatímco v evropském prostředí je sociál-

ní cíl nadřazen tomu ekonomickému. V reálné provozní praxi se totiž u nás stává, 

že význam definic klesá a bývají označeny za akademickou záležitost, která má 

omezené praktické uplatnění. Je tedy načase definice znovu uchopit a přehodnoco-

vat se všemi důležitými aktéry sociální ekonomiky: od expertní a akademické sféry 

až po samotné sociální podnikatele.

 
“Definice” a  “pojmy”
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Historické kořeny a tradice solidarity a vzájemné pomoci představují východisko pro 

sociální a solidární ekonomiku i pro sociální podnikání v České republice. Svépomocné, 

dobrovolnické a veřejně prospěšné aktivity patří k naší kultuře. Spolky, nadace a družstva 

existují v rozličných podobách více než sto let. Snahy o vytvoření spolků a družstev se 

objevují již v 19. století. V roce 1867 byl vydán liberální spolkový zákon. Ve druhé polovině 

19. století se zvyšoval počet českých malých a středních podniků. Vznikla třída českých 

bohatých podnikatelů, která se začala významně zapojovat do filantropie. Někteří podni-

katelé se stali slavnými mecenáši. Například architekt Josef Hlávka, zakladatel nadace 

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, nebo mecenáš a zakladatel Olivovy nadace 

Alois Oliva.

Základní principy ekonomického individualismu a solidarity definovali František Cyril 

Kampelík, František Ladislav Chleborad nebo Karel Engliš.

 

Historie

Kapitola nabízí krátký exkurz ke kořenům české sociální ekonomi-

ky. Od prvních družstev a spolků, které se objevují již v 19. století, 

přes rozkvět sdružování za první republiky až po útlum v době 

socialismu. Podrobněji jsou rozebrány porevoluční trendy, od svě-

tové konference o sociálním podnikání v Praze až po představení 

Národ-ní expertní skupiny pro sociálněekonomické aktivity NESEA 

a Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA.

 
2.1. Trocha historie

2.
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 Historie

V českých zemích vznikaly svépomocné občanské záložny, které byly právně nezávislé na 

státních a obecních úřadech. Na rozdíl od spořitelen byly v hospodaření se svěřenými 

penězi samosprávné. Jako první vznikla vzájemná pojišťovna, která byla založena za 

účelem vzájemné pomoci při finančním eliminování negativních dopadů nahodilosti na 

členy společenství. Hlavním kritériem činnosti tohoto typu pojišťovny tedy nebylo dosažení 

zisku. Vycházelo se ze základní vzájemnostní filozofie: že škoda, která postihne jednoho 

člena společenství, má být nesena ostatními členy, kterým se nestala.[1]

V roce 1892 vzniklo nejstarší výrobní družstvo Kovo Věšín. Družstevnictví plně realizovalo 

myšlenku subjektu založeného na vzájemné podpoře svých členů. Podle vzoru Reiffeiseno-

vých záložen se koncem 80. let 19. století začala zakládat spořitelní a úvěrní venkovská 

družstva, v Čechách později známá jako „kampeličky“. Oproti městským úvěrním družst-

vům a občanským záložnám měla působnost omezenou na menší obvod a byla snáze 

dostupná.

V tradici z 18. a 19. století následně pokračuje zakládání spolků a družstev v meziváleč-

ném období. Československo převzalo část rakouské legislativy týkající se spolků a doba 

mezi světovými válkami je označována za „zlatá léta sdružování“. Počet spolků se zvyšo-

val téměř ve všech oblastech – zájmové a studentské spolky, sportovní kluby, spolky ná-

rodnostních menšin atd. Jejich množství nadále rostlo ve 30. letech – především díky odbo-

rům, sportovním klubům a spolkům státních zaměstnanců, aktivitu vyvíjejí i humanitární 

a podpůrné spolky. Zámožnější spolky měly vlastní budovy, spolkové domy.

Po 1. světové válce také nastává rozvoj družstevní svépomoci a po vzniku samostatné 

Československé republiky se setkáváme s družstvy ve všech odvětvích podnikání. Narůstá 

množství nejen spotřebních, výrobních, zemědělských, zpracovatelských, nákupních a od-

bytových družstev, ale i družstevních záložen, kulturních a bytových družstev. V období 

mezi 1. a 2. světovou válkou dosáhlo české družstevnictví svého vrcholného rozmachu.

 

Po skončení 2. světové války spolky a družstva rychle pokračovaly ve své činnosti, ovšem 

po únoru 1948 nastal výrazný obrat. Množství spolků, nadací i družstev zaniklo, nastupující 

společenské organizace a výrobní družstva posloužily jako nástroj komunistického režimu. 

Pro ekonomické aktivity občanských nebo církevních organizací nebyl v centrálním řízení 

a plánování národního hospodářství prostor a od socialistických podniků se neočekávalo 

společensky odpovědné chování a slaďování ekonomických cílů s cíli sociálními.

 

Po sametové revoluci v listopadu 1989 se začala intenzivně obnovovat občanská společ-

nost, což s sebou neslo zakládání nových spolků a nadací. Rozvoj neziskového sektoru po 

roce 1989 je jedním ze základů sociální a solidární ekonomiky a vytváří podmínky pro 

vznik sociálních podniků. Také sektor družstev se oživuje, vedle tradičních družstevních 

odvětví (bytového, spotřebního, výrobního a zemědělského) se rozvíjejí i další družstevní 

aktivity v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.  
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 Historie

Ačkoli konference nepřinesla žádné konkrétní pobídky pro rozvoj sociálních podniků, před-

stavovala významný bod pro českou sociální ekonomiku. Následkem toho se zvýšil zájem 

o zahraniční koncepce. Seznámení se se zahraniční praxí především ze zemí Evropské unie 

mělo za následek zakládání českých sociálních podniků a šíření myšlenek o sociální eko-

nomice a podnikání.

[1] Dohnalová, M. Sociální ekonomika v evropeizaci českého hospodářství. Praha: 

Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2006. Studie Národohospodářského 

ústavu J. Hlávky č. 9.

[2] Tamtéž.

Další změny jsou spojeny se vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 a pro-

nikáním euroamerických myšlenek společensky odpovědného podnikání k nám. Sociální 

ekonomikou se zabývaly tři vysoké školy - Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Pur-

kyně v Ústí nad Labem, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Fakulta so-

ciálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V neziskovém sektoru se tímto tématem za-

čalo zabývat několik velkých organizací, které se posléze spojily do Pracovní skupiny pro 

sociální  ekonomiku v neziskovém sektoru.

 

Důležitým impulsem pro rozvoj sociální ekonomiky byl Program Iniciativy Společenství 

EQUAL, resp. jeho Národní tematická síť Posilování sociální ekonomiky, která byla ustave-

na v roce 2006. Z tohoto inovativního programu byl podpořen vznik několika sociálních 

podniků a tematické sítě, kde se spolu začali nad tématem sociální ekonomiky potkávat 

ministerští úředníci, sociální podnikatelé a experti. Ve skupině často probíhaly debaty 

o tom, co je sociální ekonomika a sociální podnikání, a bylo zřejmé, že na to panují odlišné 

názory. Každý z projektů měl jiné zahraniční partnery a představu o tom, co je sociální 

sociální ekonomika 
není založena na 
kapitálu, ale na 
participativní 
demokracii

sociální ekonomika 
může významnou 
měrou přispívat 
k začleňování 

znevýhodněných 
osob do společnosti

cílem sociální 
ekonomiky není 

zisk, ale vzájemná 
solidarita

1.

2.

3.

Česká republika se stala v roce 2002 první zemí střední a východní Evropy, kde se konala 

světová konference o sociální ekonomice. Na konferenci v Praze byla přijata tzv. Pražská 

deklarace, kde se mimo jiné uvádí: Přestože neexistuje žádná přesná právní definice 

sociální ekonomiky, je možné se shodnout na třech konstatováních:
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 Historie

Kořeny sociální ekonomiky a sociálního podnikání v ČR sahají do 19. sto-

letí, kdy byl vydán liberální spolkový zákon a začaly vznikat první spol-

ky a družstva. Zakládají se svépomocné občanské záložny, vzájemné 

pojišťovny a úvěrová družstva, jejichž hlavním cílem není dosažení 

zisku. Období mezi světovými válkami je považováno za zlatá léta 

sdružování, roste počet spolků ve všech oblastech a družstev v různých 

odvětvích podnikání. Po únoru 1948 řada spolků, nadací a družstev zaniká, další se 

stávají nástrojem komunistického režimu. Po roce 1989 nastává opětovný rozvoj 

občanské společnosti, vytváří se půda pro vznik sociálních podniků. V roce 2002 

byla v Praze na světové konferenci o sociální ekonomice přijata Pražská deklarace. 

Tématem se začínají zabývat vysoké školy i nestátní neziskové organizace, vzniká 

Pracovní skupina pro sociální ekonomiku v neziskovém sektoru. V roce 2006 byla 

ustavena Národní tematická síť Posilování sociální ekonomiky. Národní expertní sku-

pina pro sociálněekonomické aktivity NESEA vytváří první české definice a principy 

sociálního podniku, které následně schválila Národní tematická síť. V roce 2009 

vzniká Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA, která se stala názorovou plat-

formou pro sociální ekonomiku a od roku 2015 také zastřešuje sociální podniky v ČR.

Shrnutí:

ekonomika, získával většinou od nich. Tato národní tematická síť měla ambice vytvořit 

společné pojetí, které by integrovalo různé názorové proudy, a nabídnout tuto svou 

představu k celonárodní diskuzi. Z těchto důvodů bylo dohodnuto přizvat do pracovní 

skupiny všechny, kteří se tímto tématem zabývají a mají k němu co říci, aby se pak 

předešlo pozdějším názorovým střetům. Pracovní skupina si zvolila jméno Národní expertní 

skupina pro sociálněekonomické aktivity a vžilo se pro ni pouze zkrácené označení NESEA. 

Zde vznikly první české definice a principy sociálního podniku, které posléze schválila 

Národní tematická síť. Na její půdě vznikla odborná platforma těch, kteří se sociální 

ekonomikou v České republice zabývali, podařilo se toto téma začlenit do připravovaných 

operačních programů a konsensuálním způsobem byl vytvořen základ českého pojetí 

sociální ekonomiky.

Po skončení programu EQUAL vznikla na tomto půdorysu v roce 2009 Tematická síť pro 

sociální ekonomiku TESSEA, která působila jako názorová platforma nejprve pod Novou 

ekonomikou o.p.s., poté pod P3 - People, Planet, Profit o.p.s. a osamostatnila se v roce 

2015. Spolek TESSEA ČR, z.s. zastřešuje sociální podniky v celé České republice a zároveň 

si uchovává svůj charakter platformy, když v rámci přidruženého členství sdružuje 

všechny zájemce o téma sociální ekonomiky.
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Veřejná správa je pro sociální podniky jedním z nejdůležitějších partnerů a její přístup 

k sociálnímu podnikání zásadním způsobem ovlivňuje jejich fungování. Pro bližší pocho-

pení vzájemných vazeb je třeba se nejprve podívat na politickou reprezentaci a poté zvlášť 

na centrální, regionální a lokální úroveň státní správy. Ústřední vláda vytváří právní pro-

středí, v němž ekosystém sociálního podnikání funguje, krajské úřady vytvářejí podpůrný 

rámec politik na regionální úrovni a obecní úřady jsou důležité pro každodenní fungování 

sociálních podniků. Místní úroveň je pro jejich působení velmi důležitá, protože mají kolem 

sebe vytvořené předivo vazeb a sítě místních stakeholderů.

 

Co se týče politických stran, o sociální podnikání se zajímají jednotliví poslanci napříč poli-

tickým spektrem. Jediná strana, která se ve svém volebním programu pravidelně k tomuto 

tématu hlásí, je Strana zelených. Průlomem bylo zapracování sociálního podnikání do koa-

liční smlouvy a programového prohlášení vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL v roce 2013. V roce 

2014 byl do Plánu legislativních prací vlády zařazen zákon o sociálním podnikání. Jeho 

předkladatelem byl ministr pro lidská práva a spolupředkladateli pak ministryně práce 

 

Klíčoví hráči 
v oblasti 
sociálního 
podnikání
V kapitole jsou představeny významné subjekty, které v českém 

prostředí více či méně ovlivňují sociální ekonomiku. Patří sem 

veřejná správa na centrální, regionální i lokální úrovni, 

samozřejmě neziskový sektor, dále pak podnikatelský 

sektor, vysoké a střední školy, finanční instituce 

a v neposlední řadě členské a poradenské organizace.

 
3.1. Veřejná správa

3.
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a sociálních věcí a ministr průmyslu a obchodu (více o zákonu viz str. 39). V ČR je politická 

podpora sociálního podnikání stále ještě slabá. Zatím se nenašel politik, který by si ho vzal 

jako svou vlajkovou loď a uměl by vysvětlit kolegům a veřejnosti rozvojový potenciál sociá-

lního podnikání pro společnost.

Na centrální úrovni státní správy se sociálnímu podnikání věnuje MPSV, MPO, MMR a Úřad 

vlády, resp. Agentura pro sociální začleňování. Prosazování tohoto tématu je složité, pro-

tože se jedná o mezirezortní téma, kterému navíc chybí koordinační orgán. ČR je jedním 

z mála členských států EU, který nemá zpracovanou strategii sociálního podnikání na cen-

trální úrovni a akční plán, který by sledoval její naplňování.

 

Sociální podnikání je součástí celé řady koncepcí a strategií a počítá se s jeho podporou. 

Obsahově bývá zapracováno v částech věnujících se sociální problematice a počítá se 

s jeho rolí zejména při řešení otázek zaměstnanosti a začleňování znevýhodněných osob.

