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Úvod 
Tato výzkumná zpráva je v pořadí prvním výstupem projektu TAČR TL04000013 Sociální 

podnikání v ČR v době pandemie COVID-19 a po ní: Rozvoj a implementace krizového řízení. 

Cílem projektu, řešeného v období říjen 2020 až září 2022, je vytvořit postupy a nástroje, na 

jejichž základě budou moci sociální podniky (SP) působící v ČR implementovat vlastnı́ systémy 

krizového řízení a zvýšit tak svou odolnost v případě vzniku krize obdobné té, která je 

způsobena pandemiı́ COVID-19. Vytvoření postupů a nástrojů pro implementaci systémů 

krizového řízení bude dosaženo identifikacı́ hrozeb, zranitelnostı́ a rizik, která v době pandemie 

COVID-19 a v jejím důsledku ovlivňují SP působící v ČR. Součástí projektu je rovněž 

provedenı́ výzkumu současných postojů a přístupů českých SP ke krizovému řízení v době 

pandemie COVID-19, jejichž poznání napomůže správnému nastavenı́ postupů a nástrojů pro 

implementaci systémů krizového řízení pro specifické prostředí SP. 

Na řešení projektu se podílí tým akademiků z  FF UP v Olomouci ve spolupráci s  představiteli 

Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA ČR, z. s., která je zastřešující organizací SP v 

ČR. Vedoucím řešitelského týmu je Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D. z Katedry ekonomických a 

manažerských studií FF UP. 

Předkládaná výzkumná zpráva z první fáze řešení projektu představuje cíle, metody a výsledky 

výzkumu založeného na hloubkových polostrukturovaných rozhovorech s řídícími pracovníky 

SP 1 . Výsledky tohoto výzkumu jsou nezbytné pro porozumění situaci SP a jsou rovněž 

východiskem pro další části výzkumu a následného dosažení cíle projektu. 

V současné době v České republice neexistuje právní vymezení sociálního podniku. V řešeném 

projektu jsou využity definice sociálního podniku a integračního sociálního podniku vytvořené 

organizací TESSEA (2020). Sociálním podnikem se rozumí 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 – sociálního, 

ekonomického a environmentálního. V případě integračního sociálního podniku je pak 

 
1 Řídícími pracovníky sociálních podniků jsou myšleni vlastníci těchto podniků nebo zaměstnanci významně se 
podílející na řízení podniku. V dalším textu zprávy jsou tyto osoby označovány jako sociální podnikatelé. Užité 
generické maskulinum podnikatel do uvažované skupiny přičleňuje stejně ženy podnikatelky jako muže 
podnikatele. V tomto smyslu jsou užita i ostatní generická maskulina v textu. 
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veřejně prospěšným cílem zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu 

práce. Dalším typem je environmentální sociální podnik, jehož veřejně prospěšný cíl je 

orientován lokálně a environmentálně. 

Principem sociálního prospěchu se rozumí provozování aktivity prospívající společnosti, či 

specifické (znevýhodněné) skupině lidí, a účast zaměstnanců a členů v rozhodování o 

směřování podniku. Principem ekonomického prospěchu se rozumí zejména přednostní využití 

zisku pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů. Principem 

environmentálního prospěchu se rozumí zejména zohledňování environmentálních aspektů 

výroby i spotřeby a spolupráce s lokálními aktéry. 

Podle adresáře sociálních podniků (ASP, 2020) spravovaného MPSV působí v současné době 

v ČR 164 SP. Podle dotazníkového šetření sociálních podniků v ČR, které zpracovalo MPSV 

v roce 2019, bylo 95 % SP integračních.  Tyto podniky se z 80 % zaměřují na integraci osob se 

zdravotním postižením. Celkově zaměstnávaly SP v roce 2018 téměř 4000 znevýhodněných 

osob. SP v ČR působí převážně v oblastech potravinářství, gastronomie, či údržbových prací. 

Z hlediska velikosti se jedná většinou o mikro a malé podniky. Lze však předpokládat, že kromě 

uvedených 164 SP působí v ČR i další subjekty, které charakteristiky sociálního podnikání 

naplňují, avšak v adresáři nejsou registrovány. 

Podle údajů z Vyhodnocení dotazníkového šetření k situaci sociálních podniků v době 

koronavirové krize, které zpracovalo MPSV v červnu 2020, polovina dotázaných sociálních 

podniků odhadla propad tržeb v průběhu března a dubna 2020 o více než 50 %, pětina o 30-50 

% a pouze necelá čtvrtina o méně než 30 %. Systematicky s krizovým řízením však pracovalo 

pouze minimum českých SP, ačkoli v řadě ohledů jsou oproti konvenčním podnikům mnohem 

zranitelnější. Jedná se zejména o zranitelnost plynoucí ze zaměstnávání znevýhodněných 

pracovníků, kteří jsou méně adaptabilní, hůře zvládají stresové situace, kterou pandemie 

COVID-19 bezpochyby je, a jsou často i méně odolní po zdravotní stránce. SP si navíc 

nemohou dovolit v době krize upouštět od některých aktivit, od kterých by konvenční podniky 

upustit mohly, protože by přestaly naplňovat poslání a znaky sociálního podnikání, a to by mělo 

závažné společensky nežádoucí důsledky. Z tohoto důvodu jsou při řešení projektu 

zohledňovány rysy ekosystému SP, jehož specifika musí být v krizovém řízení SP promítnuta. 

V první fázi řešení projektu bylo v souladu s výzkumným plánem provedeno 25 

polostrukturovaných rozhovorů s cílem zjistit, jak pandemie dopadá na činnost SP, v čem 
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sociální podnikatelé vnímají své podniky jako zranitelné, jaké hrozby a jaká rizika ovlivňují SP 

v souvislosti s pandemií, a jak sociální podnikatelé přistupují v době pandemie ke krizovému 

řízení. Tomuto výzkumnému cíli odpovídá struktura výzkumné zprávy. 

V první kapitole je přesně vymezena první fáze výzkumu a je vysvětlen její význam z hlediska 

naplnění cílů řešeného projektu. Jsou představeny cíle první fáze výzkumu a související 

výzkumné otázky a je shrnut současný stav poznání. Druhá kapitola je věnována metodě 

výzkumu. Je objasněn užitý kvalitativní přístup, představen výzkumný vzorek a popsán průběh 

výzkumu. Ve třetí kapitole jsou na základě analýzy obsahu provedených rozhovorů podrobně 

prezentovány výsledky výzkumu v členění odpovídajícím výzkumným otázkám a oblastem 

výzkumného zájmu. Ve čtvrté kapitole jsou na základě syntézy těchto výsledků zodpovězeny 

výzkumné otázky a doložena uplatnitelnost výsledků. V páté kapitole jsou uvedeny limity 

provedeného výzkumu. Závěr obsahuje souhrn nejvýznamnějších výzkumných zjištění 

realizované fáze výzkumu. 
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1. Vymezení první fáze výzkumu 
 

1.1 Význam kvalitativního výzkumu pro naplnění cílů projektu 

Ačkoliv kvalitativní výzkum nebyl po dlouhou dobu přijímán na srovnatelné úrovni s 

výzkumem kvantitativním, dochází v současnosti ke stále většímu uvědomění, že metody 

vedoucí k porozumění zkoumaným jevům nemohou být označovány za druhořadé. V tomto 

trendu nejsou výjimkou ani ekonomické a manažerské disciplíny (Gummesson, 1999, p. 1). 

Obzvláště vhodná je pak kombinace obou přístupů. Právě tato výzkumná strategie je zvolena v 

rámci projektu “Sociální podnikání v ČR v době pandemie COVID-19 a po ní”. 

Kvalitativní výzkum byl v první fázi projektu zvolen z několika důvodů. První důvod se týká 

možnosti proniknout do hloubky zkoumaného fenoménu. Právě kvalitativní metody představují 

významný nástroj, jak porozumět dynamickým proměnám ve společnosti, které jsou způsobeny 

epidemií COVID-19. Otázky kvalitativního výzkumu cílí na zachycení sociálních reakcí na 

nové výzvy a umožňují porozumět tomu, jaký respondenti přisuzují smysl těmto dramatickým 

změnám (Teti et al., 2020). Odpovědi na výzkumné otázky, i jednotlivé případové studie, budou 

významné pro sepsání praktické knihy Krizové řízení sociálních podniků. 

Druhý důvod spočívá v možnosti přípravy kvantitativního výzkumu již na základě prvních 

zjištění z této výzkumné fáze. Jedná se především o úpravu hypotéz, docílení větší 

srozumitelnosti dotazníku pro cílovou skupinu, identifikace klíčových témat na základě 

přisuzovaného významu a další. 

 

1.2 Cíle výzkumu a výzkumné otázky 

Cíl první fáze projektu vyvstává z hlavního cíle projektu, kterým je vytvořit postupy a nástroje, 

na jejichž základě budou moci sociální podniky působící v ČR implementovat vlastní systémy 

krizového řízení a zvýšit tak svou odolnost v případě vzniku krize obdobné té, která byla 

způsobena pandemií COVID-19. Za tímto účelem je nejdříve nutné zmapovat současnou situaci 

sociálních podniků, zhodnotit jejich krizové řízení a shromáždit dostatek dat pro realizaci 

dalších fází projektu, což představuje hlavní cíle této výzkumné fáze. Cíle bude naplněno 

prostřednictvím zodpovězení hlavních výzkumných otázek:   
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1) Jaké jsou postoje a přístupy sociálních podnikatelů ke krizovému řízení v době pandemie 

COVID-19 a jak probíhá proces implementace krizového řízení? 

2) Jak sociální podnikatelé rozumí hrozbám, zranitelnostem a rizikům, kterým během 

sociálního podnikání čelí, a jak tyto fenomény ovlivňují jejich podnikatelskou a sociální 

činnost? 

3) Jakým způsobem dopadá pandemie COVID-19 na činnost sociálních podniků? 

Odpovědi na výzkumné otázky pak umožní skrze jejich syntézu vytvořit pracovní model 

týkající se schopnosti sociálních podnikatelů porozumět vztahu mezi hrozbami, zranitelnostmi 

a riziky, který bude doplněn katalogem hrozeb a zranitelností nejvíce ovlivňující sociální 

podniky. Další model se týká procesu tvorby krizového řízení sociálních podniků v kontextu 

pandemie COVID-19.  

 

1.3 Současný stav poznání 

Krizové řízení v prostředí malých a středních podniků  

Dostupné výzkumy postojů a přístupů ke krizovému řízení jsou realizovány s dominantním 

zaměřením na prostředí velkých korporací (Herbane, 2013; Spillan, J. & Hough, M., 2003). 

Malé a střední podniky (MSP) tvořící např. v zemích Evropské unie více než 99 % všech 

podniků jsou v tomto ohledu upozaděny. Výjimkou tak nejsou ani sociální podniky, které v 

evropských státech velmi často náleží právě do skupiny malých a středních podniků (Borzaga, 

C., Galera, G., Franchini, B., Chiomento, S., Nogales, R. & Carini, Ch., 2020).  

Přesto však bylo identifikováno několik odborných studií, které se na krizové řízení malých a 

středních podniků zaměřily a poznatky z nichž mohou být využity i v kontextu sociálních 

podniků. Podle Caponigra (2000) je pro mnoho MSP typická představa, že případnou krizi 

zvládnou i bez krizového plánu. Spillan a Hough (2003) uvádějí, že MSP kladou malý důraz na 

krizové plánování a jediným podnětem k obavám ohledně krizí je až samotný výskyt krize. 

Specifika krizového řízení v prostředí MSP podtrhují i Kurschus, Sarapovas a Cvilikas (2015), 

podle kterých mají MSP obecně omezenější přístup k finančním zdrojům, jsou náchylnější na 

dopad vnějších faktorů na jejich podnikání a schopnost těchto podniků zvládnout krizi je 

limitovaná. Z tohoto důvodu krizové řízení malých a středních podniků vyžaduje podrobnější 
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analýzu výkonnosti společnosti, aby bylo možné identifikovat nadcházející krizi, přičemž daná 

analýza by měla být založena nejen na finančních kritériích, ale také na různých kvalitativních 

ukazatelích. Na určitá omezení MSP vzhledem k potenciálním krizím poukazuje i Vargo a 

Seville (2011). Tito autoři zároveň poznamenávají, že MSP jsou však s ohledem na zvládání 

krizí nejen limitovány, ale mají i přednosti spočívající v jejich schopnosti rychleji se přizpůsobit 

měnícím se podmínkám. 

Odborná literatura dokládá, že rozvoj krizového řízení v MSP je důležitým tématem pro 

současný výzkum. Jeho závažnost je navíc umocněna probíhající krizí související s epidemií 

COVID-19. Segment sociálních podniků, náležející do skupiny MSP, zasluhuje o to více 

pozornosti, neboť sociální podniky mohou být díky podstatě svého podnikání mnohem 

náchylnější k případným krizím. 

 

Fenomény riziko - hrozba - zranitelnost v činnosti sociálních podniků 

Kromě výzkumu postojů a přístupů sociálních podniků ke krizovému řízení a dopadu epidemie 

COVID-19 na činnost sociálních podniků se předložený výzkum zaměřuje na vnímání tří 

základních fenoménů krizového řízení a identifikaci jejich vlivu na sociální podniky. Zmíněné 

fenomény tvoří triádu hrozba-zranitelnost-riziko. Důležitost rozlišovat mezi těmito termíny 

vychází z definice samotného rizika spočívajícího v interakci hrozby a zranitelnosti 

(Ministerstvo vnitra České republiky, 2016). Bez pojmenování možných hrozeb a zranitelností 

není možné identifikovat následná rizika.  

Část dosavadního stavu poznání byla prezentována v příspěvku Kročila, Müllera a Kubátové 

(2020), autorů této výzkumné zprávy. Podle Hoogendoorna, Zwana a Thurika (2011), kteří 

odkazují na Knighta (1921) a Parkera (2009), je rolí podnikatele vytvářet poptávku a nabídku 

zboží a služeb a současně nést všechna rizika spojená s tímto procesem. Pro podnikání je tedy 

vyžadována schopnost nést nejistotu a riziko a je neoddiskutovatelné, že daná schopnost hraje 

významnou roli při výběru povolání stát se podnikatelem. Tento požadavek se nijak neliší u 

sociálních podnikatelů, u nichž je schopnost nést rizika široce uznávána jako klíčová vlastnost. 

Jak uvedli Defourny a Nyssens (2012), členové EMES (Mezinárodní výzkumná síť pro sociální 

podnikání), ti, kteří zakládají sociální podnik, přebírají zcela nebo částečně riziko spojené s 

touto iniciativou. 



  

9 
 

Je sociální podnikání více, stejně nebo méně riskantní než tradiční podnikání? Jak tvrdí 

Halberstadt, Niemand, Kraus, Rexhepi, Jones a Kailer (2020), rizika spojená se sociálním 

podnikáním se zdají přinejmenším stejná nebo dokonce vyšší než v případě tradičně 

pojímaného podnikání, neboť sociální podnikatelé se navíc musí vypořádat s riskantními 

rozhodnutími ovlivňujícími ekonomickou návratnost činností, jako jsou investice do správných 

zaměstnanců, vytvoření inovativního produktu/služby nebo marketingového mixu, který v 

konečném důsledku ovlivňuje sociální i ekonomickou výkonnost. Podle Gupty, Chauhan, Paula 

a Jaiswal (2020), kteří odkazují na Dwivediho a Weerawardena (2018), je řízení rizik spolu s 

inovativností, proaktivitou a orientací na společenský prospěch klíčovou dimenzí sociálního 

podnikání. Jak uvedli Fakoussa, O’Leary a Salem (2020), sociální podnikání je ovlivňováno 

větší mírou rizika než tradiční podnikání. Murphy, Pollack, Nagy, Rutherford a Coombes 

(2019) pohlížejí na danou problematiku podobně: riziko a nejistota podnikatelské činnosti v 

rámci sociálního podnikání bývají vyšší než v jiných, více regulovaných, podnikatelských 

odvětvích.  

Mají sociální podnikatelé vyšší averzi k riziku než konvenční podnikatelé? Tímto problémem 

se zabývali Choi, Kim a Kim (2018): dle jejich výzkumu mají sociální podnikatelé o více než 

15 % vyšší tendenci podstupovat riziko než komerční podnikatelé. To lze vysvětlit skutečností, 

že sociální podnikatelé mají často k dispozici jiné druhy financování, jako je získávání 

finančních prostředků od filantropů nebo prostředky z veřejných zdrojů. To může způsobit větší 

sklon k riziku u sociálních podnikatelů. 

Pro rozvoj krizového řízení sociálních podniků je obzvláště užitečný výzkum provedený autory 

Wronka-Pospiech, Frączkiewicz-Wronka a Laska (2017). Na základě průzkumu 160 sociálních 

družstev autoři identifikovali 10 hlavních rizik v činnostech sociálních podniků. Tato rizika 

jsou uvedena v tabulce 1. 
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Tabulka 1: Hlavní rizika v sociálních podnicích (dle výzkumu provedeného autory Wronka-

Pospiech, Frączkiewicz-Wronka a Laska, 2017) 

Typ rizika Typ rizika 

Nedostatečné zapojení zaměstnanců Zhoršení tržních podmínek 

Poškození značky a dobré pověsti Odpovědnost, kterou nese SP za kvalitu 
zboží/služby 

 

Pokles příjmů Úmyslné nebo neúmyslné činnosti 
poškozující zákazníky 

Nedodržení nebo porušení podmínek 
obchodní smlouvy 

Nedodržení smlouvy nebo porušení smlouvy 
ze strany provozovatelů a organizací, se 

kterými SP spolupracuje 

Krádež hotovosti SP Ztráta financování 

 

Ačkoli se odborná literatura zabývá riziky v sociálním podnikání, další dva fenomény 

krizového řízení - hrozby a zranitelnosti - nejsou příliš diskutovány. Uvádíme však dvě 

výjimky. Tykkyläinen (2019) se zabýval hrozbami ovlivňujícími sociální podniky ve Finsku. 

Tyto hrozby mají finanční (pokles tržeb, bankrot) a tržní (vyloučení z veřejných zakázek, 

ukončení veřejných zakázek) charakter. V souvislosti se zranitelnostmi sociálních podniků je 

třeba zmínit srovnávací souhrnnou zprávu od Borzagy, Galery, Franchini Chiomenta, Nogalese 

a Cariniho (2020). Podle autorů zranitelnost sociálních podniků vyplývá ze silné závislosti 

sociálních podniků na vnitrostátních a místních politikách, vzhledem k jejich silné integraci do 

systémů sociálního zabezpečení členských států EU. Dále je zranitelnost způsobena neustálými 

politickými změnami, snižováním veřejných výdajů a nejasnou konceptualizací sociálního 

podnikání.  
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2. Metoda výzkumu 

 

2.1 Kvalitativní přístup 

Během realizace kvalitativního výzkumu byly dodrženy obecné zásady pro kvalitativní 

výzkumné metody. Užitý výzkumný přístup nachází oporu v principech zakotvené teorie 

(Strauss a Corbinová, 1999), která napomáhá odhalit procesuální povahu zkoumaného 

fenoménu, v tomto případě krizového řízení sociálních podniků v kontextu pandemie COVID-

19. 

V průběhu pilotní fáze výzkumu bylo na základě analýzy prvních třech rozhovorů 

identifikováno několik klíčových konceptů, a to především intuitivnost přístupu sociálních 

podnikatelů k podnikovému řízení a absence krizového řízení. Na základě principů zakotvené 

teorie vedlo toto zjištění k doplnění výzkumných otázek o čtvrtou otázku: 4) Rozlišují sociální 

podnikatelé mezi základními pojmy krizového řízení a jakým způsobem dochází k jejich 

záměně? 

Předem stanovený počet 25 rozhovorů byl dostatečně velký na zajištění teoretické saturace. 

Bylo provedeno dostatek rozhovorů s respondenty, kteří poskytli další evidenci pro objevující 

se koncepty. Ve fázi, kdy bylo realizováno více než deset rozhovorů, se získávané informace 

začaly opakovat. Teoretická citlivost výzkumníků byla během výzkumu zvýšena také 

prostřednictvím předběžného přehledu literatury (srov. Thistoll et al., 2016). Výsledkem toho 

byl sborníkový článek (Kročil et al., 2020). Straussův a Glaserův požadavek co nejpozdější 

zpracování literatury neodpovídá současné výzkumné praxi, kdy již při přípravě projektové 

žádosti je nutné zpracovat literaturu k danému tématu, navíc jak dodávají současní 

metodologové, výzkumník není nikdy “tabula rasa” bez jisté teoretické znalosti dané 

problematiky (srov. např. Charmaz, 2006, s. 165). K dřívějším výzkumům však byl zaujat 

“teoretický agnosticismus”, aby nedošlo k ovlivnění již existujícími konceptualizacemi 

problematiky (Henwood, Pidgeon, 2003, s. 138). Je nutno podotknout, že v kontextu českého 

sociálního podnikání neexistují výzkumy na dané téma. Jednotlivé koncepty předkládané v této 

zprávě a jejich syntéza tak odrážejí specifika prostředí českého sociálního podnikání. 
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V třetí části této výzkumné zprávy jsou uvedeny výsledné koncepty, které jsou výsledkem 

otevřeného kódování. Koncepty jsou rozčleněny do několika tematických kategorií, které 

odpovídají výzkumným otázkám. Ve čtvrté části jsou vymezeny teoretické vztahy mezi 

koncepty a formulovány modely rozšiřující porozumění situaci sociálních podniků, které budou 

využity v praxi.   