Strategický rámec Česká republika 2030

 https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/CR-

2030/Strategicky-ramec-CR-2030-compressed.pdf

Národní program reforem 2018 

(https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/NPR-

2018.pdf)

 

Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje 

(https://restartregionu.cz/content/uploads/2016/10/Strategicky_ra

mec.pdf)

 

Souhrnný akční plán strategie restrukturalizace Ústeckého, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017 – 2018 

(https://restartregionu.cz/content/uploads/2016/10/akcni-plan.pdf)

 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020

https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518

d988763f8d/srr_duben_2013.pdf

Akční plán strategie regionálního rozvoje ČR 2017 – 2018 

(https://www.mmr.cz/getmedia/8d2bd22a-eaa0-4f85-8646-

0d1e348af266/AP_SRR_17_18.pdf)

Koncepce politiky zaměstnanosti 2013 - 2020

https://www.esfcr.cz/file/8987/
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Sociální podnikání je podporováno Evropskou unií a k jeho rozvoji v ČR došlo zejména díky 

podpoře z evropských fondů. Tím, že se jedná o průřezové téma, bývá součástí operačních 

programů financovaných z Evropského sociálního fondu a také z Evropského fondu pro re-

gionální rozvoj. MMR se zabývá sociálním podnikáním kvůli své koordinační roli v evrop-

ských fondech, do agendy věnující se regionálnímu rozvoji se toto téma zatím nedostalo. 

Na MPO se sociálním podnikáním začali seriózně zabývat a stali se spolugestory připravo-

vaného zákona o sociálním podnikání, z jejich pohledu se ale stále jedná o okrajové téma. 

Sociální podnikání vnímá jako důležitý nástroj pro sociální a pracovní integraci Agentura 

pro sociální začleňování při Úřadu vlády, která také podporuje společensky odpovědné za-

dávání veřejných zakázek. Jde jí zejména o zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob 

v sociálně vyloučených lokalitách. 

Agentura vytvořila , který vede osobu se sociál-model tzv. prostupného zaměstnávání

ním znevýhodněním od veřejné služby přes veřejně prospěšné práce, uplatnění v sociál-

ním podniku a podporovaná pracovní místa až k otevřenému trhu práce.

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 

2014 – 2020

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/47605/54370/599916/prilo

ha002.pdf

 

Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020

https://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani

_2014-20.pdf

Zpráva o plnění opatření strategie sociálního začleňování 2014 – 

2020 za rok 2017 

(https://www.mpsv.cz/files/clanky/33525/Zprava_o_plneni_opatren

i_Strategie_socialniho_zaclenovani_2014-2020_za_rok_2017.pdf)

 

Strategie romské integrace do roku 2020

 https://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-

komunity/Strategie-romske-integrace-do-roku-2020.pdf

Zpráva o plnění Koncepce prevence a řešení problematiky 

bezdomovectví v České republice do roku 2020 za rok 2017 

(https://www.mpsv.cz/files/clanky/33906/Zprava_o_plneni_Koncep

ce_prevence_a_reseni_problematiky_bezdomovectvi_v_CR_do_rok

u_2020_za_rok_2017.pdf
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Pro pořádek je ještě třeba zmínit Ministerstvo zemědělství, které podporuje sociální země-

dělství, které se částečně hlásí také k sociálnímu podnikání (více o sociálním zemědělství 

na str. 61).

 

Nejdůležitějším ministerstvem pro sociální podnikání je MPSV. Je tomu tak od samého za-

čátku, kdy se sem toto téma dostalo díky inovativnímu programu EQUAL a od té doby je 

soustavně podporováno Evropským sociálním fondem. V roce 2015 vzniklo oddělení pro-

jektů sociálního podnikání, které se zabývá financováním sociálních podniků z Evropského 

sociálního fondu. MPSV také podporuje ekosystém sociálního podnikání a prostřednictvím 

evropského projektu na podporu sociálního podnikání financuje poradenství, stáže a pro-

pagaci tématu. Věcně přísluší sociální podnikání pod sekci zaměstnanosti, resp. oddělení 

zahraniční zaměstnanosti. Na tomto ministerstvu také vznikají evaluace a analýzy, které 

se zabývají hodnocením vynaložených finančních prostředků. MPSV se chystá utlumit do-

tační podporu a od roku 2019 bude poskytovat sociálním podnikům z Evropského sociální-

ho fondu pouze půjčky. V připravovaném zákonu o sociálním podnikání se počítá s tím, že 

MPSV bude mít na starosti státní správu v oblasti sociálního podnikání, tj. bude správcem 

této agendy.

 

Co se týče jednotlivých krajů, některé z nich sociální podnikání úspěšně podporují již řadu 

let. Opírají se přitom o podporu politické reprezentace, která trvá již druhé volební období. 

Sociální podnikání je většinou napojeno na agendu sociálních služeb a neziskového sekto-

ru. Za nejlepší příklad dobré praxe lze označit Pardubický kraj, který se od roku 2015 sou-

stavně věnuje sociálnímu podnikání a každoročně vypisuje pro sociální podniky grantový 

program. Dalším regionem je Moravskoslezský kraj, který je výjimečný tím, že finančně 

podporuje činnost kanceláře a členy Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z.s., 

s nímž má uzavřeno Memorandum o spolupráci v oblasti sociálního podnikání. Za zmínku 

stojí také Královéhradecký kraj, který vytvořil pod svým Centrem investic, rozvoje a inova-

cí Regionální centrum podpory sociálního podnikání, pořádá Veletrh sociálních podniků, 

vydal Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém 

kraji a spravuje web. O podpoře sociálního podnikání uvažuje více krajů, zatím jsou ale ve 

stádiu příprav.

 
   Volný 

trh práce

Klient:

Aktivizační 
opatření

(APP, 
veřejná služba)

3 měsíce

VPP / SÚPM
(dotované

zaměstnání)

6 - 12 měsíců

Integrační 
sociální podnik

12 měsíců:
ochutnávky,
rekvalifikace
a poradenství

MOTIVOVANÝ ZAMĚSTNATELNÝ KVALIFIKOVANÝ INTEGROVANÝ
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Lokální úroveň veřejné správy, tj. obce, je pro sociální podnikání nesmírně důležitá. Obce 

a sociální podniky mají dokonce některé společné cíle. Snaží se zlepšovat místní prostředí, 

sociální kapitál a přispívat k místnímu rozvoji. Je jim také společná snaha o pracovní a so-

ciální začleňování znevýhodněných lidí na trh práce. Obce jsou jedněmi z nejdůležitějších 

stakeholderů a nalezení optimálního modelu spolupráce je pro sociální podniky velkým pří-

nosem. Ta může nabývat různých podob – od spoluzakladatelství, politické podpory a part-

nerství přes zvýhodnění nájmu až po nakupování zboží a služeb od sociálního podniku.

 

Role obcí v sociálním podnikání se stala v ČR předmětem velkých diskuzí, a to zejména 

v souvislosti s připravovaným zákonem o sociálním podnikání. Obce sociální podnikání 

zajímá, vidí v něm zejména potenciál pro řešení pracovní a sociální integrace znevýhod-

něných osob a některé z nich chtějí být zakladateli a vlastníky sociálních podniků. To je ale 

v rozporu s jedním ze základních principů sociálních podniků - jejich nezávislostí, která je 

obvykle vymezována jako nezávislost na veřejné správě, což je takto zakotveno i v evrop-

ském legislativním rámci. Obce se tedy mohou spolupodílet na zakládání sociálních podni-

ků a na jejich fungování, neměly by ale mít možnost je ovládat a/nebo vlastnit.

 

TESSEA zastává v těchto diskuzích konzistentně názor, že sociální podniky mají být nezá-

vislé na veřejné správě. Jedním z důvodů je také to, že by sociální podniky úzce propojené 

s obcemi měly konkurenční výhodu oproti sociálním podnikům založeným „zdola“ při sou-

těži o veřejné zdroje, což by omezovalo přirozený rozvoj sociálního podnikání. Pokud by 

např. obce začaly zakládat své vlastní sociální podniky provozující tzv. malé technické služ-

by, je těžko představitelné, že by v tomto sektoru podnikání mohly fungovat konkurenční 

sociální podniky, které by takto na obce vázány nebyly. Pro pořádek je třeba dodat, že 

vzhledem k potřebě podporovat místní rozvoj a sociální podnikání v malých obcích a od-

lehlých regionech se diskutuje o změkčení podmínky nezávislosti sociálních podniků tak, 

aby za určitých předem daných podmínek měly i malé obce možnost zakládat sociální 

podniky.

[1] více viz Prostupné zaměstnávání - metodika a Prostupné zaměstnávání  - 

manuál dobrých praxí, Melková G., ASZ 2014, ke stažení na http://www.socialni-

zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-k-oblasti-zamestnanost.
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3.2. Neziskový sektor

Neziskový sektor je hlavním hybatelem sociální ekonomiky a sociálního podnikání. Je to 

dáno tím, že motivace sdružovat se, pomáhat a hledat inovativní cesty je nestátním nezis-

kovým organizacím vlastní. Nadřazenost společensky prospěšného cíle nad dosahováním 

ekonomického prospěchu a omezené nakládání se ziskem je pro ně přirozeným způsobem 

fungování. Podnikání jim také přináší větší svobodu ve vztahu ke státu a je pro ně pro-

středkem, který jim umožňuje aktivně měnit společnost. 

 

Jak bylo již zmíněno výše, v ČR naprosto převládají integrační sociální podniky, které za-

městnávají znevýhodněné osoby, takže většina nestátních neziskových organizací, které 

se pouštějí do sociálního podnikání, jsou poskytovateli sociálních služeb. Vede je k tomu 

kombinace několika důvodů:

nejistota 
financování jejich 
sociálních služeb 

a neustálý boj 
o peníze

snaha 
snížit závislost 

na dotacích 
a nebýt plně 

závislí na státu

potřeba větší 
integrace jejich 

klientů do společnosti, 
čehož lze nejlépe 

dosáhnout 
prostřednictvím 

práce a zaměstnání.

Nestátní neziskové organizace mívají silnou motivaci a umí pracovat se znevýhodněnými 

cílovými skupinami, neznají ale podnikatelské prostředí a chybí jim obchodní přístup. Pro 

úspěšné nastartování sociálního podnikání potřebují pomoc a podporu. Ta většinou bývá 

poskytována z veřejných zdrojů, protože nestátní neziskové organizace mívají omezené 

finanční zdroje a státu se rozhodně vyplatí, když se z klientů sociálních služeb a/nebo ne-

zaměstnaných osob stanou zaměstnanci, kteří státu odvádějí daně a pojištění a vedou 

plnohodnotný život.
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Na tyto otázky neexistují jednoduché odpovědi. Jako inspirace pro výběr podnikatelského 

záměru může posloužit publikace ,[1] která se zaměřuje na zaměst-Podnikejte pomalu

návání osob s mentálním postižením a duševním onemocněním, popisuje příklady dobré 

praxe a přináší řadu rad a doporučení od úspěšných sociálních podnikatelů pocházejících 

z neziskového sektoru. Další praktickou publikací je - Manuál: Jak založit sociální pod

nik[2], který provede jednoduchým a srozumitelným způsobem začínající sociální podnika-

tele procesem tvorby podnikatelského plánu.

 

V posledních několika letech se objevuje stále více nestátních neziskových organizací, kte-

ré se snaží řešit prostřednictvím sociálního podnikání otázky zdraví, životního prostředí, 

komunitního života nebo zdravého životního stylu. To, zda zaměstnají znevýhodněné oso-

by, je pro ně až na druhém místě. Někdy k tomu přirozenou cestou dojdou, není to ale je-

jich hlavní motivací.

 

O sociální podnikání se zajímá ve srovnání s jeho začátky stále více církevních organizací. 

Vzhledem k jejich základnímu nastavení, které není vhodné pro podnikání, většinou zaklá-

dají samostatné právní subjekty, v nichž zaměstnávají mix cílových skupin a poskytují ce-

lou řadu místních služeb.

?jaký zvolit 
podnikatelský záměr, 

aby byl vhodný 
pro jejich cílovou 

skupinu

zda podnikat 
v rámci své nestátní 

neziskové organizace, 
nebo založit samo-
statnou organizaci 

a s jakou právní formou

1. 2.

Když se nestátní neziskové organizace rozhodují, zda založí sociální podnik, řeší zejména 

dvě otázky:

[1] Viz https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/ke-stazeni/studie-a-

publikace/2807-podnikejte-pomalu-zkusenosti-socialnich-podniku-se-

zamestnavanim-osob-a-mentalnim-postizenim-a-s-dusevnim-onemocnenim

[2] Viz https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/ke-stazeni/studie-a-

publikace/2778-publikace-ke-stazeni-2
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3.3. Podnikatelský sektor

Přestože typickým podhoubím pro vznik sociálních podniků je neziskový sektor, významná 

část nových sociálních podniků je zakládána ve formě obchodních společností, nej-

častěji společností s ručením omezeným. Dlouholetá tradice družstev byla narušena 

kolektivizací a jen pomalu se vrací jejich role tam, kde je sociální podnik založen na sdílení 

potřeb a kolektivním prospěchu. V řadě případů se mění sociální podniky působící v ne-

státních neziskových organizacích na obchodní společnosti přirozeným vývojem. Situace  

je donutí odpoutat se od neziskové organizace, i když dál sdílí hodnoty a společenský pro-

spěch.

Jiná situace je u sociálních podniků, zpravidla , které mají delší nebo kratší integračních

historii jako zaměstnavatelé více než 50 % osob se zdravotním postižením (tzv. chráněný 

trh práce). Stále větší podíl těchto subjektů přejímá a posiluje principy a hodnoty sociál-

ního podnikání, neboť lépe vyhovují jejich integrační funkci.

Méně časté jsou případy, kdy se běžný společensky odpovědný malý nebo střední podnik 

postupně stává sociálním podnikem v okamžiku, kdy se tak rozhodnou jeho zřizovatelé     

v důsledku změny životních postojů a priorit.

Lapidárně řečeno, v praxi se setkáváme s mnoha příklady podniků, které se 

označují jako sociální podniky, přestože svým chováním jen velmi málo akceptují 

jejich hodnoty a principy. Naopak řada podnikatelů tyto principy naplňuje, ale 

k pojmu sociální podnik se z různých důvodů nehlásí – roli hrají i předsudky 

a stereotypy v myšlení.     

Neexistuje ostrá hranice mezi společensky odpovědným nezávislým podnikem, zaměst-

navatelem na „chráněném“ trhu práce a sociálním podnikem hlásícím se transparentně 

k principům a hodnotám sociálního podnikání. Podle zkušeností jsou to často pragmatické 

pohnutky, které ovlivní takové rozhodnutí.

Také postoj majoritního podnikatelského prostředí k významu a roli sociálního podnikání je 

velmi rozdílný podle míry informací a praktických zkušeností podnikatelů a jejich mana-

žerů.    