 

2.2 Charakteristika výzkumného vzorku 
 

Celkově bylo v rámci předloženého výzkumu provedeno 25 rozhovorů se sociálními 

podnikateli působícími v České republice. Při výběru respondentů byl kladen důraz na 

rozmanitost výzkumného vzorku z hlediska odvětví a lokality, ve kterých sociální podniky 

působí. Z hlediska pohlaví jsou respondenti zastoupeni téměř rovnoměrně - rozhovory byly 

provedeny s 12 podnikatelkami a 13 podnikateli. Podrobnější charakteristiku výzkumného 

vzorku zpřehledňuje tabulka č. 1. 

 

Tabulka 2: Charakteristika respondentů 

Číslo 

podniku 

Pohlaví Věk Vzdělání Město Velikost 

podniku 

Odvětví 

P1 Ž M Magisterské 
Valašské 

Meziříčí 
S 

výroba čokolády, 

úklidové služby, 

secondhand 

P2 M M Magisterské Olomouc Mi upcyklace 

P3 M S Středoškolské Brno V 

myčka aut, recyklace 

odpadu, textilní 

výroba, kompletace 

P4 M S Bakalářské Olomouc Mi kavárna 
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P5 M St Středoškolské 
Ústí nad 

Labem 
Mi 

technické služby, 

zahradnické služby 

P6 Ž S Magisterské 
Havlíčkův 

Brod 
S 

prádelna, 

gastronomie 

technické služby, 

textilní výroba 

P7 Ž St Magisterské Benešov Mi upcyklace 

P8 M S Bakalářské Zábřeh M 
úklidové služby, 

výroba, kompletace 

P9 M S Středoškolské Praha Mi zahradnické služby 

P10 M St Magisterské Olomouc M 
obchod s 

potravinami 

P11 M S Magisterské Kladno S 
kavárna, úklidové 

služby 

P12 M M Magisterské Brno S telemarketing 

P13 Ž St Magisterské Maříž M 
výroba keramiky, 

restaurace, ubytování 

P14 Ž St Středoškolské Olomouc M 

konzultační služby, 

kompenzační 

pomůcky, výroba 

keramiky 

P15 M St Magisterské Brno M knihkupectví 

P16 Ž S Bakalářské Liberec Mi zpracování levandule 
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P17 M S Magisterské Olomouc M fyzioterapie 

P18 Ž S Magisterské Řevnice Mi kavárna 

P19 M St Středoškolské Liberec M výroba textilu 

P20 Ž S Středoškolské 
České 

Budějovice 
Mi reuse centrum 

P21 Ž S Bakalářské Plzeň Mi výroba nápojů 

P22 Ž St Magisterské Hostětín M výroba nápojů 

P23 Ž S Magisterské Příbor Mi 
bezobalová prodejna, 

gastronomie 

P24 Ž S Magisterské Praha M pražírna kávy 

P25 M S Středoškolské Olomouc Mi masérské služby 

 

Vysvětlivky k tabulce 1: Věk- M (Mladší, 18 - 35 let), S (Střední, 36 - 55 let), St (Starší, více než 55 let); 

Velikost podniku - Mi (Mikro, do 10 zaměstnanců), M (Malý, do 50 zaměstnanců), S (Střední, do 250 

zaměstnanců), V (Velký, 250 a více než 250 zaměstnanců) 

 

 
 



  

15 
 

2.3 Průběh výzkumu 
 

Výzkum probíhal v období říjen–prosinec 2020. Celkem bylo provedeno 25 rozhovorů s 

vedoucími představiteli sociálních podniků. Sociální podnikatelé byli oslovováni třemi 

způsoby. Prvním zdrojem kontaktů byl Adresáře sociálních podniků (ASP, 2020), kde byly 

vytipovány vhodné sociální podniky. Při tomto výběru byla zohledněna rozmanitost odvětví 

podnikání, lokalita a velikosti podniku. Dále pak byly osloveny podniky na základě doporučení 

spolku TESSEA ČR, z. s. Třetí způsob představuje tzv. metoda sněhové koule (snowballing), 

která je založena na oslovování podniků na základě doporučení předchozích respondentů 

(Smith et al., 2009). Rozmanitá komunikační strategie umožnila získat dostatečný počet 

vhodných respondentů. 

Pokud to epidemiologická situace umožnila, probíhaly rozhovory osobně, a to buď na půdě 

Filozofické fakulty UP, či v místě podnikání respondentů. Během zhoršené epidemiologické 

situace – zejména období listopadu – bylo nutné rozhovory realizovat online formou. S touto 

možností se počítalo již při sestavování výzkumného záměru. Online rozhovory byly vedeny 

přes aplikace Zoom či Skype, a to za využití webové kamery. Videohovor umožnil 

zprostředkovat plynulou konverzaci. Naprostá většina podnikatelů měla již v průběhu epidemie 

COVID-19 s touto formou komunikace zkušenosti a byli velmi otevřeni této formě spolupráce 

na výzkumu. Online rozhovory probíhaly srovnatelně plynule jako rozhovory osobní a zvolená 

metoda nijak neovlivnila bohatost dat, ani délku rozhovorů. Všechny rozhovory byly 

nahrávány. V průměru dosahovala doba trvání jednoho rozhovoru délky jedné hodiny.   

Před začátkem rozhovoru byli všichni respondenti informováni o výzkumu a jeho cílech. 

Následně respondenti podepsali informovaný souhlas, souhlas s nahrávkou rozhovoru a souhlas 

se zpracováním osobních údajů. Nahrávky byly poté doslovně přepsány.  

 

2.4 Analýza dat 
 

Po prvních třech rozhovorech proběhlo otevřené kódování. Jednotlivá témata - a zejména pak 

objevující se koncepty - jsou znázorněny na Obrázku 1. Na základě první analýzy došlo k 

významným zjištěním, které vedly k rozšíření výzkumných otázek. Podstatnými skutečnostmi 

byly zejména intuitivní přístup k řízení a nerozlišování mezi základními pojmy krizového 
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řízení. Pro porozumění těmto fenoménům a pro zjištění toho, jak významnými jsou, bylo 

nezbytné zajistit dostatečný počet respondentů. 

 

Obrázek 1. Mapa konceptů založená na analýze prvních rozhovorů. 

 

 

 

Na základě analýzy všech rozhovorů, bylo identifikováno šest základních tematických 

kategorií. První kategorie se týká potíží v podnikání, které také představují základní bariéry pro 

rozvoj sociální podnikání v ČR. Tato kategorie souvisí s naplňováním podnikových cílů. Druhá 

kategorie se týká krizového řízení. Třetí kategorie představuje základní hrozby, kterým sociální 

podnikatelé během své činnosti čelí. Čtvrtá kategorie se týká vnímaných zranitelností 

sociálních podniků. Pátá kategorie představuje vnímaná rizika. Poslední, šestá kategorie 

popisuje prožívání epidemie COVID-19 sociálními podnikateli. Tyto kategorie jsou 

znázorněny na Obrázku 2 v šedých polích. Obrázek ukazuje také jednotlivé koncepty pojící se 

k tematickým kategoriím. Čarami jsou pak vyobrazeny vztahy mezi koncepty.  

V třetí části této zprávy jsou prezentovány výsledky výzkumu podle jednotlivých kategorií a 

jsou zmíněny úryvky z rozhovorů, které se vztahují ke konceptům v rámci kategorií. Ve čtvrté 

části je odpovězeno na výzkumné otázky a poznatky z rozhovorů jsou syntetizovány do modelů 
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popisujících proces tvorby krizového řízení SP, porozumění hrozbám, zranitelnostem, rizikům 

a jejich vlivům. Je také ukázáno, jaká jsou specifika různých oblastí podnikání.  
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Obrázek 2. Síť kategorií a konceptů. 
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3. Výsledky výzkumu  
 

Stanoveným výzkumným otázkám odpovídá šest klíčových témat s řadou na základě 

otevřeného kódování identifikovaných konceptů. Klíčovými tématy jsou: Problematické 

aspekty podnikání v kontextu podnikových cílů, Přístupy ke krizovému řízení, Hrozby a 

nejistoty v sociálním podnikání, Vnímané zranitelnosti sociálních podniků, Vnímaná rizika a 

Prožívání epidemie COVID-19 sociálními podniky.  

 

3.1 Problematické aspekty podnikání v kontextu podnikových cílů 
 

Rozhovory odhalily řadu problémů, se kterými se sociální podnikatelé ve svém podnikání 

potýkají. Většina z nich může být zároveň chápana i jako bariéra pro zakládání nových 

sociálních podniků. Nejčastěji zmiňovaným problematickým aspektem, který sociální podniky 

negativně ovlivňuje, je neukotvenost sociálního podnikání v české legislativě: 

Co se týče sociálního podnikání obecně, chybí nějaký ucelený koncept, kdo si může 

sociální podnik říkat/neříkat, jak to může fungovat, těch věcí je tam moc, které jsou 

potřeba k dořešení. (P3) 

Zásadní problém je ten, že sociální podnikání není upraveno jakýmkoliv zákonem. Chybí 

zde legislativa. (P4) 

Přiznám se, že jsem čekal daleko víc od toho, co bylo deklarováno na začátku, že 

sociální podnikání bude mít úpravu zákonem, že bude výrazně zvýhodněno při výběru 

veřejných zakázek, že budeme snadněji dosahovat na dotace, a to i ty evropské, na 

podporu na pořízení strojového vybavení a na zlepšení hygienického zázemí pro 

zaměstnance, nebo na nové dílny. (P8) 

Samozřejmě každému, kdo do toho jde, vadí to, že to není ukotveno v nějakém zákoně. 

Existuje tady pouze nějaká platforma, existují tady nějaké zásady, které jsou definované, 

a které jsou respektované, nicméně pořád tady chybí to zákonné zakotvení. A to je od 

začátku problém, to bychom si všichni přáli, abychom vstupovali do něčeho, kde prostě 

víme, že z toho plyne nějaká povinnost, a současně, že z toho plyne nějaká výhoda. (P10) 
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Z politického prostředí vychází i další pro sociální podnikatele tíživý aspekt, a sice zvyšování 

minimální mzdy, které se promítá do růstu mzdových nákladů sociálních podniků: 

Cílem je dosáhnout toho, aby firma byla co nejmíň závislá na příspěvcích od státu, jestli 

se zase zvedne minimální mzda, aby to pro nás nebylo existenční, abychom nemuseli 

zase vymýšlet, kde zase ušetřit, co zase udělat, jak změnit, proč najednou lidem zase 

navýšit mzdy, abychom mohli lidi spravedlivěji odměňovat…. Dříve jsme dostávali více 

než minimální mzdu, dnes více než většina zaměstnanců pobírá minimální mzdu, protože 

na to nemáme ekonomicky a nezvyšoval se adekvátně příspěvek, a prémie jim můžeme 

nabízet velmi malé, a tak nastává u výkonnějších zaměstnanců demotivace, proč mají 

dělat víc, i když mají stejné peníze. Ve výsledku je k tomu ten současný stav vede. (P3) 