V důsledku toho se liší i poznatky a údaje o počtu sociálních podniků typu obchodních spo-

lečností. Je to jeden z důvodů, pro který je zpracován návrh zákona o sociálním podniku.

28



Klíčoví hráči v oblasti sociálního podnikání

 

 

 

 

 

 

SOCIÁLNÍ 

PODNIKY

MALÉ A STŘEDNÍ

PODNIKY

SPOLEČENSKY

ODPOVĚDNÉ

PODNIKY
ZAMĚSTNAVATELÉ

VÍCE NEŽ 50 % OSOB 

SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM

Liší se i struktura a intenzita přítomných znaků a projevů nejen mezi integračními, „komu-

nálními“ sociálními podniky a například sociálními podniky orientovanými na životní pro-

středí a udržitelný rozvoj regionů. Typickým příkladem je obtížné prokazování dopadu čin-

nosti integračního sociálního podniku na životní prostředí.

Proto považujeme za důležité vyhýbat se šablonovitému pohledu, a naopak ponechat 

sociálním podnikům prostor pro vlastní vyjádření konkrétního společenského prospěchu, 

který naplňují v rámci „sociální přidané hodnoty“ svého podnikání. Je v jejich zájmu snažit 

se co nejlépe definovat (ideálně i měřit) společenský dopad a využívat jej k budování své 

pozice a pozitivního obrazu.

 

Zatím je velmi obtížné stanovit nebo odhadovat počet sociálních podniků v ČR. Na webu  

https://www.ceske-socialni-podnikani.cz existuje přehled těch sociálních podniků, které se 

k tomuto označení hlásí a které se ke zveřejnění přihlásily. Nesporně existuje řada tako-

vých, které nemají potřebu se touto formou prezentovat, resp. se může jednat o mikropro-

jekty, které působí jen v komunitě či uzavřené lokalitě.  Stejně tak řada obchodních společ-

ností a družstev pravděpodobně naplňuje principy sociálního podnikání, avšak nemá po-

třebu se takto označovat a deklarovat – příkladem mohou být např. zmínění zaměstnava-

telé více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Struktura
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3.4. Víte, kde je možnost sociální 

ekonomiku a sociální podnikání 
studovat?

Pojem sociální podnikání, sociální ekonomika či sociální inovace se u nás v posledních 

letech začal skloňovat všemi možnými způsoby napříč různými sektory. Také ve školách již 

tento pojem není neznámý. V posledním desetiletí se během studia na různých oborech 

můžeme s tímto termínem seznámit nebo se do jeho tajů ponořit. 

Některé ,,studentské“ projekty se podařilo 

uvést i do praxe. Přikládáme malý přehled, 

kam lze za studiem sociálního 

podnikání jít.

Studovat a dozvědět se 

více o sociálním podnikání 

(sociální ekonomice) 

i o sociálních inovacích 

je možné i na vysokých 

a středních školách v rámci 

různých oborů. Zde je malý přehled:

Vysoké 

školy 

(obory/

předměty)

Škola: Univerzita Karlova v Praze

Město: Praha

Fakulta: Fakulta humanitních studií

Obor: Studia občanského sektoru

Předmět: Sociální ekonomika, Sociální marketing

 

Škola: Univerzita Karlova v Praze

Město: Praha

Fakulta: Fakulta sociálních věd

Obor: Veřejná a sociální politika

 

Škola: Univerzita Karlova v Praze

Město: Praha

Fakulta: Evangelická teologická fakulta

Obor: Sociální práce

Předmět: Sociální ekonomika

2

3

1

1 23 4 567

8

9

10

11
1213

14

15

17
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Škola: Univerzita Karlova v Praze

Město: Praha

Fakulta: Filozofická fakulta

Katedra: Sociální práce

Předmět: Sociální ekonomika

 

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze

Město: Praha

Katedra: Katedra demografie

Obor: Sociálně-ekonomická demografie

Předmět: Sociální politika, Socioekonomická geografie

 

Škola: Česká zemědělská univerzita

Město: Praha

Katedra: Katedra ekonomiky

Předmět: Social Economy

 

Škola: Metropolitní univerzita Praha

Město: Praha

Obor: Veřejná správa

Předmět: Základy sociální politiky, Sociální ekonomika, 

               Sociální marketing a management, Neziskové organizace

 

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Město: Ústí nad Labem

Fakulta: Sociálně ekonomická

Obor:  Podniková ekonomika a management

      Finanční management

Předmět: Ekonomika neziskových organizací

               Sociální ekonomika a družstevnictví

 

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Město: České Budějovice

Fakulta: Ekonomická fakulta

Obor: Obchodní podnikání

Předmět: Sociální ekonomika

 

Škola: Technická univerzita v Liberci

Město: Liberec

Fakulta: Ekonomická fakulta

Obor: Ekonomika a management, Podniková ekonomika    

Předmět: Sociální ekonomika, Sociální podnikání

5

6

4

7

8

9

10

31



Klíčoví hráči v oblasti sociálního podnikání

Škola: Masarykova univerzita v Brně

Město: Brno

Katedra: Katedra environmentálních studií Brno

Obor: Sociálně-ekologické podnikání

 

Škola: Masarykova univerzita v Brně

Město: Brno

Fakulta: Fakulta sociálních studií

Předmět: Veřejnost a občanská společnost

 

Škola: Mendelova univerzita v Brně

Město: Brno

Fakulta: Provozně ekonomická

Obor: Sociálně – ekonomický

 

Škola: Slezská univerzita v Opavě

Město: Opava

Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Obor: Sociální management

Předmět: Sociální ekonomika  

 

Škola: Moravská vysoká škola Olomouc

Město: Olomouc

Obor: Podniková ekonomie a management

Předmět: Ekonomika neziskového sektoru

 

Škola: Vyšší odborná škola sociální Olomouc - Caritas

Město: Olomouc

Obor: Charitativní a sociální práce

Předmět: Sociální politika, Etika sociální práce, Ekonomie 

               neziskových organizací...

 

Škola: Private College of Economic Studies in Znojmo

Město: Znojmo

Katedra:  Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb

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

               Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb, Účetnictví 

               neziskových organizací

Střední 

školy Zde jsou témata sociální ekonomiky a sociálního podnikání zakompo-

nována do ekonomických či společenských věd.

12

13

11

14

15

16

17
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Průkopnickou školou je Karlínská obchodní akademie a vyšší 

odborná škola ekonomická v Praze, která v letošním roce 

oslavila velké úspěchy v celorepublikové soutěži studentů střed-

ních škol – The NN Social Innovation Relay (JA NN SIR), zaměřené 

na sociální podnikání. Projekt JA SIR uspořádala nezisková organi-

zace JA Czech ve spolupráci s NN pojišťovnou a penzijní společ-

ností. Vítězný projekt Kupcake, který propojuje řadu sociálních 

a ekologických aspektů, nemá o zakázky nouzi a studentky plánují 

vlastní byznys.

Další školou, která se v rámci svých osnov věnuje sociálnímu pod-

nikání, je Obchodní akademie a Střední škola cestovního ru-

chu Choceň, která je také nositelem ceny JA NN SIR, nebo škola 

Waldorfská.

The Social Innovation Relay (SIR)

The Social Innovation Relay (SIR) je mezinárodní vzdělávací pro-

jekt motivující studenty k vymyšlení inovativního podnikatelského 

řešení konkrétního společenského nebo sociálního problému. Part-

nerem projektu je společnost NN Group zabývající se především 

pojišťovnictvím a správou investic. Své služby nabízí ve více než 

18 zemích, významně zastoupena je zejména v Evropě a Japon-

sku.

Studenti pracují ve dvou až čtyřčlenných týmech a své nápady 

odesílají prostřednictvím internetové platformy, která byla pro 

tento projekt vytvořena. Týmy, jejichž nápady jsou vybrány mezi 

10 nejlepších, poté svou ideu rozpracují do podoby podnikatelské-

ho záměru a spolupracují přitom s mentorem, jímž je dobrovolník 

z NN ČR, který jim poskytuje cennou zpětnou vazbu a zkušenosti 

z praxe. Své podnikatelské záměry následně představí v národ-

ním finále, ve kterém porota složená z odborníků ze společnosti 

NN vybere 3 nejlepší týmy. Celkový vítěz poté postoupí do me-

zinárodního kola.
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3.5. Finanční instituce

Česká spořitelna (ČS) a její sociální bankovnictví

ČS od září 2018 rozjede další fázi sociálního bankovnictví, v rámci které bude podporovat 

sociální podniky a neziskové organizace se sociálním a environmentálním přesahem. 

V rámci skupiny Erste ČS využívá záruky Evropského investičního fondu a nabízí výhodné 

úvěry pro rozvoj sociálního podnikání. Pomůže nejen s financováním, ale také se 

vzděláváním a poradenstvím - bude organizovat Akademii sociálního bankovnictví.

ČSOB a její CSR grant Stabilizace sociálních podniků

V grantovém programu "Stabilizace sociálních podniků" podporuje ČSOB stabilizaci 

a rozvoj stávajících sociálních podniků, a to prostřednictvím finanční podpory (200 tis. Kč 

v roce 2018) a odborného poradenství (50 tis. Kč v roce 2018). Jejím partnerem při reali-

zaci je po celou dobu běhu grantu organizace P3 – People, Planet, Profit o.p.s.

Grantové řízení běží od roku 2013 a rozdělovaná částka se průběžně navyšovala, jak na 

grant, tak na poradenství. Od začátku grantového řízení podpořila ČSOB oblast sociálního 

podnikání částkou 6,5 mil. Kč.

UniCredit Foundation a UniCredit Bank

Program Podpora sociálního podnikání v České republice – Lepší byznys 2013 - 2016 pod-

poroval podnikatelské aktivity, které měly jasnou motivaci a potenciál přinést pozitivní 

společenskou změnu. Cílem bylo podpořit sociální podniky se sociálním, environmentál-

ním, komunitním a ekonomickým přínosem.

Program realizovala Nadace Via ve spolupráci s UniCredit Foundation a UniCredit Bank.

V současné době není 

sociální podnikání pro 

banky v ČR příliš atraktivní, 

sociální podniky pro ně 

prozatím nepředstavují 

zajímavý segment. Podpora 

je spíše součástí PR a CSR.
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3.6. Členské a poradenské organizace

V ČR lze získat podporu formou bezplatného poradenství či konzultací k založení nebo 

k rozvoji sociálního podniku především v rámci podpory projektů financovaných z EU.

Z praxe vyplývá, že těžiště těchto služeb je v poradenství k přípravě a zpracování žádostí 

o finanční granty z uvedených programů, jen menší část intervencí nesouvisí s projekty.

V současné době disponuje největší kapacitou Projekt MPSV „Podpora sociálního pod-

nikání v ČR pokračuje“, jehož trvání je do roku 2021. V rámci projektu je vytvořena síť 

regionál-ních konzultantů a expertů, na které se mohou obracet potenciální i existující so-

ciální pod-nikatelé. Konzultovat mohou jak své podnikatelské záměry do aktuálně běžící 

výzvy Ope-račního programu zaměstnanost č. 129, výzev přes Místní akční skupiny, pří-

padně Praha - půl růstu ČR. Lze se také radit o nastavení managementu včetně finančního 

u stávajících sociálních podniků a samozřejmě o rozvoji jejich dalších aktivit. Podrobnosti 

jsou uvedeny na https://www.ceske-socialni-podnikani.cz/, kde je možno najít „svého“ 

konzultanta nebo experta nebo se obrátit na koordinátora MPSV, který může doporučit 

konkrétní vhodnou osobu. Součástí projektu je i organizace setkávání a seminářů, přede-

vším zaměřených na nové grantové výzvy a jejich změny.

Taktéž MPSV ČR věnuje už od roku 2016 systematickou pozornost společensky odpo-

vědnému zadávání veřejných zakázek. Na webu http://www.sovz.cz  je možno získat 

nejen informace, ale i dohodnout konzultaci k této oblasti, považované perspektivně za 

významný zdroj obchodní podpory sociálních podniků.

Plošnou sítí konzultantů disponuje , zaměřený na potenciální projekt “TESSEA v novém”

a existující sociální podniky z neziskového sektoru, především členy sdružení TESSEA. Ten-

to projekt však v roce 2018 končí, budoucí kapacita sítě TESSEA závisí na jejím dalším roz-

voji a zapojení členů.  Za dobu dvou let poskytl projekt 1 268 hodin poradenství osobám 

ze 33 členských organizací. V rámci projektu se v květnu 2018 uskutečnila mezinárodní 

konference Trendy a inovace v sociálním podnikání v ČR i zahraničí, dále 10 workshopů 

a 10 členských anebo peer-to-peer návštěv zaměřených oborově nebo na dílčí témata 

důležitá pro práci a rozvoj sociálních podniků. Tyto akce byly důležité i pro navazování 

vzájemných kontaktů, spolupráce a síťování.

Podrobnosti na www.tessea.cz.

Konzultace a pomoc především svým členům poskytuje Klastr sociálních inovací a pod-

niků - SINEC z.s., působící s podporou Moravskoslezského kraje zejména v tomto regio-

nu. Zaměřuje se především na praktickou stránku, není vázán na parametry a indikátory 

projektů EU, ale spíše na vztahy a spolupráci v rámci regionu. Je tedy pružnější a operativ-

nější, navíc se snaží využívat svépomoci a spolupráce, výměny zkušeností svých členů. 
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Sdružuje více než 60 subjektů především integračního typu. Jeho přesah do krajských 

struktur v oblasti zaměstnanosti a regionálního rozvoje může být příkladem pro ostatní.

 Více informací na https://www.klastr-socialnich-podniku.cz

Specifickým know-how zaměřeným na integrační sociální podnikání spojené se zaměstná-

váním osob se zdravotním postižením disponuje  v Proseči u Skutče, družstvo ERGOTEP

které prostřednictvím vzdělávacího centra ERGOEDUKA nabízí semináře a školení, jak 

úvodní, tak i speciální „šité na míru“, včetně možností konzultací a/nebo stáží v družstvu.

 Více na www.ergoeduka.cz

Impact HUB Praha, resp. podobná centra v dalších městech věnují stále větší po-

zornost také sociálnímu podnikání. Jejich zaměření je však mnohem širší, nevymezují se 

ve vztahu k sociálnímu podnikání. Nenabízejí klasické poradenství, je zde však možno 

čerpat inspiraci a informace jejich sdílením.

Podporu sociálního podnikání nabízí na webových stránkách rostoucí okruh především 

poradenských a vzdělávacích organizací. Vesměs se však jedná o pomoc při zpracování 

projektů, nabídky postrádají pochopení hodnot a principů sociálního podnikání.

Rostoucí pozornost věnují sociálnímu podnikání i komerční banky, konkrétně  ČSOB a.s.

a  Zejména poslední jmenovaná již vytvořila specializovaný organizační článek, ČS a.s.

i zde je možno získat informace a podporu, samozřejmě ve vztahu k finančním zdrojům.

Důkazem deficitu plošného a systematického poradenství je velmi pomalý a komplikovaný 

proces podpory sociálních podniků . Vel-v síti Místních akčních skupin a mikroregionů

ká část z nich zapracovala v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje podporu sociál-

ního podnikání do svých strategií, zatím ale prakticky nikde nedošlo k naplnění těchto zá-

měrů. Municipality chtějí zakládat a podporovat sociální podniky, ale „nevědí, jak na to“ – 

chybí praktická pomoc a management, který nemůže suplovat velmi omezený provozní 

aparát obcí.

Prostředí sociálního podnikání v ČR je ovlivňováno z různých stran. Za 

hlavní hybatele lze považovat organizace neziskového sektoru, kte-

rým je vlastní nadřazenost společensky prospěšného cíle nad tím 

ekonomickým a schopnost pracovat s osobami znevýhodněnými na 

trhu práce. Ne vždy se ale orientují v podnikatelském prostředí a pro 

Shrnutí:
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Klíčoví hráči v oblasti sociálního podnikání

rozjezd podnikání potřebují podporu. Stále větší roli hrají podnikatelské subjekty, 

zpravidla s. r. o. Podpora ze strany veřejné správy má značné rezervy. Sociální pod-

nikání je sice součástí řady koncepcí a strategií, stále se však čeká na schválení zá-

kona o sociálním podnikání. MPSV poskytuje podporu prostřednictvím dotací z Ev-

ropského sociálního fondu, poradenství či prosazování společensky odpovědného 

zadávání veřejných zakázek. Důležitou roli hrají i kraje a obce. Konzultace nabízí 

spolek TESSEA a další členské a poradenské organizace. Objevují se první finanční 

instituce nabízející financování podnikatelských projektů se sociálním přesahem. 

Sociální ekonomika a sociální podnikání postupně proniká i do vyučování na střed-

ních a vysokých školách.
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Prostředí 
a podpora 
sociálního 
podnikání v ČR 
V úvodu kapitoly jsou představeny různé právní přístupy k so-

ciálnímu podnikání v evropských zemích. Je rozebrána i situace 

v ČR, kde dosud právní ukotvení sociálního podnikání chybí. 

Následuje výčet dalších možností financování, jako jsou granty, 

ceny, startupy. Podrobněji jsou rozebrány možnosti podpory 

sociálních podniků cestou veřejných zakázek.  

 
4.1. Právní aspekty 
       sociálního podnikání

4.

Sociální podnikání představuje kombinaci obchodně podnikatelských aktivit s naplňováním 

společensky prospěšné role v různých pojetích s velmi rozmanitým zaměřením, způsobem 

a v prostředí, které se může diametrálně lišit.  Právní zakotvení sociálního podnikání úzce 

souvisí s mírou společenského uznání, svoji roli hraje i typ právního systému v dané zemi 

a kultuře. Obecně častěji existuje samostatná právní úprava v Evropě, zejména v její jižní 

části. V EU přibývá zemí se zakotvením sociálního podnikání v právním řádu. Svoji roli hra-

je řada stanovisek a dokumentů EU, které podporují roli sociální ekonomiky jako důležitého 

článku udržitelného rozvoje v rámci třetího sektoru. EU však nemá ambice její rozvoj koor-

dinovat, proto i vznikající právní úpravy se značně liší – šířkou i hloubkou svého pojetí. 

Společným problémem je úprava výhod a benefitů podporujících vznik a rozvoj sociálních 

podniků, které jsou zpravidla závislé na rozdělení kompetencí institucí v dané zemi.
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V řadě evropských zemí existují společné přístupy k právní úpravě sociálního podnikání, 

které se shodují kromě respektování principů EMES v následujících společných znacích:

Téměř vždy 
je základem 

přiznání statutu 
sociální podnik

Až na výjimky 
je podmínkou registrace 

sociálního podniku, 
případně obchodní 

rejstřík odlišuje sociální 
podnik s přiznaným 

statutem, vždy je veden 
transparentní 

seznam

U podniků 
typu WISE se 

(s výjimkou rakouského 
modelu) pohybuje 

požadavek na zastoupení 
znevýhodněných 

zaměstnanců 
v rozmezí 
30 – 33 %

Podpora 
pracovních míst 
je často časově 

omezená

Součástí 
podmínek získání 
a udržení statutu 

je povinnost 
reportingu 
sociálního 
podniku

Existuje orgán 
dohledu nad sociálním 

podnikem, pokud 
jím není přímo 
poskytovatel 

podpory

U komplexnějších 
úprav (návrhů) jsou 
navíc zastoupeny:

„Rada“ 
jmenovaná vládou, 

která garantuje 
mezirezortní návaznosti 

a koncepční stránku 
rozvoje a podpory

Koordinace 
a plánování aktivit 
k rozvoji sociálních 
podniků ze strany 

státu

V ČR se připravuje zákon o sociálním podnikání od roku 2015, kdy se poprvé objevil v plá-

nu legislativních prací vlády. TESSEA jeho přijetí od počátku podporovala a účastnila se je-

ho příprav. Její postoj vycházel z dlouholetých zkušeností s vyjednáváním o výhodách pro 

sociální podniky s jednotlivými rezorty. Tato jednání vždy končila konstatováním, že žádný 

rezort nemůže tyto benefity koncipovat, pokud pojem sociální podnik není v českém práv-

ním řádu obsažen. Zákon je připravován jako zastřešující s tím, že definuje sociální podnik 

a integrační sociální podnik, zavádí jejich registr a počítá se vznikem Rady pro rozvoj so-
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ciální ekonomiky. V obecné rovině stanovuje oblasti podpory a jejich poskytovatele, 

nepřináší však konkrétní benefity. Počítá se s úpravou zákona o veřejných zakázkách 

a další benefity budou doufejme následovat. Gestorem přípravy zákona je Úřad vlády 

ČR, spolugestory jsou MPO a MPSV, které bude správcem agendy sociálního podnikání.
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4.2. Další možnosti financování 

Impact First

Jedná se o akcelerační program Nadace České spořitelny za administrační podpory sítě 

Impact Hub. V rámci programu je poskytována odborná a finanční podpora prostřednic-

tvím mentoringu, konzultací, workshopů a networkingu. Impact First běží dvakrát do roka 

a je určený pro neziskovky, sociální a společensky prospěšné podniky a pro neformální 

skupiny jednotlivců. Jedná se o program zpoplatněný vstupním poplatkem. Každý projekt 

začleněný do Impact First získává služby a poradenství v hodnotě minimálně 60 tis. Kč.

Social Impact Award (SIA)

Jedná se o mezinárodní akcelerační a vzdělávací program, za kterým v České republice 

stojí Nadace České spořitelny (ČS je generální partner), Nadační fond rodiny Orlických 

a vše administruje síť Impact Hub. V oblasti společensky prospěšného podnikání působí 

SIA ve 30 zemích světa a mladým lidem nabízí finanční a vzdělávací podporu. Nejedná se 

o přímou podporu sociálního podnikání, ale mnoho sociálně podnikatelských nápadů se 

zde může zrodit a rozvíjet se.

Social Impact Award vznikla v roce 2009 ve Vídni. Program je určen pro mladé a dospělé 

od 14 do 30 let, kteří chtějí proměnit své nápady v realitu a díky nim měnit svět k lepšímu.

Program Rok jinak

Do programu se zapojují neziskové organizace a sociální podniky se sídlem v České repub-

lice, které mají projektový záměr, pro jehož realizaci potřebují experta se specifickými 

kompetencemi. Nezisková organizace, v níž je projekt realizován, musí vykonávat spole-

čensky prospěšnou činnost, která má doložitelné výsledky a transparentní financování.

Do programu Rok jinak se pak na druhé straně mohou hlásit lidé z byznysu a státní sféry, 

kteří chtějí dát své kariéře nový směr a propojit své dosavadní zkušenosti a know-how 

s neziskovými projekty, jejichž cílem je dosažení pozitivní společenské změny využitím 

moderních informačních a komunikačních technologií. Součástí nových řešení v rámci 

projektů mohou být aplikace, využití dat, sítí, internetu nebo i jiná technologická řešení, 

která mají ambici pomoci minimálně 1 000 uživatelů. Klíčové pro udržitelnost těchto 

- granty/ceny/startupy/MAS
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nových řešení je přenos know-how mezi grantisty a pracovníky z neziskových organizací 

a zvyšování inovačního potenciálu neziskových organizací (tzv. capacity building). Program 

je unikátní v tom, že grantistům hradí roční mzdu ve výši, na kterou byli z předchozího 

zaměstnání zvyklí.
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4.3. Podpora sociálních podniků 

V západoevropských zemích je propojenost veřejných zakázek a sociálního podnikání 

nezpochybnitelná. Východisko představuje evropská právní úprava zadávání veřejných 

zakázek. Ta vychází z toho, že sociálně zaměřené podniky sehrávají důležitou roli při za-

městnávání nebo jiné podpoře osob se zdravotním, sociálním či kulturním znevýhodněním. 

Takovýto přístup se stále běžněji vyskytuje i v České republice.

Momentálně existují opatření, která umožňují podpořit sociální podniky: 

prostřednictvím veřejných zakázek 

Přímé oslovení 
či formalizovaná 

výzva ve veřejných 
zakázkách malého 
rozsahu (v souladu 
s interními předpisy 

zadavatele)

1.

V případě veřejných zakázek malého rozsahu, tedy těch, které 

nevyžadují realizaci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále jen „ZZVZ“, rozhoduje 

zadavatel, jak při jejich zadávání bude postupovat. Vždy musí 

dodržet zásady zadávání veřejných zakázek (§ 6 ZZVZ) a zásady 

3E (tj. zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti). Další 

postupy pak do velké míry závisí na vnitřním nastavení postupů 

zadavatele, jeho interních předpisech, případně na pravidlech 

poskytovatele dotace. V praxi můžeme tyto postupy zjednodušit 

a rozdělit na dvě skupiny: 

Přímé nákupy a objednávky

V případě nákupů a poptávek s nízkou předpokládanou hodnotou 

by formalizovaná soutěž znamenala zbytečnou administrativní 

a časovou zátěž a neflexibilní řešení. Z tohoto důvodu interní 

předpisy do určené výše předpokládané hodnoty plnění zpravidla 

umožňují zadavateli poptat služby/dodávky/stavební práce přímo 

od zvoleného dodavatele. Není nutné vyhlašovat formalizovanou 

soutěž, lze využít metody jako průzkumy trhu, srovnávání ceno-

vých nabídek prodejních portálů apod. 

Zadavatel uskuteční formalizovanou soutěž. Poté, dle toho, co 

určují jeho interní předpisy, podklady buď zveřejní, čímž dá 

Formalizovaná soutěž - uzavřené a otevřené výzvy
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možnost účasti v soutěži neomezenému okruhu dodavatelů. Nebo 

osloví určitý počet dodavatelů a podklady zároveň neuveřejňuje. 

Pokud jde o uzavřenou výzvu, do soutěže mohou vstoupit jen 

oslovení dodavatelé. U otevřené výzvy se může zúčastnit kdokoli, 

kdo splní podmínky soutěže. Sociálním podnikům velmi pomůže, 

pokud je zadavatel zařadí na seznam oslovovaných dodavatelů. 

Většinou se jedná o malé podniky, které nemají zakázkový tým 

a nemusí vždy umět výzvu k podání nabídky najít. Obvykle také 

nedisponují kapacitami na pravidelné monitorování zakázek. 

Další možností v rámci uzavřené výzvy je oslovení pouze sociál-

ních podniků a ponechání soutěže jen mezi nimi. Jednoznačně se 

tím zajistí podpora sociálního podnikání a zároveň je zachován 

prvek soutěže. 

Aby zadavatel mohl využít výše popsaných postupů, je ovšem 

nutná znalost trhu, na kterém se sociální podniky pohybují, jejich 

zaměření, kapacit apod. 

Zlepšení přístupu 
k účasti ve veřejných 

zakázkách dalšími 
způsoby

2.

Zadavatel má celou řadu možností, jak zlepšit přístup sociálních 

podniků k účasti na veřejných zakázkách. Některé nepřináší admi-

nistrativní zátěž navíc, u dalších již bude potřeba zvýšené úsilí. 

Nepochybně však tuto snahu ocení všichni dodavatelé, nehledě 

na jejich velikost.   

Vhodným opatřením, jak zjednodušit přístup sociálních podniků 

k veřejným zakázkám, je snížení administrativní náročnosti přípra-

vy a podání nabídek formou jednoznačných a srozumitelných za-

dávacích podkladů a předpřipravených vzorů, kam dodavatelé vy-

pisují jen údaje a informace, které od nich zadavatel potřebuje 

získat. Namísto formální stránky nabídky se tak dodavatelé mo-

hou zaměřit na tu věcnou. Používání vzorů navíc minimalizuje 

chyby na straně dodavatele a pracovníkům zadavatele ulehčuje 

práci při posuzování nabídky.     
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Přiměřenost požadavků zadavatele vzhledem k předmětu a nároč-

nosti plnění (zejména min. úroveň kvalifikace či finanční garance), 

včetně zadání dostatečně dlouhé lhůty pro podání nabídek i do-

statečně dlouhé lhůty na plnění apod. 

Zlepšení informovanosti dodavatelů. Zadavatel může sociální 

podniky informovat o vypsaných zakázkách způsobem, který je 

pro ně obvyklý a dobře dostupný. Lze využít školení pro dodava-

tele, které dodavatelům včetně sociálních podniků v obecné ro-

vině a při dodržení zásad dle § 6 ZZVZ pomůže usnadnit zapojení 

do soutěže o veřejné zakázky.