Do roku 2014 měl stát jinou úroveň minimálních mezd a mzdových tarifů pro 

zaměstnávání v sociálních podnicích, chráněných dílnách atd., takže si byl vědom, že ti 

lidé mají sníženou pracovní schopnost, jejich výkonnost není taková, jako v běžných 

firmách. A do té doby byla pro tento okruh lidí snížena minimální mzda. Jenže v tom 

roce došlo ke zlomu a v rámci rovnosti všech se všemi došlo k vyrovnání minimálních 

mezd a tarifů s celým podnikatelským úřednickým sektorem, a to pro nás bylo velice 

náročné, abychom tomu dostáli, protože adekvátně k tomu se nezvedla podpora ze 

strany úřadu práce a MPSV na sníženou pracovní schopnost lidí. (P8) 

Je tam nejistota, jak se mění politické složení, je tam problém s minimální mzdou, která 

roste, ale není nám jako zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením 

kompenzovaná… (P9) 

 

Jako podstatnou překážku ve svém podnikání vidí sociální podnikatelé rovněž přílišnou 

byrokracii ze strany orgánů veřejné správy: 

Jinak se potýkáme s problémy jako ostatní podnikatelé – byrokratické překážky či 

konkurence. (P4) 

Mně tam vadí, že skutečně ta administrativa je někdy velmi složitá, a tudíž i ti, kteří mají 

obrovskou chuť to dělat – zrovna teď mám dva takové projekty – tak neuspěli kvůli 

složité administrativě. (P10) 

Možná byrokracie a administrativa s tím spojená, když se přihlásíme do dotačních 

titulů, tak někdy jsou tak složité, že musíte mít a platit projektové manažery, abyste ten 

projekt dokázali řídit. Spoustu peněz, které má končit v sociálních podnicích, tak končí 
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v těchto firmách, někdy mi to připadá, že ty projekty jsou záměrně zadávané tak složitě, 

aby to nebyl sociální podnik schopen udělat sám. (P17) 

 

Někteří sociální podnikatelé by ocenili i větší podporu ze strany Úřadu práce a jiných 

organizací: 

Sociální podnikání v ČR má dobře našlápnuto, je dobře, že se objevují různé dotační 

tituly i v rámci evropských sociálních fondů, které mají akcelerovat vůbec tento 

segment, hrozně bych si přál, kdyby to nestálo jen na dotacích, ale kdyby to bylo by pod 

parou podporováno ještě více legislativně a i v místních samosprávách, ať už 

ve městech, obcích, ale i ze stran dalších firem či organizací, které by dávali více šancí 

sociálním podnikům, protože jsou závislé, jsou často velice nechci říct nestabilní, ale 

nejsou to žádné mamutí nadnárodní podniky a každá zakázka jim pomáhá k přežití. 

Takže to bych si velice přál, kdyby ze stran těchto místních samospráv dostávaly podniky 

sociální mnohem větší šanci. (P2) 

V sociálním podnikání postrádám větší podporu ÚP v oblasti pracovní rehabilitace, 

v pomoci vlastním mentorům. Náš sociální podnik je tak malý, že si nemůže dovolit tolik 

potřebného vlastního psycho- sociálního pracovníka. Postrádáme tuto potřebnou 

službu i u partnerských neziskových organizací a agentur. (P15) 

Já považuji za velice důležité propojení sociálních podniků s běžnými podniky. 

Společenskou odpovědnost běžných komerčních firem vnímám jako skvělý nástroj pro 

to, aby se mohly sociální podniky s nimi propojit. A to formou společného projektu, cíle, 

kdy od sebe nakupují, měl by to být win win koncept, nemělo by to být o tom, že sociální 

podnik je malý a je looser, a velký komerční podnik ho využívá. Na tomhle poli je strašně 

moc práce. Na jedné straně je to možná náš problém, že nejsme dost velcí ambasadoři 

sociálních podniků a vůbec celého principu sociálního podnikání, a komerční firmy 

tomu nerozumí. Na druhé straně je strašně těžké dostat se do těch firem, mluvit 

s konkrétními a správnými lidmi, hledat společná témata, kdy by si mohly podniky být 

navzájem užitečné, v čem by pomohla spolupráce komerčního podniku se sociálním, jak 

by mohla komerční firma posílit značku podniku sociálního. (P18) 

 

Jinou překážkou pro další rozvoj sociálního podnikání je dle zkušeností sociálních podnikatelů 

nízká míra obeznámenosti s konceptem sociálního podnikání: 
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Pořád je na veřejnosti velmi malé povědomí o tom, co je sociální podnikání. Je otázka, 

jestli ten pojem je vůbec srozumitelný a dobře nastavený, řada lidí řekne, že je to 

protimluv. Je to nedoceněné. I zastupitelé obcí a krajů nedoceňují dopad činnosti. A 

přitom to má to obrovské dopady. Nedělali jsme žádné propočty dopadů, kolik se ušetří 

tím, že ti lidé jsou zaměstnaní a nejsou doma, tzn. za veškeré služby sociálních služeb, 

hospitalizace atd. Kdyby to někdo propočítal, myslím si, že by to bylo velké číslo. 

Popularizace by měla být daleko větší. (P6) 

Dále i to, jak vidí lidé, když jsme třeba na trzích, ten sociální podnik. Když se řekne 

environmentální sociální podnik, tak vidí chráněnou dílnu, a to je úplně diametrálně 

odlišné. A oni vidí, když tam mám cedulku a ptají se, proč to máme tak drahé a podobně 

a já jim říkám, že to všechno děláme sami, levanduli si musíme vypěstovat, máme tu 

práci na poli, takže ano, výrobek má cenu vyšší než u kosmetické firmy, i když to máme 

certifikované, ale ty kosmetické firmy sváží jenom ten hotový produkt a stačí si ho do 

svých lahviček. Jenže oni toto nevidí. Mrzí mě ten pohled společnosti, že sociální podnik 

je automaticky chráněná dílna. (P16) 

Trochu mě mrzí, že to sociální podnikání není vnímáno veřejností, nebo je vnímáno se 

zaměřením na charity nebo chráněné dílny související se sociálními službami. Obecnou 

veřejností je to podle mého názoru vnímáno jako určitý druh podnikání, není to ani 

charita, ani sociální služba. Chce to ještě velkou podporu, aby se to dostalo do 

povědomí lidí. (P23) 

 

Poslední identifikovaný problematický aspekt se týká finanční situace sociálních podniků - 

zejména absence finančních rezerv a problémů s cash flow:  

Samozřejmě Covid-19 nám do toho hodil vidle, ten nás připravil o nějaké prostředky, 

přivodil problém s cash flow, pomoc od státu, díky tomu, že bereme dotaci, kterou 

bereme, tak byla nulová. (P3) 

Tak co mě nejvíc trápí je cash-flow, nějaké postupy, které jsou poměrně rigidní postupy 

ze strany státních úřadů. To cash-flow, tak tam, nevím, jak jste obeznámen s tím, jak 

fungují příspěvky podle Zákona o zaměstnanosti a zaměstnávání lidí se zdravotním 

postižením. Obecně je to tak, že úřad práce přispívá nějakou částku, nějakým 

procentem, na mzdy zaměstnanců se zdravotním postižením a my vyplácíme ty mzdy, a 

potom jednou za kvartál dáme žádost na úřad práce o poskytnutí právě toho příspěvku 
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na zaměstnávání těch lidí se zdravotním postižením, a pak úřad práce, dejme tomu měsíc 

a půl, dva měsíce, zkoumá tu naši žádost a oprávněnost podle jejich nároků a následně 

to vyplácí. Takže, když to vezmu na příkladu, tak třeba za leden zaplatíme mzdu, a potom 

v květnu dostaneme část peněz, které jsme v lednu vyplatili. Tak to je pro mě, z hlediska 

té firmy, ta největší komplikace a vždycky trneme, jestli ten příspěvek dostaneme, 

protože kdybychom ho nedostali, tak se dostaneme do velkých finančních potíží, protože 

s tím už nějakým způsobem počítáme. (P11) 

Dalším problémem je absence finančních rezerv, v podstatě přežíváme z měsíce na 

měsíc. (P19) 

 

 

3.2 Přístupy ke krizovému řízení 
 

Jedním z klíčových přínosů předloženého výzkumu je popsání přístupů a postojů sociálních 

podniků ke krizovému řízení před i v průběhu epidemie COVID-19. Ačkoli některé z našich 

rozhovorů odhalily existenci propracovanějších systémů krizového řízení, příznačnou 

charakteristikou přístupů ke krizovému řízení u mnoha sociálních podniků se stala intuitivnost: 

My to děláme intuitivně. To řízení není, řekl bych, moc strukturovaný… (P4) 

Vzhledem k tomu, že došlo ke změnám, jako je změna společenské smlouvy, kdy odešel 

druhý jednatel, a já jsem nyní jediným jednatelem a šéfem firmy, protože další dvě 

společnosti, které to zakládaly, tak sice existují, ale jejich náplň práce je úplně jiná, tak 

se přiznám, že ten podnik řídím naprosto intuitivně. (P5) 

Asi to neumíme. Myslím si, že se umíme přizpůsobit, tím, jak nejsme rigidní a jak není 

ten systém robustní, tak samozřejmě ta schopnost improvizace je obrovská. To si 

myslím, že je jedna z našich předností, v té bídě, kterou máme. Tak v tomto je ta výhoda, 

že se dá udělat nějaká úprava, nebo změna dohodnout během hodiny. (P11) 

Hodně s kolegyněmi, jsme čistě ženská skupina, hovoříme o intuitivním byznysu, čímž 

často šokuji komerční firmy. Ale ono nám to funguje. Když cítíme, že máme příležitost 

nebo se k nám něco blíží, tak to začínáme řešit. Vnímáme, že bychom to řešit měly. (P18) 
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U nás by to nemělo efekt. Je to spíše intuitivní, nějaký šestý smysl mi říká, že by se mohlo 

něco stát. Víme, že nebudou prostředky, tak se snažíme srazit výdaje na úplný základ, 

co je zbytné, tak vynecháme. Teď zajišťujeme jenom základní chod podniku a čekáme, 

až se rozběhne. (P21) 

My s krizovým řízením nepracujeme, protože na to nemáme kapacity. Ale víceméně 

jedeme v krizovém režimu už dlouho. Je to tím, že jsme sezónní podnik, a největší nápor 

bývá na jaře, na podzim a před Vánoci, a v těch dobách jedeme v krizovém 

managementu. Ale je to ten živelný krizový management, ne řízený. (P24) 

 

Teorie krizového řízení pracuje mimo jiné s třemi základními a navzájem se ovlivňujícími 

pojmy, kterými jsou hrozba, zranitelnost a riziko. Dotazovaným sociálním podnikatelům však 

tyto pojmy splývají a nejsou jimi rozlišovány: 

My tyhle termíny moc nerozlišujeme a pracujeme s nimi jako s jedním celkem. (P8) 

No, že bychom s nimi pracovali nějak sofistikovaně, třeba že bychom si je nakreslili na 

slide jako SWOTku, a říct, tohle jsou pro nás příležitosti, to ne. My spíš pracujeme se 

SWOT analýzami, když řešíme nějakou novou situaci. Ale s touto terminologií pro krizi 

úplně nepracujeme. (P18) 

Spíše ne, snažíme se více používat selský rozum než vyloženě teorii – vždy si snažíme 

jednotlivé situace představit a pokusit se odhadnout, co to pro firmu jako celek může 

znamenat. Jednotlivé situace nijak nekvantifikujeme, spíše si každou snažíme virtuálně 

představit a říct si jaké kroky bude potřeba udělat jak z naší strany, tak ze strany 

zaměstnanců, abychom se s tím nějak vyrovnali. (P19) 

 

Někteří sociální podnikatelé však uvedli, že disponují propracovanějšími přístupy ke krizovému 

řízení: 

Samozřejmě máme zpracovaný krizový plán, děláme strategické plánování za účasti 

Správní rady. O provozních věcech si rozhodujeme mezi sebou s kolegy, ale strategické 

věci řeší i Správní rada. Pravidelně se dělá strategické plánování, podle kterého se 

během roku vyhodnocuje, máme pravidelné porady vedení týmu a setkání Správní rady. 