Zadavatel má také možnost využít celou škálu institutů ZZVZ, které mohou 

podpořit přístup sociálních podniků k veřejným zakázkám: 

Pro zmapování situace na trhu a adekvátní nastavení podmínek 

soutěže, kterým mohou dostát i sociální podniky, lze efektivně 

využít předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 ZZVZ. Zadava-

tel může konzultovat nejen se samotnými dodavateli, ale i s od-

borníky, včetně asociací, sdružení apod.

Dále může zadavatel pro podporu zapojení sociálních podniků při-

stoupit k rozdělení veřejné zakázky na části, pokud tím neporuší 

povinnosti stanovené ZZVZ (§ 35 a § 101 ZZVZ). Soutěže o nadli-

mitní veřejné zakázky se tak budou moci účastnit i sociální pod-

niky, které by se jinak, například z kapacitních důvodů, nezapojo-

valy. 

Účast malých a středních podniků, včetně sociálních, může podpořit také 

využití dynamického nákupního systému, případně jeho rozdělení do kategorií 

(§ 138 - § 142 ZZVZ)

Zvýhodnění 
v hodnocení

3.

V aktuální právní úpravě České republiky neexistuje legální defi-

nice sociálního podniku. V případě, že zadavatel přistoupí ke zvý-

hodnění sociálního podniku v hodnocení ve smyslu § 114 a § 116 

odst. 2 písm. d) ZZVZ, musí si nejprve v zadávací dokumentaci 

definovat, koho za sociální podnik v zadávacím řízení považuje 

a jak může dodavatel tuto skutečnost doložit. Je vhodné držet se 
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některé z již používaných definic sociálního podniku. Využívání 

standardizované definice, kterou sociální podniky znají, může být 

dalším vstřícným krokem. V praxi je k definování sociálních podni-

ků využíván převážně soubor rozpoznávacích znaků integračního 

sociálního podniku vytvořený MPSV a používaný ve výzvách Ev-

ropského sociálního fondu, který je dostupný jako příloha č. 2 na 

adrese: https://www.esfcr.cz/vyzva-129-opz. Pokud by sociální 

podnik nebyl definován, zadávací dokumentace by byla nejedno-

značná, což by znemožnilo posouzení a zhodnocení nabídek.

V zadávacích podmínkách je vhodné zakotvit kombinaci následu-

jících bodů: 

v úvodu zadávací 
dokumentace proklamace 

záměru zadavatele, 
kde zadavatel prohlásí 
svůj záměr zvýhodnit 

v hodnocení účastníka, 
který je sociálním podnikem, 

nebo účastníka, který sice není 
sociálním podnikem, avšak 

plánuje sociální podnik 
do plnění veřejné zakázky 

zapojit

1.

v kapitole týkající se 
hodnocení přihlášení 

se k definici sociálního podniku, 
vč. uvedení dokumentů, které 
účastník zadavateli předloží, 
aby prokázal naplnění znaků 
definice sociálního podniku

2.

nastavení způsobu 
hodnocení a 

3.

zakotvení účastníkem 
proklamovaného záměru

v rámci hodnocení do smluvních 
podmínek, vytvoření kontrolního 

a sankčního mechanismu. 

4.

Sociální podnik následně při hodnocení získá body podle předem 

daných kritérií a jejich bodových ohodnocení. Výhodou tohoto 
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postupu je, že zadavatel ze soutěže nevyřazuje dodavatele, kteří 

neprokáží sociální podnikání v rozsahu jím určeném. Sociální pod-

niky je možné v hodnocení zvýhodnit několika způsoby. Zde před-

stavujeme následující dvě varianty: 

Sociální podniky jsou zvýhodněny stejně

Všichni účastníci zadávacího řízení, kteří prokáží, že vykonávají 

sociální podnikání/hodlají do plnění zapojit dodavatele provozují-

cího sociální podnikání, obdrží počet bodů určený v zadávací do-

kumentaci pro toto kritérium. Účastník zadávacího řízení, který 

neprokáže vůbec nebo v požadovaném rozsahu splnění, obdrží 

0 bodů. Ovšem nebude ze soutěže vyřazen. Ke kritériu lze též při-

dat např. požadavek na stanovený minimální podíl osob pocháze-

jících z cílové skupiny, které budou participovat na plnění. V na-

bídkách by pak bylo účelné požadovat udání počtu takto zapoje-

ných osob, vč. uvedení typu znevýhodnění na běžném trhu práce 

a druhu pozice, na niž bude osoba zařazena. A nejpozději v rámci 

součinnosti před sjednáním smlouvy je nutné vyžádat si identifi-

kaci konkrétních osob.

Sociální podnikání je hodnoceno dle kvality 

Tato možnost dovoluje nejen zvýhodnit sociální podnikání, ale 

i přidělit nejvyšší počet bodů nejvhodnějšímu sociálnímu podniku. 

V zadávací dokumentaci musí zadavatel jasně a srozumitelně de-

finovat, jaký sociální podnik považuje za nejvhodnější, při dodrže-

ní všech obecných požadavků ZZVZ a případně principů relevant-

ních pro užití subjektivního hodnocení. Pro dodavatele musí být 

přístup zadavatele k hodnocení předvídatelný. 

Pokud jsou sociální podniky při hodnocení zvýhodněny, je vhodné, 

aby se osoby znevýhodněné na trhu práce zaměstnané v sociál-

ním podniku opravdu podílely na plnění veřejné zakázky. Tuto sku-

tečnost je třeba smluvně ošetřit, ve smlouvě proto musí být tato 

podmínka zakotvena, včetně možnosti zkontrolovat plnění takové-

ho ujednání pod sankcí.

Více viz Metodika Odpovědného veřejného zadávání, Ministerstvo práce 

a sociálních věcí ČR, 1. vydání, Praha 2017, ISBN 978-80-7421-134-8, 

ke stažení na http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/05/sovz_metodika

_text_web.pdf
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Prostředí a podpora sociálního podnikání v ČR 

V ČR lze najít základní podporu a poradenskou pomoc, její podoba je 

však nekoordinovaná a časově i kapacitně omezená – převážně váza-

ná na financování ze zdrojů EU.

Chybí nejen strategie rozvoje a podpory sociálního podnikání, ale i sta-

bilní poradenská síť na vyšší profesionální úrovni. Tuto roli může převzít 

některá z existujících podobně zaměřených institucí, problém však je v hodnotové 

orientaci nositelů poradenství, která je odlišná od klasického malého a středního 

podnikání. Nejen v zemích s vyspělou úrovní sociálního podnikání, ale i v soused-

ních zemích, jako je Polsko nebo Slovensko, existují sítě nabízející podporu, pomoc 

a vzdělávání sociálních podnikatelů. 

Shrnutí:
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Kapitola představuje práci Katedry studií občanské společnosti 

FHS UK a Katedry environmentálních studií FSS MU. Na obou ka-

tedrách se vyučují předměty související se sociální ekonomikou 

a sociálním podnikáním. Obě se také intenzivně angažují ve vý-

zkumu a jejich členové jsou autory řady publikací.  

5.

V akademické oblasti a výzkumu došlo za poslední desetiletí k velkému posunu. 

Vzhledem k rozsahu této publikace se zaměříme na naše největší univerzity.

Univerzita Karlova, Praha

Katedra studií občanské společnosti, FHS

Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) je od roku 2006 vyučován před-

mět Sociální ekonomika, před pěti lety byl název rozšířen na Sociální ekonomika a sociální 

podnikání. Jde o povinný předmět pro studující v prezenční i v kombinované formě v na-

vazujícím magisterském programu Studia občanského sektoru, který je ukončen zkouškou 

a zároveň je součástí státní závěrečné zkoušky. Za více než deset let byla napsána řada 

diplomových prací na téma sociálního podnikání a sociální ekonomiky. Někteří absolventi 

studijního programu úspěšně pracují jako sociální podnikatelé nebo v institucích podpo-

rujících českou sociální ekonomiku.

Katedra studií občanské společnosti FHS UK provádí několik let studie a výzkum 

sociální ekonomiky a sociálních podniků a navazuje kontakty se zahraničím. 
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Výzkumníci vycházejí z předpokladu, že pro zahájení zkoumání a doložení tvrzení, že česká 

sociální ekonomika existuje, lze pro její definování využít dva stávající zahraniční přístupy, 

a to právně/institucionální přístup a normativní přístup.

Výzkumný tým Katedry studií občanské společnosti FHS UK a Výzkumného ústavu práce 

a sociálních věcí (VÚPSV, v.v.i.) realizoval v letech 2008-2010 projekt s využitím zahraniční 

metodiky zveřejněné v roce 2006 ve studii Evropské výzkumné společnosti EMES.[1] Na 

uvedený výzkum navazuje každoročně řada zpracovaných studií sociálních podniků s vy-

užitím metodiky EMES. Na sekundární analýze údajů zveřejněných v publikacích autorek 

Dohnalová, Legnerová a Šloufová vydaných v letech 2010 – 2016 a mapujících sociální 

podnikání v České republice vytvořily Marie Dohnalová a Kateřina Legnerová reprezenta-

tivní soubor 106 sociálních podniků. Zároveň vytvořily metodický rámec pro zpracovávání 

studií českých sociálních podniků studenty programu Studia občanského sektoru FHS UK. 

Metodika byla upravena v souvislosti se zapojením Marie Dohnalové a Kateřiny Legnerové 

do mezinárodního výzkumu EMES Research Network, projekt ISCEM[2] (International Com-

parative Social Enterprise Model).

ICSEM, současný nejvýznamnější mezinárodní projekt, koordinovala EMES v letech 

2013 a 2017. Cílem bylo vymezit základní modely sociálních podniků, které se vyskytují 

v různých zemích světa, a upřesnit společnou terminologii pro sociální ekonomiku, sociální 

podnikání, třetí a neziskový sektor. Zároveň jsou definovány základní typy sociálních pod-

niků, které vznikají v rámci možných právních forem v jednotlivých zemích.

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

stoupena Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy (Dohnalová a kol.). Ve zpracované 

studii o sociálním podnikání v České republice se konstatuje, že lze rozpoznat dva přístupy. 

Oba přístupy jsou ovlivněny zahraničními autory a směry.[3]

První přístup je ztotožněn s definicemi EMES, vychází z evropské tradice spolků, vzájem-

nosti a družstev. Z amerického pojetí je mu blízká důležitost podnikání, které přináší vlast-

ní zdroje zejména organizacím občanského sektoru. Druhý přístup zdůrazňuje více sociální 

inovace, udržitelnost, společenskou odpovědnost a prospěšnost, byznys nástroje a tržní 

principy. Zároveň studie identifikuje vlivy působící na přijetí koncepce sociálního podnikání.

Hlavní faktory ovlivňující přijetí koncepce sociální ekonomiky a sociálního podnikání

A. C. E.

D.B.
Vliv zahraničních 
autorů a přístupů 

důležitých pro 
vypracování 

českých definic

Evropský vliv 
na vznik integrač-

ních sociálních 
podniků 

(WISE model)

Iniciativa "zdola 
nahoru" z nezisko-
vého sektoru (aso-
ciativní model so-
ciálního podniku)

Iniciativa "zdola 
nahoru" z druž-

stevního sektoru 
(družstevní model 
sociálního podniku)

Iniciativa "zdola 
nahoru" z tržního 
(komerčního) sek-

toru (business 
model sociálního 

podniku)
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Výsledky všech dosavadních výzkumů Fakulty humanitních studií UK jsou prezentovány 

v následujících publikacích:

Dohnalová, M., Sociální ekonomika a sociální podnikání v ČR. 

Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, č. 1/2016, str. 2-5. ISSN 

1802-5854.             

Dohnalová, M., Deverová, L., Legnerová, K. Pospíšilová T. Lidské 

zdroje v sociálních podnicích. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. 

ISBN 978-80-7552-060-9.

Dohnalová, M. a kol. Social Enterprise in the Czech Republic.  

ICSEM Working Papers, No. 24. 2015.

Dohnalová, M., Legnerová, K. Výzkum sociálních podniků v ČR - 

2014. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 

v.v.i., 2014. 169 s. ISBN 978-80-7416-150-6.

Dohnalová, M. Indikátory sociálního podniku. Fórum sociální 

politiky. 2013, vol. 7, no. 3, s. 26-29. ISSN 1802-5854.

Dohnalová, M., Sociální ekonomika, sociální podnikání: Podnikání 

pro každého. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. 132 s. ISBN 

978-80-7357-269-3.

Dohnalová, M., Průša, L. Sociální ekonomika. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a. s., 2011. 178 s. ISBN 978-80-7357-573-1.

Šloufová, R., Dohnalová, M. a kol. Výzkum sociálních podniků v ČR 

- 2013. - 1. vyd. - Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 

v.v.i., 2013. ISBN 978-80-7416-130-8.

[1] Projekt GA ČR č. 402/08/ 0571 Sociální ekonomika - nová oblast výzkumu v 

České republice.

[2] Stránka projektu https://www.iap-socent.be/icsem-project

[3] Dohnalová, M. a kol. Social Enterprise in the Czech Republic.  ICSEM Working 

Papers, No. 24. 2015.
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Masarykova univerzita, Brno

Katedra enviromentálních studií, FSS

Členové Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 

v Brně (KES FSS MU) se dlouhodobě věnují kritice současného ekonomického systému, 

který považují za dlouhodobě neúnosný z hlediska dopadu na životní prostředí. Z tohoto 

hlediska si logicky všímají i (eko)sociálních podniků, o kterých někdy hovoří také jako 

o ekonomických alternativách či o heterodoxních ekonomických iniciativách.   

Studenti se o nich dozvídají v několika kurzech, nejvíce v povinně volitelném kurzu Etické 

a lokální ekonomiky, který je určen studentům magisterského oboru. Do budoucna je 

v plánu tuto nabídku rozšířit. Na katedře vznikla od jejího založení v roce 1998 také řada 

bakalářských a diplomových prací, zaměřených na definice sociálního podnikání, na kon-

krétní případové studie, na historii družstev v ČR a na další témata.