Pravidelně jednou dvakrát do roka projedeme SWOT analýzu, co se změnilo a 

nezměnilo, a podle toho se udělá strategický plán, a vychází se z toho i pro krizový plán. 

(P9) 
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Já pracuji s plánem zaměstnanosti, vedu si karty, na co má jaký zaměstnanec schopnosti 

atd. Tím, že nás tady není moc a není to ideální, protože občas musí každý dělat všechno, 

tak ale ta zastupitelnost je větší a lepší. Když vím, že mi na dva měsíce onemocní 

provozní, tak vím, která z děvčat je schopná ji zastoupit, abychom to vykryli, a tímto 

způsobem máme nějaký plán a představy. Co se týká úvazků, u nás lidé pracují na 

různých projektech, a já mám tabulku úvazků jednotlivých pracovních pozic, kterou ale 

musím během roku měnit, když nám schválí projekt. Co se týká covid situace, tam jsme 

si vytvářeli krizové plány, co v jaké situaci jsme schopní udělat, jak se zachovat. (P22) 

Ano, na představenstvu jsme si řekli, že to uchopíme pevněji, že budeme mít rozepsané 

měsíční plány obratu tržeb, budeme to vyhodnocovat, a pokud bude realita hodně 

odlišná, tak budeme hledat další obchodní příležitosti, které nejsou úplně nereálné. 

Z hlediska kapacit se teď na něco soustředíme, ale kdyby to bylo nutné, tak víme, že se 

můžeme vydat i jinou cestou. (P23) 

 

Nakonec, odpovědi několika sociálních podnikatelů potvrzují, že na epidemii COVID-19 je 

možné pohlížet i jako na příležitost dalšího rozvoje podniku, neboť právě epidemie se stala 

impulsem pro to, aby sociální podniky začaly uvažovat o zavedení systému krizového řízení: 

 

Musím říct, že to vznikalo až teď, přiznám se, že jsme s tím nikdy nepočítali. (...) Musím 

říct, že ano, protože jsme se na to museli připravit ze dne na den, takže jsme ten krizový 

plán dělali ušitý na míru této pandemii nebo téhle krizi. (...) My v krizovém plánu máme 

právě seznam rizik a seznam věcí, které nás ohrožují, a umíme je spočítat. Jsou to 

konkrétní věci – když zavřou školy, přijdeme o naše dodavatele, kolik nás to bude stát, 

kde budeme muset vyhledat nové dodavatele. Zkrátka jsme na tohle připravení. (P1) 

Máme oddělení, které má zpracovávat tyto věci. To jsme zaváděli letos od ledna, to 

nějak zpracované nemám, pořád diskutujeme nad nějakými věcmi, co upravit, co ne, co 

by se mělo dát. Takže nějaký manuál krizového řízení této situace, kdyby znova nastala 

máme, ale nelze tam popsat všechno, snažíme se popsat co nejvíce a nejlépe. (P3) 

My sice děláme opatření v oblasti ochranných pomůcek, předzásobujeme se, snažíme se 

mít rezervu v plánování dovolených a možnost reagovat, když nám to zavřou, tak lidi 

poslat na dovolenou. Převedli jsme nějaké práce, které by šly dělat doma, ale radši 

bychom, aby tu práci vykonávali tady. Zavedli jsme dvě směny, ale pozor, my máme 
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směnu na šest hodin, většina lidí pracuje na zkrácený úvazek 4-6 hodin. Zavedli jsme 

dvousměnný provoz, 6 hodin a pak 6 hodin, aby se lidé nepotkávali a využily se zakázky. 

Pak je zase náhlý výpadek zakázek, tak máme připravené činnosti, co můžeme dělat, 

třeba údržbu provozoven. Pokud je zase převis zakázek, tak nabíráme studenty a 

brigádníky, máme seznam brigádníků. Na některé situace tedy umíme reagovat. (P6) 

Na tohle jsme se nepřipravovali vůbec, protože jsme sami nečekali, že by to mohlo 

nastat, přiznám se, že jsme byli zaskočeni. (...)  

A teď ten plán už formujete?  

Ano, plán je. Rozhodli jsme se nepřijímat nové zaměstnance a saháme do rezerv, které 

máme. Snažíme se to řešit formou nadúvazků a přesčasů. Domníváme se, že to nejhorší 

teprve přijde... (P8) 

 

 

3.3 Hrozby v sociálním podnikání 
 

Termín hrozba představuje primární, nezávisle existující fenomén, který chce nebo může 

poškodit nějakou chráněnou hodnotu. Jedná se o vnější fenomén (činitel), existuje nezávisle na 

chtění člověka, využívá zranitelností subjektu a je zdrojem rizika. Dotázaní sociální podnikatelé 

dokázali identifikovat řadu jevů, které lze za hrozbu považovat. Jedním z nejčastěji 

zmiňovaných se staly nepředvídatelné legislativní změny a zvyšování minimální mzdy: 

Začnu s hrozbami, ty jsou teď obrovské. Z mého pohledu nemáme legislativní jistotu. 

Neustálé navyšování minimální mzdy je pro nás nepředvídatelný údaj, který výrazně 

ovlivňuje naše podnikání. S tím souvisí nejistota, že to není svázáno se zvyšování 

příspěvku podle §78 zákona o zaměstnanosti. To je nahodilé a podle lobby určitých 

skupin. To jsou největší věci. A teď během covidu je to rozhodování vlády a ministerstva 

zdravotnictví, přiznám se, že nestíhám sledovat, co kde je. Je to obrovská nejistota, 

nevím, jestli nám zítra nezavřou třeba dvě provozovny. Ta nepředvídatelnost, nahodilost 

a nekoncepčnost legislativy nebo vlády je pro mě obrovská hrozba. (P6) 

Nevyzpytatelná je vláda ve valorizaci minimálních mezd, teď v posledních letech roste 

šíleným tempem. Jak jsem již říkal, dopadlo to i na nás, a to ve snížené výši rovnosti lidí 

v rámci odměňování, často až nesmyslně. Lidé jsou často zajištěni částečným nebo 
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plným invalidním důchodem, a ta jejich mzda po započtení toho důchodu bývá často 

větší než u lidí, které zaměstnáváme na kvalifikovaných pozicích, například pečovatelky 

a osobní asistentky v charitě a sociálních službách. To je tedy velice nejisté, jakým 

způsobem se bude vyvíjet povinné odměňování, se kterým nemůžeme dělat nic jiného 

než ho respektovat, pokud nechceme mít problémy. Adekvátně k tomu je další hrozbou 

změna podpory zaměstnávání lidí znevýhodněných a ohrožených na trhu práce, kdy se 

změnil zákon o zaměstnanosti. (P8) 

Mě teď jenom napadá, že já jsem před nějakými 8 lety, tak jsem byl na první schůzce na 

úřadu vlády, kvůli zákonu o sociálním podnikání a za těch 8 let se vlastně vůbec nic 

v legislativě nezměnilo, teď se připravuje další návrh toho zákona, který nebyl 

diskutován se zástupci toho sociálně-podnikatelského sektoru. Tak to jsou věci, které mě 

znepokojují, ale věřím, že to nebude tak brutální zásah do našeho fungování, ale zcela 

jistě nám to nějaký problém způsobit může. (P11) 

 

Dále následovaly hrozby ekonomického charakteru v podobě plošného snížení kupní síly 

spotřebitelů a hospodářské krize: 

Za největší hrozbu považuji snížení ekonomické kondice obyvatelstva, jelikož my 

vyrábíme úplně za jiné ceny než ve třetím světě v Asii, a když klesne ekonomická kondice 

domácností, tak klesne i jejich chuť utrácet. Například v období Vánoc lidé nakupují 

dárky tak, aby měli dárky pro všechny, a tak opouští vysoké nároky na kvalitu, to 

znamená, že kupují levnější věci, a to je pro nás velká hrozba. (P2) 

Jako hrozbu vnímám nestabilitu trhu. Měli jsme vytipované segmenty zákazníků, které 

teď úplně nefungují tak, jak vypadaly ještě před rokem. Je to hlavně v souvislosti 

s pandemií, chtěli jsme vyrábět převážně dárky pro obchodní partnery a větší firmy, 

vánoční dárky nebo bannerové předměty. Tyhle aktivity jsou teď ale utlumené a firmy 

nemají peníze. Tohle je pro nás teď velká hrozba, že nebudeme mít odbyt v takové kvalitě 

a kvantitě, jak jsme předpokládali, když jsme si před začátkem projektu dělali analýzu 

trhu. (P7) 

Pak samozřejmě otázka blížící se hospodářské krizi, nebo nějaké recese, dejme tomu, 

nemůžeme si namlouvat, že hospodářský růst je něco, co bude neustále a samozřejmě 

naše práce je závislá na tom, jak se bude dařit našim klientům, to jsou dnes banky, 

expediční společnosti, kde jsme teď čerstvě otevřeli tým… (P12) 
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Jako hrozbu sociální podnikatelé uváděli pochopitelně i současnou epidemickou situaci a 

související omezení: 

Tak určitě současná situace. Kompletní lockdown je pro nás naprosto smrtící. My 

podléháme velké sezónnosti, naše firma vždycky funguje ekonomicky od jara do 

podzimu, a když přijde lockdown v této době, tak je to rychlý konec našeho podnikání. 

Na jaře jsme to zjistili, vyčerpání veškeré rezervy, veškeré zdroje během 14 dnů a 

končíte. (P13) 

Hrozba tady největší je právě tato situace. Myslím si, že jsme to měli nastavené dobře, 

samozřejmě byly někdy nějaké propady, to je všude, ale momentálně je ta hrozba ta 

ekonomická situace. (P14) 

Teď je to třeba pandemie. To je velká hrozba, protože nám zrušili trhy, veškeré 

workshopy, odběratelé, kterým jsme do restaurací dávali sirupy, tak logicky neberou a 

teď máme pouze e-shop, který rozjíždíme a ten online svět je pro mě osobně tak velká 

neznámá. (P16) 

 

Typickou hrozbou jsou také přírodní vlivy: 

Jeden rok nám sežral takřka celé krovy tesařík (brouk), tak jsme museli zase 

zachraňovat domy. V podstatě jsme ty domy museli dát do takového poklopu a uvařit 

toho tesaříka, což zase bylo nákladné, stálo to několik set tisíc. (P13) 

Počasí, kdyby bylo mokré roky, tak nám ta levandule nebude tolik plodit. To jsou třeba 

hrozby v podnebných podmínkách, to by bylo všechno jinak, kdyby 7 let propršelo, ale 

na druhou stranu můžeme to riziko eliminovat tím, že máme ty odběratele, od kterých 

nakoupíme tu sušenou levanduli, takže můžeme dál vyrábět. Můžeme to nějakým 

způsobem vykompenzovat. (P16) 

 

Některé z dalších příkladů hrozeb byly již zmíněny pouze jedním nebo dvěma respondenty. Z 

hlediska nutnosti jejich zanesení do připravovaného katalogu hrozeb považujeme za vhodné je 

uvést i zde. Jednou z těchto hrozeb je vliv konkurence: 

Pak samozřejmě je to konkurence! Jak jsem říkal, my pracujeme v extrémně 

konkurenčním prostředí. My vlastně nemáme z hlediska našich klientů žádnou garanci 

toho, že tu práci, kterou dnes pro ně děláme, tak že ji pro ně budeme dělat dál. Máme 

to nějak smluvně podchyceno, ale je to vždycky smlouva, která platí na rok. Je možné ji 
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vypovědět. Čili dneska se snažíme i mapovat konkurenci, co dělá, v čem je třeba před 

námi, nebo v čem naopak my máme výhodu. (P12) 

 

Jiný podnikatel uvedl jako hrozbu ztrátu místa podnikání: 

Prodávají nám dům, ve kterém jsme v nájmu, takže to bych uvedl jako hrozbu, kterou 

nemůžeme nijak ovlivnit a pouze čekáme, jak to dopadne. (P4) 

 

Zvláště se současnou epidemickou situací souvisí i následující hrozba, a sice vysoká nemocnost 

zaměstnanců: 

Co je pro mě největší hrozbou, je to, že nevím, co bude s mými lidmi, tedy s našimi 

zaměstnanci, kdyby náhodou někdo přišel s tím, že má pozitivní test na koronavirus, tak 

je nejisté, co budeme dělat, protože může být nakaženo víc lidí. (P1) 

Hrozba, která teď hýbe naší společností, tak je koronavirová nákaza, která se nás týká 

o to víc, protože pracujeme se skupinou lidi, která je extrémně ohrožená. Už v tom 

březnu jsme měli nějakých 70 zaměstnanců a museli jsme to poměrně v krátkém čase 

celé virtualizovat, to znamená veškeré porady a potkávání. Na každém tom pracovišti, 

kde máme dneska zaměstnance tak jsme museli dát soubor pravidel, podle kterého teď 

budeme fungovat, tento soubor pravidel sjednotit s tím naším klientem. (P12) 

 

Lidské zdroje jsou jádrem i dalších dvou hrozeb spočívajících v nespolehlivosti, či nedostatku 

kvalifikovaných pracovníků: 

Lidský faktor je další, někdy jsou problémy, že když zaměstnáváte tyto ženy, dáte jim 

velké podmínky, chcete tu férovost, tu dospělost, ale pak jsme s mužem narazili na to, 

jak jsme sociální, tak spoustu věcí pro zaměstnance připravujeme předem a člověk si na 

to velmi rychle zvykne, když má všechno připravené, má nějaké pohodlí a najednou 

chybí ta samostatnost. (P16) 

Hrozbu vidíme i v nedostatku kvalitních lidí, kteří by byli ochotní pro nás pracovat...Za 

kvalitně odvedenou práci očekává člověk kvalitní protihodnotu a my si nemůžeme 

dovolit zaplatit zaměstnanci to stejné, co národní koncern nebo větší firma, která 

funguje celorepublikově. Kolikrát k nám jdou lidé pracovat i za méně peněz s tím, že jim 

práce dává smysl a mají dobrý pocit. (P19) 
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Zmíněny byly ale také některé příklady hrozeb, které bychom v souladu s teorií krizového řízení 

a triádou hrozba-zranitelnost-riziko měli považovat spíše za v pořadí třetí z těchto fenoménů, 

tedy riziko: 

Hrozba je, že nám zase zavřou kavárnu, že tu budeme sedět opět v rouškách a klesne 

nám tržba. (P4) 

 

Hrozba je v tomto případě epidemiologická situace a související opatření, které zapůsobí na 

zranitelnost podniku, tedy jeho náležitost do sektoru gastronomie, a následný pokles tržeb je 

rizikem, které nastane s velkou pravděpodobností a bude mít na sociální podnik velký dopad, 

jelikož podnik působí pouze v daném sektoru a nemá své portfolio služeb diverzifikované.  

 

 

3.4 Vnímané zranitelnosti sociálních podniků 

 
Zranitelnost podniku může být chápána jako jeho vnitřní vlastnost (slabina), vedoucí k citlivosti 

na hrozbu a napomáhající vzniku rizikové situace s určitou pravděpodobností a dopadem. 

Vzhledem ke specifičnosti sociálních podniků a jejich odlišnosti od čistě ziskově zaměřených 

subjektů lze předpokládat i jiné typy zranitelností, jež jsou sociálními podnikateli vnímány. 

Sociálními podnikateli nejčastěji vnímanou zranitelností je přílišná závislost podniku na osobě 

zakladatele nebo hlavního manažera, potažmo křehká organizační struktura podniku: 

Nejzranitelnější nejspíš ve chvíli, kdyby se stalo něco mně, protože ten podnik nemá 

ještě takové řídící orgány a mechanismy, že by se to zvládlo beze mě. Takže to je asi ta 

nejzranitelnější položka z celého výčtu. Já jsem tou nejhlavnější ale taky tou 

nejkritičtější částicí, takže kdybych já přišel o rozum, tak ten podnik celý lehne. (P2) 

Tam jde o to, že ta naše expanzivnost, to že vymýšlíme nové a nové projekty, tak náš to 

všechny, co jsme v tom týmu, baví. Má to ale dopad na ten chod firmy v tom, že náš tým 

je poměrně křehký a těch lidí co to vedou je málo a ta konstrukce toho řízení firmy je 

velmi slabá. (P11) 

Rychlý růst, který si myslím, že teď poslední třeba minimálně rok provází naši firmu. 

Tak samozřejmě s sebou nese ta rizika, že narážíme někdy personálně a víme, kde 

potřebujeme posílit. Dlouhodobě se nám nedaří obsadit nějaké klíčové pozice, které jsou 
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strategické pro naši firmu. Potom se někteří lidé přetěžují a to vede k tomu, že například 

dneska kolegyně říkala, že už opravdu pracuje 12 hodin denně a že už to začíná být 

problém, protože narůstá počet lidí, o které se musí starat, má obavy, aby ta péče byla 

jako nadále tak, jak jsou ti lidé zvyklí a HR se na to snaží už nějakou dobu reagovat a 

nedaří se nám. (P12) 

V této chvíli to stojí hodně na mně, protože mám ekonomické vzdělání a umím to 

podchytit. Někdy jsem ale už vyčerpaná. Byli bychom rádi, kdybychom se dostali do 

situace, kdy budeme moci najmout někoho s odborností, jakou potřebujeme, abychom 

se dostali dál. (P23) 

 

Další slabinou v oblasti lidských zdrojů je vyšší zranitelnost samotných zaměstnanců 

náležejících ke znevýhodněným osobám na trhu práce: 

U nás je to specifické tím, že naši zaměstnanci jsou lidi s mentálním postižením, kterým 

bylo třeba velice citlivě vysvětlit, o co se jedná. Máme tam jednoho autistu, pro kterého 

to byl velký problém, hlavně i pro jeho rodinu, u něj totiž každá změna vyvolá panické 

stavy. A tam bylo potřeba komunikovat i s jeho rodinou, aby mu vysvětlili, že není konec 

světa, nic nekončí, a za dva nebo tři týdny se vrátí. Další věc byla, že se hrozně báli, 

jestli se nakazí nebo ne. Já jsem nakažená byla, ležela jsem v horečkách, ale musela 

jsem odpovídat na otázky svých zaměstnanců. (P7) 

Asi 70 % našich zaměstnanců má duševní postižení, a na ty to působí úplně jinak (Pozn.: 

podnikatel má na mysli působení epidemie COVID-19). My ale musíme splnit naše 

zakázky, a když odpadne půlka lidí, musíme pracovat i my. (P9) 

Pracujeme s lidmi se zdravotním postižením, a to zdravotní postižení je často 

doprovázeno postižením psychickým. Pracujeme nejenom s tělesnou vadou toho 

člověka, kdy se mu snažíme přizpůsobit provoz, ale kolikrát je tam i ta psychická 

stránka, a to je potom vidět i v provozu, kdy člověk nepřijde do zaměstnání nebo chodí 

pozdě, dochází ke konfliktům mezi zaměstnanci. A to je ta zranitelnost, protože my 

musíme ten provoz přizpůsobit těm lidem, nemůžeme jet na plné pecky. Jedeme pomalu 

a velice dlouho zavádíme inovace a změny. (P21) 

 

Z finančního hlediska jsou sociální podniky zranitelné kvůli své časté závislosti na veřejných 

rozpočtech: 
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Jedna věc je zrušení příspěvku od úřadu práce, bez toho zatím nejsme schopní se udržet. 