Katedra se na poli sociálního podnikání angažuje i prakticky a společensky. Spolu s radnicí 

Brno-střed je iniciátorem , který usiluje o vybudování společného byd-projektu Symbios

lení mladých lidí odcházejících z dětských domovů a studentů Masarykovy univerzity. Pro-

jekt usnadní začlenění lidí odcházejících z dětských domovů do běžného života.  Spolupo-

řádá také (s Trastem pro ekonomiku a společnost a dalšími subjekty) každoročně několi-

kadenní semináře typu "otevřený prostor", zaměřené na alternativy v ekonomice 

a určené studentům, lidem z akademické sféry, z neziskového sektoru, ze sociálních pod-

niků, z veřejné správy a všem hlubším zájemcům o daná témata. Program tvoří účastníci 

sami za pomocí facilitátora až na místě. V posledních letech se semináře věnovaly např. 

tématům lokálních potravinových iniciativ či sociální solidární ekonomice. Ze seminářů 

vznikají sborníčky dostupné na stránkách Trastu pro ekonomiku a společnost. Členové ka-

tedry také píší o sociálním podnikání do různých periodik (např. články Lucie Sovové v Sed-

mé generaci) a veřejnosti jsou dostupné i jejich  či videospoty na youtube populární 

publikace (např. kniha "Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem" Nadi Johanisové).           

 

Katedra se dlouhodobě angažuje ve výzkumu sociálního podnikání, a to jak na teoretické, 

tak na empirické úrovni. V teoretické oblasti se snaží rozšířit definici sociálního 

podnikání (často raději hovoří o eko-sociálním podnikání, resp. o ekonomických alterna-

tivách), aby se sem vešly i organizace, které nemají formální právní strukturu, placené za-

městnance či touhu přizpůsobovat se trhu. Vedle kritérií běžných v evropských definicích 

sociálního podnikání (jiné cíle než jen zisk, omezení distribuce zisků, demokratické řízení 

organizace) si proto výzkumníci u sociálních podniků všímají i dvou dalších dimenzí, které 

považují za důležité. Jednak je to netržní chování ve smyslu nepřizpůsobení se trž-

ním tlakům a zachování autonomie vůči trhu. A jednak také důraz na lokální dimenzi 

(která je přítomná i ve stávající definici TESSEA), tedy na angažovanost sociálního 

podniku v místě: využívání místních dodavatelů a ekonomických vazeb, snahu podpořit 

místní toky peněz a investic apod. Hovoří se zde o ekonomické lokalizaci, což je také 

výzkumné téma členky katedry Evy Fraňkové, která o ní napsala knihu "Lokální ekonomiky 
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v souvislostech aneb Produkce a spotřeba zblízka", dostupnou i elektronicky.  Členové ka-

tedry jsou také autory řady odborných článků a knižních kapitol o sociálním podnikání, vět-

šinou v angličtině.      

Co se týče praktického výzkumu, v letech 2014 - 16 vedla Naďa Johanisová výzkumný 

projekt GAČR: "Formy a hodnoty alternativních ekonomických praktik v České 

republice". Cílem výzkumu bylo mimo jiné zmapovat výskyt sociálních podniků u nás, 

a to ve všech jejich formách. Výzkumný tým uskutečnil pozorování a rozhovory ve více 

než padesáti (eko)sociálních podnicích v ČR, výsledky se dosud zpracovávají. Už teď se 

ale ukazuje, že sociální podniky v ČR jsou velmi rozmanité jak svou činností, tak svou 

právní strukturou (pokud ji mají) a v neposlední řadě i motivacemi a světovým názorem, 

s nimiž do svých projektů vstupují. V rámci projektu vznikla i webová stránka pro veřej-

nost, http://alternativniekonomiky.fss.muni.cz.  Zde je možné najít mj. medailonky padesáti 

zkoumaných sociálních podniků a literaturu k tématu, včetně řady kratších populárních 

textů v češtině.

Práce týkající se sociální ekonomiky a sociálního podnikání vznikají na 

řadě vysokoškolských pracovišť. Jako příklady pro tuto publikaci byly 

vybrány Katedra studií občanské společnosti FHS UK a Katedra envi-

ronmentálních studií FSS MU, neboť podle TESSEA jsou nejvýznam-

nější. Pracovníci první jmenované katedry významně přispívají k ma-

pování sociálního podnikání v ČR, zapojují se do mezinárodních výzku-

mů, vznikla zde metodika pro zpracovávání studií českých sociálních podniků. Také 

na druhé jmenované katedře probíhá mapování sociálních podniků, zde však s dů-

razem na ekologické a lokální aspekty sociálního podnikání. Členové katedry rozlič-

nými způsoby přispívají k popularizaci tématu u široké veřejnosti.

Shrnutí:
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 Aktuální 
situace 
v oblasti 
sociálních podniků
Kapitola pojednává o současném stavu sociálního podnikání v ČR. 

Využívá data a poznatky ze dvou studií. Popisuje geografické 

rozložení, cílové skupiny a počet zaměstnávaných osob, oblast 

působnosti podniků a jejich ziskovost. Identifikuje problémy, se 

kterými se podniky potýkají, a možnosti jejich řešení.

6.

Vyhodnocení šetření sociálních podniků v ČR[1] provedla v roce 2015 P3 – People, Planet, 

Profit, o.p.s. V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 151 sociálních podniků, dvě tře-

tiny z nich byly podpořeny ze strukturálních fondů. Studie také srovnává výsledky s šetře-

ními z let 2013 a 2014.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo Vyhodnocení šetření sociálních podniků 

podpořených v OP LZZ po ukončení podpory (dodatek 2018).[2] Studie přináší informace 

o 75 sociálních podnicích podpořených dotací. Některá data porovnává s šetřením z roku 

2017.

K datu vydání této publikace bylo v Adresáři sociálních podniků 224 sociálních podniků.[3] 

Nejvíce jich působí v Praze (53), s odstupem následují Jihomoravský (19) a Moravskoslez-

2/3 ze 151 soc. podniků byly podpořeny 

ze strukturálních fondů
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ský kraj (18). Počty sociálních podniků v dalších krajích se pohybují mezi osmi a osmnácti, 

nejméně jich funguje v Karlovarském (6) a Libereckém kraji (5).  

Téměř polovina sociálních podniků oslovených P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. jsou společ-

nosti s ručením omezeným (48 %). Následují neziskové právní formy – obecně prospěšné 

společnosti (25 %) a spolky (9 %). Dále pak OSVČ (7 %), družstva (6 %) a ostatní právní 

formy.[4]

Sociální podniky často zaměstnávají osoby z více cílových skupin. Dle šetření z roku 2015 

jsou nejčastěji zaměstnávány osoby se zdravotním postižením (64 % podniků). Jejich podíl 

měl však v letech 2013 – 2015 klesající tendenci. Následují dlouhodobě nezaměstnaní 

(38 %), mladí v obtížné životní situaci (16 %), etnické menšiny (15 %), lidé pečující o ro-

dinné příslušníky (14 %).[5] Obdobné výsledky přináší i studie podniků podpořených v OP 

LZZ. Osoby se zdravotním postižením zaměstnává 69 % podniků, dlouhodobě či opakova-

ně nezaměstnané 50 %, národnostní menšiny 19 %. Další skupiny jsou zastoupeny méně. 

Z podniků, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, jich nejvíce zaměstnává 

tělesně postižené, následují osoby s duševním postižením a mentálně postižení.[6]

 Aktuální situace v oblasti sociálních podniků

Zdravotně postižení

Dlouhodobě nezaměstnaní

Jiné skupiny

Mládež a mladí dospělí v obtížné životní situaci

Etnické menšiny

Lidé pečující o rodinné příslušníky

Lidé bez přístřeší a po výkonu trestu

Lidé se závislostmi

64 %

38 %

17 %

16 %

15 %

14 %

9 %

7 %

společnosti s ručením omezeným (48 %). 

obecně prospěšné společnosti (25 %) 

spolky (9 %)

OSVČ (7 %)

družstva (6 %) 

ostatní právní formy
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sociálních podniků v ČR - 224
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 Aktuální situace v oblasti sociálních podniků

Co se týče oblasti podnikání, rostl mezi lety 2013 a 2015 podíl zahradnických služeb, 

údržby nemovitostí a úklidových prací (24 % podniků v roce 2015). Zvýšil se také podíl 

podniků zabývajících se prodejem (18 %), naopak klesl počet těch, které podnikají v po-

hostinství a ubytování (15 %) a v potravinářské výrobě a prodeji (15 %).[7]

Podniky oslovené v roce 2015 zaměstnávaly v průměru 17 zaměstnanců, z toho 13 znevý-

hodněných. Oproti roku 2013 došlo k nárůstu celkového průměrného počtu zaměstnanců 

o 2 a počtu zaměstnanců z cílových skupin o 3.[8] Dle šetření MPSV z roku 2018 zaměstná-

valy podniky podpořené z OP LZZ průměrně 14,4 zaměstnanců, z toho 10,2 se znevýhod-

něním.[9]

Rostoucí tendenci má množství podniků, které vykazují zisk. Mezi lety 2013 a 2015 stoupl 

jejich podíl z 40 % na 48 %.[10] 
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Zároveň více než 60 % podniků hlásilo v roce 2017 zvýšení tržeb oproti loňsku.[11] 

Na druhou stranu, od ukončení podpory z OP LZZ do července 2018 ukončilo činnost 

48 z celkových 116 podpořených podniků, což činí 41 %. Je však třeba dodat, že některé 

z nich neukončily provoz zcela, ale po uplynutí doby udržitelnosti přešly na chráněná 

pracovní místa.[12]

Dle šetření MPSV využívají všechny oslovené podniky jako zdroj financování tržby z vlastní 

podnikatelské činnosti. K dalším využívaným zdrojům patří příspěvky od Úřadu práce 

(59 % podniků), půjčky a úvěry (25 %), jiné vlastní prostředky (14 %), dotace z OPZ 

(13 %), sponzorské dary (11 %), podpora kraje či obce (9 %).[13]

Průzkum P3 zjišťoval, s jakými problémy se sociální podniky potýkají. Nejčastěji si respon-

denti stěžovali na nedostatek času, následovaly problémy v oblasti financí, nedostatky 

v oblasti obchodu a zakázek a potíže s marketingem. Nejméně byly zmiňovány problémy 

se zaměstnanci. Celkově počet všech zmiňovaných problémů ve srovnání s rokem 2014 

vzrostl.[14]
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Podniky, které označily některé z problémů, následně vybíraly z možností vyřešení stáva-

jící situace. 68 % podniků by uvítalo pomoc prostřednictvím dotace, 64 % by ocenilo pří-

spěvek na zaměstnávání znevýhodněných osob. 49 % podniků by mělo zájem o poraden-

ství, 24 % o půjčku. Oproti roku 2014 výrazně vzrostl počet podniků, kterým by pomohl 

příspěvek na zaměstnávání znevýhodněných osob.[15]   

Šetření z roku 2015 také zjišťovalo postoj k zákonu o sociálním podnikání. 80 % dotáza-

ných by zákon uvítalo, a to zejména z důvodu přesnějšího vymezení pojmu „sociální pod-

nik“. Zmiňována byla také potřeba vyčistit trh od subjektů, které toto označení zneužívají. 

Podle řady sociálních podnikatelů by definice ukotvená v zákoně vedla ke zlepšení jejich 

pozice vůči obchodním partnerům a veřejnosti. 58 % oslovených by souhlasilo se vznikem 

orgánu pro kontrolu dodržování podmínek sociálního podnikání.[16]
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Z výše uvedených dat vyplývá, že sociální podnikání v ČR je na vze-

stupu. Sociální podniky zaměstnávají stále více znevýhodněných za-

městnanců, což poukazuje na jejich důležitou roli v procesu integrace 

osob znevýhodněných na trhu práce. Řada podniků využívá pro roz-

jezd dotace ze strukturálních fondů, značná část z nich však po skon-

čení podpory ukončila podnikání. Z těch, které fungují, stále větší pro-

cento vykazuje zisk. Podnikatelé si uvědomují problémy, se kterými se musí v trž-

ním prostředí potýkat. Jako východisko z těchto problémů by většina z nich uvítala 

dotační podporu a příspěvky na zaměstnávání znevýhodněných osob. Panuje shoda 

v tom, že schválení zákona o sociálním podnikání by podnikům ulehčilo situaci, vy-

čistilo trh a přispělo k lepšímu porozumění ze strany obchodních partnerů i veřej-

nosti.

Shrnutí:
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V kapitole jsou popsány nové proudy sociálního podnikání, které 

se u nás začínají prosazovat. V českém prostředí již pevně zakot-

vilo sociální zemědělství, rozvíjí se i environmentální sociální 

podnikání. Do povědomí společnosti začíná pronikat i koncept 

cirkulární ekonomiky a stále častěji je slyšet o potravinové 

suverenitě a komunitou podporovaném zemědělství.

7.

sdružuje multifunkční zemědělství, sociální práci a vzdělávání na 

místní úrovni. Představuje inovativní způsob využití zemědělství 

jako nástroje pro terapii, rehabilitaci, sociální integraci, vzdělávání 

a sociální služby na venkově. Sociální zemědělství přispívá v rám-

ci běžné zemědělské produkce k dobrému zdravotnímu a sociální-

mu stavu osob, jež mají dočasně nebo dlouhodobě specifické po-

třeby.

Sociální 
zemědělství 

Sociální zemědělství zároveň umožňuje farmářům diverzifikovat jejich příjmy 

a napomáhá místnímu rozvoji a ekonomické a environmentální udržitelnosti 

venkovských oblastí. Tímto způsobem přispívá k rozvoji a obnově některých 

mimoprodukčních funkcí zemědělství, zejména funkce sociální.

Sociální farmy jsou podpůrným prostředím pro lidi, kteří se cítí být vyloučeni ze 

společnosti. Nacházejí zde pracovní uplatnění, rehabilitaci a speciální podporu. 

Učí se novým věcem prostřednictvím aktivit na farmě, v interakci s rostlinami, 

zvířaty, půdou, na čerstvém vzduchu a v méně formálním prostředí. 
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Mnohé sociální farmy se profilují jako klasické integrační sociální podniky. Všechny 

sociální farmy naplňují status veřejné prospěšnosti.  

S cílenou sociální integrací v zemědělském prostředí se lze v ČR setkat náhodně od 

konce 90. let 20. století, nejčastěji formou chráněných dílen pro osoby se zdravot-

ním postižením. Se sociálním zemědělstvím jako pojmem se setkáváme až v po-

sledních letech, především díky zapojení různých organizací do mezinárodních 

projektů s tematikou multifunkčního zemědělství, venkovské udržitelnosti, přístupu 

k půdě, komunitního rozvoje, Green Care nebo inovací ve vzdělávání.