(P6) 

Zranitelnost sociálního podnikání spatřují v proměnlivých podmínkách státní politiky 

zaměstnanosti OZP. (P15) 

 

Jinou zranitelností finanční povahy je absence finančních rezerv: 

Ta zranitelnost se zase točí kolem ekonomické nestability. Křehkost sociálních podniků 

je obrovská. Tím, že primárně negenerují jenom zisk a nemají to nastavené tak, že mají 

velkou finanční rezervu, tak zranitelnost je určitě v tom, že nejsou připravení na takový 

lockdown, kdy všechny své náklady budou hradit z nějakého finančního polštáře. To 

tahle sociální firma nemá, sice nežije od výplaty k výplatě, ale určitě nemá na to, aby 

najednou zastavila provoz a financovala ho a lidi. Zranitelnost tedy vidím v tom, že 

nemáme tu finanční rezervu. (P18) 

Největším problémem jsou právě finanční rezervy. Pokud bychom potřebovali nějaké 

investice, jsme nuceni sepsat projekt apod. Zkrátka nemáme vytvořené rezervy, které by 

nám umožnily investovat do nových příležitostí. (P19) 

 

Zmíněné finanční zranitelnosti mohou být ještě dále umocněny chybějícím vlastním 

produktem: 

Druhá věc je to, že nemáme vlastní produkt...Tam jsme zranitelní, že jsme koncový a 

zbytný článek. (P6) 

 

Na opačném konci potom stojí situace, kdy podnik disponuje vlastním produktem, který však 

patří do kategorie dražších: 

Cenová politika, to je taky velké téma, protože vytvořit ceny tak, aby v tom bylo všechno, 

co má být a do toho nějaký zisk, aby byl náklad pokrytý, tak samozřejmě jsme o něco 

výš než klasicky. Například esenciální levandulový olej, nebo ta květová voda, ten 

hydrolát, který máme, tak oni ho balí do plastů, stáčí ho a mají na tom svoji etiketu. My 

jsme se rozhodli, to je náš další environmentální cíl, že budeme balit do skla a nakupovat 

v Evropské unii, nechceme brát levné sklo z Číny...pro nás je důležité nakupovat 

v Evropské unii, i když jsou mnohem dražší ceny, než když bychom to brali z Číny a o to 

je náš náklad zase vyšší. V tu chvíli ta cenová politika, jsme plátci DPH, máme to dražší, 
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ale zase si stojíme za tím, že máme ty produkty balené ve skle, máme papírové etikety, 

neskutečnou masu kvalitní levandule i tou certifikací. (P16) 

 

Dále byly prezentovány zranitelnosti související s umístěním sociálního podniku v méně 

rozvinutém regionu, popřípadě chybějící vlastní zázemí podniku: 

Například opravdu neexistující infrastruktura, není tam internet, mobilní signál a nikdo 

nemá zájem to řešit, ale přitom jsme povinni EET a podobně. Máme tam sídlo firmy a 

není tam kanalizace, museli jsme v podstatě elektrifikovat vesnici, byť jsme na to dostali 

částečný příspěvek od Jihočeského kraje, tak to byla zdaleka malá část. (P13) 

Slabá stránka je určitě venkovský a příhraniční region. Nejsme u žádného většího města. 

A tady ta možnost výběru zaměstnanců a jejich náhrady je velice složitá. Je složité najít 

nového pracovníka, a navíc pro ekologickou výchovu. (P22) 

Jsou to zázemí, protože máme dílny a pracoviště v pronajatých prostorách...Všude jsme 

v nájmech a podnájmech. Byť to v dnešní době není úplně limitující, nebytových prostor 

se nabízí více, tak cítíme, že bychom potřebovali vystavět vlastní zázemí, abychom 

ušetřili peníze na pronájmech. (P8) 

 

Jako zranitelnost může být vnímána i špatně zvolená právní forma podnikání: 

My jsme právní formou pořád s.r.o. a když to zpětně hodnotím, tak to nebyl dobrý krok, 

protože ne každý chápe, že jsem sice společnost s ručením omezením, ale za zisky firmy, 

které z podstaty sociálního podnikání se vrací zpátky do sociálního podniku, nebo se tím 

podporuje nějaká nezisková činnost, tak nechápou, že jejich podpora je pro nás 

potřebná, ale často narazíme na to, že nechápou, proč by měli s.r.o. poskytovat nějaké 

speciální služby. (P20) 

 

 

3.5 Vnímaná rizika 
 

Riziko představuje možnost, že s určitou pravděpodobností dojde ke vzniku situace, která bude 

mít na podnik určitý dopad. Riziková situace vzniká díky působení hrozby na zranitelnost 

podniku. Definování konkrétních rizik, která dle sociálních podnikatelů mohou nastat, se 
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ukázalo jako nejvíce problematické, neboť dotázaným ve většině případů splývaly pojmy 

hrozba a riziko a za riziko podnikatelé označovali situace, které jsou typickými hrozbami: 

Riziko je odliv zákazníků, politická situace, nedostaneme peníze na lidi se zdravotním 

postižením. (P9) 

Co se týče rizik, tam je to z pohledu zdravotnického segmentu. Naše největší riziko, se 

kterým pracujeme a snažíme se ho eliminovat, je to, že zdravotní pojišťovny neplatí tuto 

péči, to znamená, že naši klienti jsou samoplátci, ale kdyby ji začaly platit a s námi 

nepodepsaly smlouvu o poskytování služeb, tak my můžeme ze dne na den zavřít. (P17) 

 

Jak v případě možných politických změn, tak v případě změn podmínek ze strany zdravotních 

pojišťoven se jedná o situace, které sociální podnik nemůže ovlivnit a jež mají potenciál 

zapůsobit na jeho zranitelná místa - hovoříme tedy o hrozbách, nikoli rizicích. 

Někteří sociální podnikatelé však dokázali najít správný příklad rizika. Nejčastěji se jednalo o 

riziko ekonomické povahy, a sice nedostatek zakázek: 

Máme třeba uzavřené smlouvy s partnery, ale jsou to spíše rámcové smlouvy, kde 

vyjadřujete vůli, že spolu budete spolupracovat, a není možné ty zakázky vymáhat. Jsou 

to smlouvy o zakázkách, ale nejsou tam sankční ujednání, zatím se nám nepodařilo 

uzavřít smlouvy, kde by byly i sankce. A to jsou pro nás vnitřní rizika, že i když uzavřeme 

dohodu s partnerem o zakázkách, tak nám je dává podle svých možností, a buď jsou 

nárazově příliš velké a objemné, nebo nejsou vůbec. (P6) 

Pokud vezmeme v potaz oblast našich zákazníků a veřejných zakázek, vidíme konkrétní 

riziko v budoucí absenci takových zakázek, jelikož budou probíhat výběrová řízení na 

základě minimální ceny a v takovém případě pro nás nemá smysl dodávat. Obecně tedy 

rizika na trhu. (P19) 

 

Za jiného zástupce rizika lze označit opožděné dodání zboží zákazníkovi, které může být o to 

pravděpodobnější a bolestnější, když je sociální podnik závislý na jediném dodavateli: 

Setkávám se s rizikem toho typu, že máme jistého dodavatele, který nám předvyřezává 

gramodesky a on někdy nedodrží termín, na který jsme závislý, nebo dojde k poruše 

stroje, a pak se celý ten proces expedice – zboží k zákazníkovi – natáhne. I když zákazník 

je na začátku srozuměn s tím, že to trvat může, tak ne každý si to dostatečně přečte a 

pak z toho vznikají nějaká nedorozumění, někdy i o toho zákazníka přijdeme. (P2) 
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Jeden ze sociálních podnikatelů uvedl příklad rizika, v rámci kterého popsal nevědomky hrozbu 

a zranitelnost svého podniku, avšak riziko samotné již nepojmenoval: 

Další naše riziko je, že zaměstnanci se zdravotním postižením mají obrovskou 

nemocnost, a je pro ně zajímavé být i v pracovní neschopnosti. Řada lidí přijde 

s obavou, že přijdou o invalidní důchod, pokud by nebyli během roku v pracovní 

neschopnosti, v případě že nemají pravidelné hospitalizace. To je režim v České 

republice, který je pro nás velkým rizikem. (P6) 

 

Zde zmíněný režim nároků na invalidní důchod je pro sociální podnik aktivovanou hrozbou 

působící na zranitelnost podniku v podobě zaměstnávání zdravotně postižených zaměstnanců. 

Související riziko by potom mohlo být popsáno například jako situace, kdy s velkou 

pravděpodobností bude podniku chybět pracovní síla, což bude mít na podnik významný dopad. 

 

 

3.6 Prožívání epidemie COVID-19 SP 
 

Reakce jedinců na krizové situace je ovlivněna jejich osobním prožíváním. Proto bylo toto téma 

zkoumáno i u sociálních podnikatelů a podnikatelek (dále podnikatelů). Situace epidemie 

COVID-19 je jedinečná svým rozsahem, dopady, délkou trvání i mimořádnou nejistotou jejího 

dalšího vývoje. Ve vazbě na koncept čtyř C (Causes, Consequences, Caution, Coping) 

krizového managementu (Shrivastava, 1993) je tato část výzkumu orientována na Coping 

(česky zvládání) epidemie COVID-19, respektive jejich dopadů, sociálními podnikateli. Je 

doloženo, že schopnost zachovat klid, psychická odolnost a nezdolnost v dlouhodobě 

nepříznivých podmínkách přitom přispívají k úspěšnému řešení krizové situace (McNab, 2014). 

Obsahová analýza rozhovorů se sociálními podnikateli vedla k identifikaci pěti základních 

kategorií v oblasti prožívání epidemie COVID-19 a jejich dopadů, podle nichž jsou dále zjištění 

členěna. Těmito kategoriemi jsou: 

I. Postoj k situaci 

II. Přijetí situace 

III. Zohlednění zaměstnanců a spolupracovníků 
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IV. Ocenění dalších aktérů situace 

V. Prožívání vládních opatření, nařízení a podpory 

Nejprve jsou uvedeny tři zjištěné základní (I) postoje sociálních podnikatelů k jejich situaci v 

rámci epidemie COVID-19. Postoje jsou významné tím, že předurčují připravenost k činu v 

reakci na prožívanou situaci. Zjištěnými postoji jsou:  

Odhodlanost (ve smyslu energetizace ke zvládnutí situace) 

Musíme tak fungovat, protože jinak to nejde, nemůžeme se litovat (P1) 

Krize bude, a bude veliká, ale v našem podniku z toho neblázníme, zvládneme to (P9) 

Nemám ráda takové to „my jsme chudáci“ (P16)  

Racionální bezemoční věcné řešení situace 

Zavřelo se ze dne na den … ale jakmile bylo možné otevřít, otevřeli jsme a fungovali dál 

(P4) 

Museli jsme zkrátka změnit strategie i sortiment (P7) 

Pořád je to takové poměrně napínavé… zápasíme my, stejně tak, jako spousta dalších 

podnikatelů a lidí (P11) 

Nepanikaříme z toho, neděsíme ty lidi, ale snažíme se maximálně v těch preventivních 

věcech udělat opatření, aby se minimalizovalo toto riziko. Myslím si, že tak nějak to má 

vypadat (P12) 

Vlna COVIDU nás zastihla relativně v klidné situaci, kdy bylo možné část pracovníků 

převést na domácí práce. Část pracovníků přítomných na pracovišti pak zvládla objem 

obchodování (P15) 

Nás jako podnik a zaměstnance (situace spojená s COVID-19) neovlivnila (P17) 

Nejsme úplně uzavření a můžeme dělat v dílně, děláme nějaké stěhování, 

přizpůsobujeme pravidla (P20) 

V podstatě jsme krize řešili pořád, až jsme se letos dostali do koronakrize. První vlnu 

jsme ještě ustáli, ale ve druhé vlně jsme museli propouštět (21) 

Přijdou takové situace, jako třeba letos covid, což je veliká krizovka pro celou republiku. 