Od roku 2014 se pravidelně schází Pracovní skupina sociálního zemědělství na Mi-

nisterstvu zemědělství. Na podzim 2017 byla založena Asociace sociálního země-

dělství, která zastřešuje sociální farmy, vytváří podpůrné prostředí pro jejich rozvoj, 

obhajuje zájmy svých členů, spolupracuje s veřejnými, soukromými i nevládními 

organizacemi tuzemskými i zahraničními a informuje o sociálním zemědělství na 

všech rovinách. Od podzimu 2017 pracuje Tematická skupina sociálního zeměděl-

ství při Celostátní síti pro venkov a RO SZIF v Brně.  

Počet sociálních farem a organizací, které se hlásí ke konceptu, implementují jej 

(a podařilo se je zmapovat), se v ČR pohybuje okolo čtyřiceti. Jejich zemědělská 

produkce je diverzifikovaná, často mají vlastní zpracovnu a farmářský obchod. 

Pro další růst počtu sociálních farem a rozvoj je třeba umět vzdělávat motivované 

farmáře nebo osoby ze sociální oblasti a vytvářet jim podpůrné prostředí. K tomu 

je nutné nastavit dobrou mezisektorovou komunikaci a umět pružně reagovat na 

potřeby realizátorů sociálního zemědělství. Další nezbytností je učit konzumenty 

nakupovat lokálně a odpovědně. Sociální farmy budou vznikat, bude-li dostupná 

zemědělská půda, zvládnutelná administrativa, zajištěný odbyt od konzumentů 

a informovaná a odpovědná veřejnost.

Další informace pro 

ČR www.socialni-zemedelstvi.cz

Nizozemí https://www.zorgboeren.nl/

Itálie, např. https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.

php/ L/IT/IDPagina/18108

Irsko http://www.socialfarmingacrossborders.org/

Německo, např. https://bio-thüringen.de/themen-2/beratungszen 

trum-soziale-landwirtschaft/

Rakousko http://www.greencare.at/

Země V4 http://socialfarm.gak.hu/node/8
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Jedná se například o podporu biodiverzity a čistoty přírodních zdrojů – zejména vo-

dy a půdy. Industriální a velkoplošné zemědělství má negativní dopady na krajinu, 

kvalitu půdy a průběžný dostatek vody. Environmentálním sociálním podnikem tedy 

může být zemědělec, který nejen šetrně pěstuje (s certifikací anebo bez), ale třeba 

i zpracovává své produkty. Dále to mohou být spotřební komunity, které takové 

drobné farmáře podporují. A to není zdaleka vše - mohou přispět i společné kuchy-

ně a zpracovny, jakož i bezobalové obchody a re-use centra. Ty zase napomáhají 

k významnému úbytku odpadu. Důležitou roli hraje i místní prospěch – takové pod-

niky by měly přednostně zaměstnávat místní obyvatele a mít co nejvíc místních do-

davatelů i odběratelů svých produktů i služeb. V době vydání publikace (r. 2018) 

bylo na vznik environmentálních sociálních podniků možné čerpat granty z Operač-

ního programu Zaměstnanost přes dotační výzvy MPSV anebo Místních akčních 

skupin.

Jedná se o nový typ sociálního podnikání, které je založeno na ře-

šení konkrétního environmentálního problému zpravidla v místě 

aktivity. Tudíž nejen, že podnikání má být šetrné k přírodě svým 

provozem (samozřejmostí je recyklace, používání ekodrogerie 

a kancelářských potřeb), ale samotnými aktivitami přispívá ke 

kompenzování lidské stopy na životním prostředí.

Environmentální 
sociální 

podnikání

a hospodářství. Existuje řešení v podobě cirkulární ekonomiky, která spojuje zdán-

livé protiklady: zisk s ochranou životního prostředí. Cirkulární ekonomika nachází 

inspiraci v přírodních ekosystémech, které jsou založeny na dokonalých a funkčních 

cyklech organických živin. Mezi základní principy patří: uzavírání toků materiálů ve 

funkčních a nekončících cyklech, kde neztrácejí hodnotu, čerpání energie z obnovi-

telných a udržitelných zdrojů a navrhování takových produktů a služeb, které ne-

mají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje. V realitě je toho 

Koncept, ve kterém neexistuje odpad. Neomezený hospodářský 

růst založený na lineárních principech (většina materiálových to-

ků má lineární povahu - primární suroviny jako ropa, kovy či stro-

my jsou vytěženy, přeměněny na produkty a na konci životního 

cyklu skončí na skládce nebo ve spalovně) v kombinaci s neudrži-

telným získáváním zdrojů a spotřebou vede k nadměrné produkci 

odpadů. To vše negativně působí na životní prostředí, společnost 

Cirkulární 
ekonomika
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dosaženo materiálovými úsporami, opětovným použitím, opravou a změnou eko-

designu výrobků nebo naplňováním potřeb zákazníků novými službami namísto 

prodeje. Vlastnictví je nahrazováno pronájmem a maximálním využíváním poten-

ciálu výrobku. Cirkulární ekonomiku tu zmiňujeme proto, že je zde velký potenciál 

pro sociální podniky se do ní zapojit a naplňovat tak principy environmentální udr-

žitelnosti, jakož i rozšířit své portfolio o zajímavé typy podnikání.

Zdroj: Institut cirkulární ekonomiky, www.incien.org

lem hojnost úrody, ale i rizika spojená s dopady klimatické změny. Člověk si zajistí 

čerstvé a zdravé potraviny a pěstitelé mají tolik potřebné důstojné živobytí a res-

pekt. Inspirováno je to hnutím Potravinové suverenity, které se postupně od drob-

ných zemědělců ze zemí globálního Jihu přeneslo do Evropy. Byla to i reakce na 

trend opouštění venkova do měst za lepším živobytím. Potravinová suverenita při-

náší právo na zdravé potraviny, které neškodí lidem ani přírodě, stejně jako právo 

nás všech přetvářet neudržitelný způsob produkce a konzumace jídla. Mnoho so-

ciálních firem v oblasti gastronomie se tím inspiruje (kavárny, restaurace, bistra, 

cateringy, pražírny, bezobalové obchody apod.). Odebírají a/nebo zpracovávají pro-

dukty výhradně ze známých zdrojů šetrných k životnímu prostředí i lidem: ať už 

místních, bio anebo fairtradových.

Více na: www.kpzinfo.cz

              www.potravinovasuverenita.cz

Stále více se v posledních letech skloňuje kvalita a původ jídla. 

Kvůli netransparentním firmám působícím v agro-potravinářském 

systému máme stále menší možnost ovlivnit, co a v jaké kvalitě je 

dostupné na trhu, zejména v supermarketech. Vzniká proto množ-

ství iniciativ, které podporují drobné zemědělce, kvalitní lokální 

produkci a šetrné hospodaření v krajině. Jedná se například o ko-

munitou podporované zemědělství, kde spotřebitel sdílí s pěstite-

Potravinová 
suverenita 

a udržitelnost 
sociálního 
podnikání 
v oblasti 

gastronomie
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Nové směry přicházejí do sektoru sociální ekonomiky spolu se zásadami 

udržitelného rozvoje. Dříve mu dominovaly integrační sociální podni-

ky. Nyní stále častěji začínají podnikat v oborech služeb a orientují

 se na rozvoj lokální ekonomiky a regionů, kvalitní potraviny, šetrnost 

k životnímu prostředí. Nejnovějším oborem je upcyklace odpadů tak, 

aby vlastně žádný nevznikal, podle zásad cirkulární ekonomiky. Důležitý-

mi stakeholdery jsou municipality a kraje, které mohou významně přispět k rozvoji 

sociálních podniků jednak jako odběratelé produktů a služeb a jednak vytvořením 

podpory nejen v podobě grantů, ale i nepeněžní (např. propagace, organizování 

akcí na podporu sociální ekonomiky, nájmy za korunu apod.). Spolu s automatizací 

práce ubývá tradičních míst v provozech s nízkými nároky na kvalifikaci a ukazuje 

se, že inovativní přístupy integrace znevýhodněných osob mají potenciál (např. 

v sociálním zemědělství, environmentálním sociálním podnikání, upcyklačních 

dílnách). Ukazuje se, že k nejúspěšnějším patří ty, které dokážou využít a spojit 

nové přístupy se systematickým budováním vztahů v komunitách a s ostatními 

stakeholdery, využívají trendů v marketingu, navíc pracují na rozvoji a zapojení 

svých zaměstnanců do fungování podniku.

Shrnutí:

Trendy a nové směry sociální ekonomiky

65



 

Bariéry 
a výzvy

Kapitola identifikuje a popisuje překážky, se kterými se sociální 

podniky v ČR potýkají. Jsou rozděleny na vnější, které plynou 

z prostředí, v němž se sociální podniky pohybují, a vnitřní, 

které pramení ze samotného fungování podniků.

8.

Hodnotový systém v prostředí globálně orientované 

konzumní společnosti není pro uznání a rozvoj sociál-

ního podnikání optimální. Namísto kolektivních forem 

řešení společenských a sociálních problémů a udrži-

telnosti rozvoje převažuje individualismus nad své-

pomocí, která provází lidskou společnost po stovky 

let. Od konce druhé světové války na sebe bere stále 

více odpovědnosti za důsledky poruch ekonomického 

Prostředí pro sociální podnikání

Slabé nebo potlačené komunity

V bývalých socialistických zemích se společnost navíc potýká s problémem diskreditace 

ekonomických aktivit založených na spolupráci (zejména družstva z důvodu pošramocené 

Bariéry 
a výzvy 
vnější

systému sociální stát. Náklady jsou však značné a sociální problémy často není schopen 

řešit. Sociální ekonomika se nabízí jako součást řešení, neboť podporuje lokálně ukotvené 

aktivity, zmocňuje znevýhodněné skupiny obyvatel a má příznivý přínos pro životní pro-

středí.
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image kvůli centralizovanému družstevnictví, kde byly potlačeny autentické principy spol-

kového podnikání). Komunita bývala v prvních letech nové demokracie po roce 1989 od-

mítaným konceptem a až v posledních letech ji znovunalézáme.

Absence startovního kapitálu spojeného s efektivním praktickým poradenstvím. V ČR se 

teprve v posledních letech objevují první příklady popsané v kapitolách výše a nelze po-

chybovat, že dojde k dalšímu rozvoji.

Absence startovního kapitálu 

Komplikované a administrativně náročné podmínky pro získání grantů se sklonem k šablo-

novitému přístupu ze strany hodnotitelů a poskytovatelů – jednotné pro malé i velké pro-

jekty a záměry.

Náročné podmínky pro získání grantů 

– zejména jen jako integrace osob znevýhodněných na trhu práce.

Zúžené vnímání sociálního podnikání a sociální ekonomiky 

Zkreslené vnímání sociálního podnikání ze strany velké části odborné i laické veřejnosti 

i samospráv, buď jako sociální či charitativní práce anebo jako něčeho bezvýznamného 

a nepřínosného kvůli nízkému povědomí o přínosech sociálního podnikání. Lze se domnívat, 

že při vyšším povědomí by se sociálním firmám dostalo větší podpory v podobě nákupu 

jejich produktů a služeb jakož i šíření informací ve veřejném prostoru a budování společen-

ské prestiže sociální ekonomiky.

Zkreslené vnímání sociálního podnikání 

Velmi malé využívání společensky odpovědného zadávání zakázek z důvodu nedostatku 

znalostí a zkušeností většiny zadavatelů a náročnosti zapojit se ze strany sociálních pod-

niků.

Velmi malé využívání společensky odpovědného zadávání  

Bariéry 
a výzvy 
vnitřní

Rozdílná povaha kompetencí managementu sociál-

ních podniků a schopnosti udržet rovnováhu mezi 

obchodně-podnikatelskou a sociální funkcí v širším 

pojetí.  V prostředí neziskového sektoru bývá pře-

Rozdílná povaha kompetencí managementu 
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kážkou malá zkušenost s podnikáním a managementem, jakož i často tvrdým prostředím 

trhu, do kterého sociální podnik vstupuje. U byznysověji orientovaných sociálních podniků 

může naopak dojít k potlačení sociálních aspektů. V obou případech hrozí sklon k nerovno-

váze obou základních hodnotových aspektů.

Vztahy ke stakeholderům, podceňovaná role přidané hodnoty (sociální, environmentální), 

která je klíčová i pro úspěšné podnikání, jinými slovy významná role sociálního 

marketingu.

Vztahy ke stakeholderům

Příkladem nejčastějších překážek může být výsledek 

průzkumu mezi cca 20 sociálními podniky, který pro-

vedl Svaz výrobních družstev a z něhož vyplynuly 

mimo jiné tyto překážky:

Další překážky

Nedostatek počátečního kapitálu s dostatečnou rezervou (55 %)

Podcenění rizik, absence krizového plánu (41 %)

Nedostatečný marketing, kroky na trh „do neznáma“ (41 %)

Soustředění odpovědnosti a kompetencí na lídra sociálního podniku, 

chybí delegace odpovědnosti a pravomoci na další spolupracovníky 

(40 %)

Volba společníků, nevyjasnění očekávání navzájem (33 %)

Další poznatky lze získat na: 

http://www.scmvd.cz/images/Projekty/Aftercare_soc_podniku/MANUAL_PRO_PREZITI_SOCIAL

NIHO_PODNIKATELE.pdf

České prostředí sociálnímu podnikání v mnoha ohledech nepřeje. Pře-

važuje individualismus nad kolektivním řešením společenských pro-

blémů, které má z dob socialismu pošramocenou pověst. Podnikům 

často chybí počáteční kapitál a získávání dotací a grantů s sebou 

nese neúměrnou administrativní zátěž. Panuje nízké povědomí veřej-

Shrnutí:
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nosti a státní správy o tom, co je to sociální podnikání a jaké mohou být jeho 

přínosy. Společensky odpovědné zadávání zakázek je využíváno minimálně. 

Samotné podniky často bojují s nerovnováhou mezi obchodně-podnikatelskou 

a sociální funkcí podniku. Nezřídka také podniky podceňují sociální marketing 

a budování vztahů se stakeholdery. Přes to všechno v ČR vznikají nové sociální 

podniky, prosazují se nové trendy a směry. V následující kapitole jsou navržena 

opatření, jak tyto bariéry překonat.
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Návrhy 
a opatření 

V závěrečné kapitole jsou definována doporučení k dalším změnám 

a iniciativám. Opatření jsou rozdělena do tří skupin. První se zamě-

řuje na připravovanou legislativu. Druhá je orientována na vytvo-

ření podpůrného prostředí (např. prostřednictvím zdrojů EU). Třetí 

se věnuje posílení a uznání role sociálního podnikání a sociální 

ekonomiky. U každého opatření jsou vysvětleny důvody 

a navrženo, kdo k němu může přispět.

9.

 V rámci připravované legislativy

70

Dopracovat zákon 
o sociálním podniku 
zejména podle dopo-
ručení členů TESSEA 
a dalších zástupců 
sociálních podnikatelů

Zákon se ukazuje jako nezbytný, nyní je třeba odstranit či 

vyřešit sporné body exekutivy a získat podporu vlády i zá-

konodárců.

důvody:

Úřad vlády, MPSV jak garant, experti ze 

sektoru sociální ekonomiky (např. zástupci 

TESSEA)

kdo:
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důvody:

kdo: Gestor zákona

Vytvořit datovou 
základnu z registru 
sociálních podniků 
a výročních zpráv

De facto se jedná o vytvoření informační základny o poč-

tu, struktuře a chování registrovaných sociálních podniků, 

nezbytnou pro práci Rady, pro strategii a pro nastavení 

benefitů a jejich parametrů (resp. očekávaných dopadů).

důvody:

kdo:

Vytvořit národní 
strategii pro sociální 
podnikání a akční plán 
jako základní dokument 
pro Radu a zajistit mezi-
rezortní koordinaci aktivit 
sociální ekonomiky a so-
ciálního podnikání

I v případě, že gestorem zákona a strategie bude MPSV 

ČR, strategie musí přesahovat jeho působnost, musí se 

na ní podílet všechna zainteresovaná ministerstva. Na 

přípravě stretegie a akčního plánu by se měli podílet také 

zástupci sociálních podniků, podpůrných a zastřešujících 

organizací, akademické sféry, státní správy a soukromého 

sektoru.

Vláda ČR, MPSV, MMR, MPO, neziskový sek-

tor, národní a regionální platformy a sítě
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 Pokračování ve vytváření podpůrného 
prostředí – tzv. ekosystému pro rozvoj 
                  sociální ekonomiky

důvody:

kdo:

        Přiblížit nastavení 
dotačních výzev ESF realitě 
České republiky – v souladu 
s diverzitou působnosti 
aktérů sociální ekonomiky 
a náročností vykonávání ta-
kových aktivit zpřístupnit
výzvy více žadatelům 
a doplnit menšími granty 
s menší administrativou.

MPSV ČR, MMR, neziskový sektor, národní 

a regionální platformy a sítě, Místní akční 

skupiny

Celá řada potenciálních sociálních podnikatelů není 

schopna splnit složité vstupní požadavky, přestože 

naplňují účel a smysl, mají životaschopné a prakticky 

udržitelné záměry a cíle a jsou schopni je naplnit.   

důvody:

kdo:

       V rámci podpory efek-
tivního využití grantových 
výzev nabízet zájemcům 
o založení sociálního podni-
ku praktickou pomoc a po-
radenství ještě před vlast-
ním založením, a to nejen 
prostřednictvím dotací, ale 
i jiných forem financování

MPSV (poskytuje základní poradenství při 

zpracování žádostí  dotace prostřednictvím 

lokálních konzultatntů a expertů), národní 

a regionální platformy a sítě – např. TESSEA, 

neziskový sektor, subjekty poskytující ex-

pertní podporu – např. Impact Hub a další 

poskytující finanční nástroje, Místní akční 

skupiny

Mnoho lidí má dobré nápady, neví ale, jak na to. Tito lidé 

potřebují, aby s nimi někdo jejich záměr rozvíjel a pomá-

hal jim. Sociální podnik potřebuje "uzrát".
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důvody:

kdo:

důvody:

kdo:

Vytvořit centra/síť 
center pro rozvoj 
sociálního podnikání 

MPSV (vypsáním dotací z ESF na založení 

takových organizací), samotná centra bu-

dou založena na základě předem stanove-

ných podmínek

Regionální centra jsou i podle zahraničních zkušeností 

efektivnější s ohledem na znalost prostředí a místní do-

stupnost, vazby na sítě a využití sdílení zkušeností na 

neformální úrovni. Financována by byla formou dotací 

anebo zakázek.

Podpořit program finanč-
ních nástrojů pro sociální 
podnikání –  např. vytvo-
řením kombinace dotací, 
půjček a poradenství 
(moduly) MPSV, finanční instituce

Finanční nástroje působí směrem k vyšší odpovědnosti za 

výsledek intervence, dávají větší prostor a variabilitu, ze-

jména ve spojení s efektivním a praktickým poradenstvím.

důvody:

kdo:

         Podporovat vysoké ško-
ly a akademická pracoviště, 
aby se zabývaly sociálním 
podnikáním v ČR, opíraly se 
více o spolupráci s praxí so-
ciálních podniků, mj. se za-
měřením na metody sledo-
vání dopadu jejich činnosti

MŠMT, MPSV, konkrétní vysoké a střední školy

Nepochybně je již dnes řada akademických pracovišť, 

která se zabývají teorií sociální ekonomiky a její aplikací v 

praxi. Atraktivnost výsledků by výrazně zvýšilo větší 

spojení s praxí – zapojení sociálních podnikatelů s praxí 

do výuky a naopak např. stáže studentů.



Návrhy a opatření

74

důvody:

kdo:

      Podpořit program vzdě-
lávání sociálních podnikate-
lů zaměřený nejen na ma-
nažerské, ale i na hodnoto-
vé stránky sociálního pod-
nikání (naplňování spole-
čenského prospěchu v po-
době řešení sociálních 
a environmentálních pro-
blémů). MPSV (vypsáním dotací z ESF), akademická 

sféra, neziskový sektor, Místní akční skupiny, 

národní a regionální platformy a sítě

Principy sociálního podnikání a jeho přednosti stojí na 

hodnotách a vztazích, v praxi často upozaděných a pod-

ceňovaných. K jejich dlouhodobému budování a využití je 

nutné sociální podnikatele připravovat a vzdělávat stejně 

jako pro další kompetence.
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 Na podporu posílení a uznání role 
sociálního podnikání a sociální 
ekonomiky obecně
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důvody:

kdo:

Podporovat podpůrné 
organizace a sítě pro-
střednictvím grantů 
a zakázek

MPSV (z prostředků ESF), kraje, případně 

i města

Sektor sociální ekonomiky v ČR je bohatý na praxi i exper-

tízu, jak v řadách samotných sociálních podnikatelů, tak 

v neziskových organizacích, akademické sféře, v někte-

rých krajích, městech a Místních akčních skupinách. Cílem 

je podpořit všechny sféry společnosti ke spolupráci, sdíle-

ní dobré praxe i expertízy.

důvody:

kdo: MPSV (z prostředků ESF), kraje, případně 

i města

       P odporovat regionální 
aktivity a spolupráci sociál-
ních podniků v jednotlivých 
krajích a jejich spolupráci 
s krajskou správou. Podpo-
rovat fungování národní 
zastřešující sítě a její spo-
lupráci s ústředními orgány 
státní správy.

 Např. vypsat dotační titul na 
vznik a podporu zastřešujících 
organizací (sítí)

Primární je samozřejmě aktivita a zájem o síťování v 

regionech, ale pokud není podpořena všemi kraji, vznikají 

mezi regiony nežádoucí rozdíly a mělo by být ambicí 

sociální ekonomiky takové rozdíly stírat. V současnosti 

existují kraje s velkou podporou a kraje s nulovou 

podporou.

Příkladem může být Klastr sociálních podniků a inovací 

SINEC v Moravskoslezském kraji, ale formy regionálních 

aktivit mohou být různé – podle potřeb toho kterého 

kraje.
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důvody:

kdo:

Podporovat osvětu 
a propagaci sociální 
ekonomiky

důvody:

kdo:

Nabídnout pomoc článkům 
veřejné správy a samosprá-
vy k využití možností spole-
čensky odpovědného zadá-
vání veřejných zakázek 
v praktickém prostředí 
(MMR, resp. krajské úřady) MPSV jako gestor zákona o SP, MMR ČR v rámci 

metodické role ZVZ

důvody:

kdo:

Vysvětlovat obcím, co to 
je sociální podnikání a jak 
ho mohou využívat.

MPSV jako gestor zákona, Vláda ČR, kraje, 

zájmová  sdružení a sítě podporující sociální 

ekonomiku

Považujeme komunikaci s veřejností za nezastupitelnou 

podmínku prosazení a uznání role sociálního podnikání 

v naší společnosti – na její postoje pak reagují i politici 

a úředníci.

V úvahu přichází i pomoc obcím při vytváření podnikatel-

ských záměrů, které by ve spolupráci se všemi stakehol-

dery řešily místní problémy. Obce by však při realizaci 

měly jen dílčí roli. Případně vypsat na toto dotační titul.

Veřejní zadavatelé se bojí komplikací a nechtějí nic měnit, 

aby neměli problémy. Je třeba nabízet jim poradenství, 

standardizované postupy a příklady dobré praxe.

MPSV (vypsáním dotací z ESF), MMR, kraje, 

neziskový sektor, Místní akční skupiny, národní 

a regionální platformy a sítě



 

Závěr

Sociální ekonomika už není pojmem novým, je ceněna moderní společností i mnoha vlá-

dami jednak pro své sociální dopady a jednak pro svou malou závislost na veřejných roz-

počtech. Zároveň je považována za prostředek k humanizaci globalizujícího se trhu práce, 

zboží a služeb, za obránce rovnosti a spravedlnosti, školu malé demokracie a drobného 

podnikání. Působí pozitivně na rozvoj regionů s vyšší potřebou podpory i na posilování 

sociálního dialogu a jako nástroj sociální inkluze znevýhodněných osob a komunit. Je part-

nerem moderního sociálního státu a součástí spolupracujících a podpůrných sítí. Odhaduje 

se, že sociální ekonomika jen v EU představuje až asi 10 % HDP a více než 14 miliónů 

pracovních míst (což tvoří 6,5 % celkové zaměstnanosti EU). 

Družstva, vzájemné společnosti, sdružení a nadace, tvořící 

základ sociální ekonomiky, považuje Evropská komise 

za důležitý pilíř strategie zaměstnanosti a iniciativ 

pro sociální začleňování. Sociální ekonomika je 

také o hodnotách, které řadí potřeby lidí a ko-

nečně už i životního prostředí před maximalizaci 

zisku, a přichází s inovativními přístupy k řešení 

ekonomických, sociálních a environmentálních 

témat. Sociální podnikání jako jeden z projevů 

sociální ekonomiky představuje jak začleňování 

znevýhodněných členů společnosti, tak udržitel-

nost lidské společnosti, která se v posledních 

desetiletích dostala do nerovnováhy v ČR i ve světě.
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EVROPA

    sociální ekonomika jen 
    v EU představuje až asi 
    10 % HDP
 
    = více než 14 miliónů 
        pracovních míst 
 
   = 6,5 % celkové zaměst-
       nanosti EU



Navzdory uznání, které se sociální ekonomice dostává na úrovni EU i u nás, je k posílení 

jejího významu a role v České republice jednoznačně potřeba větší podpory. Ta logicky 

povede k většímu rozšíření příkladů dobré praxe, což je potřeba pro prosazení sociální 

ekonomiky jako politického tématu. A to nejen jako nástroje politiky zaměstnanosti, ale 

jako cesty k trvale udržitelnému rozvoji. Přínos sociální ekonomiky pro plnění Cílů udrži-

telného rozvoje je nezpochybnitelný a je v souladu se Strategickým rámcem Česká re-

publika 2030 (https://www.cr2030.cz/strategie/). Tím dochází k širšímu vnímání u veřej-

nosti: sociální podniky tedy slouží nejen k zaměstnávání znevýhodněných, ale přinášejí 

další společenský prospěch. Přispívají k rozvoji lokální ekonomiky, kulturního a komunitního 

života. V neposlední řadě mají pozitivní dopad na přírodu.

Je zřejmé, že pro vznik a rozvoj takových subjektů již nestačí pouze nadšení, je potřeba 

vytvořit systém podpory a připravovat budoucí aktéry, jakož i vzdělávat ty stávající. To 

začíná již ve škole, ve veřejném mínění, zasahuje do sociální politiky i do státní správy 

a samosprávy.

Není přehnané tvrdit, že naše prostředí není sociální ekonomice příliš nakloněno. Má to 

různé důvody: nedůvěra ke společnému demokratickému podnikání v post-socialistických 

zemích přišla s naší novou demokracií v roce 1989 a až v posledních letech znovunalézá-

me hodnoty sociální ekonomiky jako řešení sociálních a environmentálních problémů. Při-

spívají k tomu grantové výzvy Evropského sociálního fondu, díky nimž v posledních více 

než 10 letech vzniklo anebo bylo podpořeno několik stovek sociálních podniků. Jejich 

zaměření se rozšiřuje od zaměstnávání znevýhodněných na širší společenský prospěch.

Opakované iniciativy k právnímu zakotvení a vytvoření institucionálního základu zůstávají 

zatím stále v podobě návrhů, které narážejí na pomalost českého právního systému, 

neatraktivitu sociální ekonomiky jako politického tématu i na další objektivní překážky.

Přesto se sektor sociální ekonomiky dále rozvíjí a posiluje a je ovlivněn i děním v cizině.

Existuje naše Tematická síť pro sociální ekonomiku (TESSEA), která zastřešuje desítky 

významných příkladů praxe, jakož i expertů. V regionech působí sdružení pro sociální 

podnikání, běží podpora některých krajů, zajímavé věci se dějí v oblasti společenské 

odpovědnosti a tzv. slušného podnikání. Ministerstvo práce a sociálních věcí přispívá 

podporou v podobě konzultací, školeními a propagací.

Naše publikace přišla s popisem všech iniciativ a směrů, které lze v současnosti u nás 

v oblasti sociální ekonomiky pozorovat, jakož i problémů a výzev, se kterými se potýká. 

Uvedla doporučení k dalším změnám a iniciativám, které by měly vést k většímu povědo-

mí o přínosech pro společnost a rozkvětu ekosystému sociální ekonomiky v České 

republice.
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