Okamžitě jsme museli spoustu věcí předělávat (P22) 



  

37 
 

Budeme hledat další obchodní příležitosti, které nejsou úplně nereálné (P23) 

Na jaře jsme s tím bojovali, až do toho října jsme pořád bojovali s nějakými výpadky 

klientů…Cílem je teď dostat to zase do těch správných kolejí, abychom fungovali (P25)  

Odevzdanost (ve smyslu pasivního pozorování vývoje) 

Je ve hvězdách, jak to celé dopadne… teď se potácíme, uvidíme… musíme doufat (P2) 

Kompletní lockdown je pro nás naprosto smrtící. My jsme to jarní uzavření přežili za 

cenu velmi drsných obětí… Snad tu zimu přežijeme, ale pokud by přišel lockdown i to 

další léto, tak je to pro nás smrtící (P13) 

 

Identifikovat postoj k situaci bylo možno u 16 dotazovaných podnikatelů. Nejobvyklejším 

postojem byla racionální bezemoční věcné řešení situace. Někteří podnikatelé demonstrovali 

emočně sycenou odhodlanost situaci zvládnout, i když v danou chvíli neměli připravené 

strategické řešení. Objevili se i emočně vyčerpaní podnikatelé, kteří setrvávali spíše v roli 

pozorovatelů a doufali, že se situace pro ně vyvine pozitivně. 

Z hlediska samotného (II) přijetí situace ve smyslu jejího zvládnutí byly identifikovány čtyři 

strategie podnikatelů:  

Nouzový stav a související vládní opatření (lockdown) je velká nejistota či hrozba. Toto 

přijetí spočívalo ve vyčkávání a pojilo se jak s postojem odevzdanosti (P2, P13), tak i s 

racionálním postojem k situaci (P25). 

Nechtěl bych mluvit dál o tom nouzovém stavu, ale je to opravdová nejistota (P2) 

My podléháme velké sezónnosti, naše firma vždycky funguje ekonomicky od jara do 

podzimu, a když přijde lockdown v této době, tak je to rychlý konec našeho podnikání… 

toto je katastrofa! (P13) 

Žádné prezentace, nic se nedělá, trh byl tak nějak zastaven a teď se to trošku rozběhlo, 

ale bohužel už zase vidím, že je to takové špatné…Člověk … určitě není připravený na 

to, že se mu zastaví celý ten koloběh, který mu funguje ve firmě (P14) 

Třeba pandemie. To je velká hrozba, … teď máme pouze e-shop, který rozjíždíme a ten 

online svět je pro mě osobně tak velká neznámá (P16) 
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Největší hrozba je nejistota ohledně covidu. Nejen, že máme druhou vlnu pandemie, ale 

asi budeme mít i další vlny (P24) 

Ta situace, co je teď je velmi omezující, odstavuje nás to od práce, a hlavně nám to 

narušuje takovou tu stabilitu práce (P25)  

Nečekaná situace je příležitost k novým činnostem, je nutno se oprostit od negativního 

vnímání. Toto přijetí se pojilo s odhodlaností (P1, P9) a s racionálním postojem (P20, P22, 

P23). 

Snažíme se teď tu krizi ustát v tom, že se poučíme, někam se posuneme, ale je důležité 

to všechno nebrat jako negativní, protože na jednu stranu nám ta krize přinesla i něco 

pozitivního… Korona nás určitě postihla, … ale na druhou stranu nás posunula, 

například nám ukázala, jakým směrem se máme vydat… Středisko se tedy velice 

posunulo (P1) 

Já tu krizi neberu jako nějakou tragédii, ale jako období, ve kterém je potřeba se změnit, 

zamyslet se, co udělat, abychom fungovali lépe, takže se toho snažíme maximálně využít, 

nás to nakoplo (P3) 

Uvažujeme o orientaci na věci, které jsou stabilní i v dobách covidu, tzn. že jdeme víc 

za zákazníkem, nebudeme čekat, až přijde k nám to krámu, ale my musíme jít za ním 

(P6) 

Museli jsme zkrátka změnit strategie i sortiment. Mám několik životních hesel, jako „Co 

tě nezabije, to tě posílí“ a „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody“ (P7) 

přiznám se, že jsme byli zaskočeni (COVID-19), riziko (se) změnilo v příležitost (P8) 

I když do toho zasáhla koronakrize, tak poslední dva roky se nám opravdu dařilo (P9) 

situace ohledně koronaviru nám spíše pomohla (P19) 

…snažíme se změnit marketingový plán a nabízíme služby, které je možné provádět i 

během částečného lockdownu (P20) 

Okamžitě jsme museli spoustu věcí předělávat… dostáváme se do jiných oblastí 

podnikání, přecházíme na online nabídky (P22) 

Nečekáme na turisty, ale chceme fungovat pro místní obyvatele (P23) 

Teď máme náš hlavní prodejní kanál, a to je e-shop. Naštěstí ho máme dobře vyvinutý, 

pracujeme na něm už od jara (P24) 
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Zaměření na krátkodobé cíle na úkor dlouhodobých, řešení současné situace 

Dlouhodobé cíle, musím říct, teď neřešíme. Snažíme se teď tu krizi ustát. (P1) 

Tím, že čerpáme dotační podporu, tak to pro nás v tomto roce není velké existenční 

riziko. Pro nás bude důležitý příští rok. (P23) 

Vytvoření krizového scénáře/plánu v reakci na „koronakrizi“ 

Musím říct, že to (myšlen krizový plán) vznikalo až teď (myšleno v době „koronakrize“), 

přiznám se, že jsme s tím nikdy nepočítali. (P1) 

S příchodem koronaviru jsme si museli vytvořit různé krizové scénáře „co by stalo, 

kdyby…“ (P19) 

Co se týká covid situace, tam jsme si vytvářeli krizové plány, co v jaké situaci jsme 

schopní udělat (P22) 

U celkem 16 podnikatelů bylo možno identifikovat jak situaci epidemie COVID-19 přijali. 

Mezi podnikateli převládalo přijetí situace jako příležitosti k novým podnikatelským 

činnostem, ale čtvrtina podnikatelů ji vnímala jako nejistotu či hrozbu. Někteří podnikatelé se 

zaměřili na krátkodobé cíle, pro několik podnikatelů byla situace spojená s epidemií COVID-

19 impulzem pro vytvoření krizových scénářů a plánů.  

Další identifikovanou kategorií prožívání situace COVIDU-19 podnikateli bylo (III) 

zohlednění zaměstnanců a spolupracovníků. Tyto prožitky se týkaly tří oblastí:  

Starost o zaměstnance, zajistit jim práci 

Co je pro mě největší nejistotou, je to, že nevím, co bude s mými lidmi, tedy s našimi 

zaměstnanci, kdyby náhodou někdo přišel s tím, že má pozitivní test na koronavirus, tak 

je nejisté, co budeme dělat (P1) 

Máme zaměstnance, kteří mají psychické, psychiatrické diagnózy, a kdybychom je 

nechali doma, začínali by přemýšlet o tom, jestli nekrachuje firma a tyto myšlenky by se 

u nich projevily, takže jsme museli vymýšlet práci, aby se vůbec něco dělalo (P3) 

Klient k nám nastoupil 3.3.2020 a vlastně byl čtyřikrát v práci a pak nám to zavřeli. Byl 

doma a myslím si, že to přispělo k tomu, že se vrátil ke svému předchozímu stylu života, 

začal brát znovu drogy (P4) 
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Naši zaměstnanci jsou lidi s mentálním postižením, kterým bylo třeba velice citlivě 

vysvětlit, o co se jedná (P7) 

Tohle byl náš každodenní chlebíček, mít obavy z toho, co je a co bude, zaměstnanci se 

obávali. Proto jsme se na druhou vlnu lépe připravili. (P8) 

Pracujeme se skupinou lidi, která je extrémně ohrožená. Chceme těm lidem tu práci dát, 

oni s tím počítají, živí svoje rodiny a je potřeba to všechno zvládnout, nepodcenit to 

(P12) 

Sociální firma není vyloženě od toho, aby vydělávala. Je od toho, aby dala práci tady 

těmto lidem a pro ně by to bylo opravdu těžké, kdyby o tu práci přišli. (P14) 

Já to vnímám i z lidského a podnikatelského prostředí v České republice. Když ho 

srovnám s jinými zeměmi, je celkově hrozně nejisté, a to nejen v době covidu (P24) 

Cílem je teď dostat to zase do těch správných kolejí, abychom fungovali a abychom 

mohli všem těm masérům tu práci dát. (P25)  

Stmelení týmu, ukázaly se povahy zaměstnanců 

… vyselektovali se lidé, kteří jsou schopní, kteří získali takové kompetence a možnosti, 

aby ukázali, co v nich je… nás to jako kolektiv a tým hodně stmelilo, ale také se 

vyselektovali zaměstnanci, ukázaly se jejich povahy, kdo jak umí vést. (P1) 

Vybarvili se vedoucí, kteří jsou schopnější, s kým můžeme počítat, … lidi, kteří i přes 

krizi pracovali dál, anebo lidi, kteří najednou nechtěli pracovat, poznali jsme jejich 

náturu. (P3)  

Ocenění potenciálu zaměstnanců, hrdost na ně 

Jsem hrdá na naše zaměstnance, že se toho nebáli, šli do toho naplno, a pracovali, jako 

by se nic nedělo (P1)  

Prožívání situace ve vztahu k zaměstnancům a spolupracovníkům vyjádřilo devět podnikatelů. 

Prožitky se převážně týkaly starosti o zajištění práce pro zaměstnance (klienty). Bylo rovněž 

zmíněno stmelování týmů, ale i projevy slabších stránek některých pracovníků. V jednom 

případě byla explicitně vyjádřena hrdost na zaměstnance a jejich počínání v době epidemie 

COVID-19.  
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Další zjištěnou kategorií prožitků bylo (IV) ocenění dalších aktérů situace. Konkrétně šlo o 

ocenění podpory od partnerského velkého komerčního podniku a dále od podporovatelů 

či zákazníků. Tento prožitek zmínili dva podnikatelé.  

Teď v covidu je tu například firma, která si od nás pravidelně bere občerstvení pro svých 

300 zaměstnanců, i když si tím uplatňuje náhradní plnění, ale za to já se nestydím, je to 

legitimní věc, a ti nás ale podpoří, když je nám opravdu ouvej. Buď nám pošle zakázku, 

nebo nám udělá zaměstnaneckou sbírku, anebo minimálně zvedne telefon a zeptá se, jak 

nám může pomoct. I když mají zaměstnance na home office, objednají pro ně od nás 

housky. A nemuseli by, taky jsou v blbé situaci, ale tahle dlouhodobá partnerství s 

velkými hráči jsou strašně důležitá, a především v této těžké době. (P18) 

Máme dost loajální podporovatele a zákazníky, kteří neváhají a sáhnou hlouběji do 

kapsy. (P24)  

Samostatnou kategorií je pak (V) prožívání vládních opatření, nařízení a podpory. Ta se 

týkala pěti různých oblastí: 

Očekávání podpor od státu 

Otázkou je, jestli tato rizika a nejistoty půjdou nějak překlenout za pomoci státu a 

nějakých sociálních podpor apod. jestli stát podpoří živnostníky a drobné podnikatele, 

aniž by po nich chtěli nějaké složité dokumentování a elaboráty. (P2) 

Nemáme ochranu a podporu prostředí státu, vlády, ministerstev apod. Zahrnuje to i 

způsob rozdávání evropských peněz a nedostatečnou podporu v současné situaci. (P24)  

Překvapení/rozčarování nad nejednotnou/žádnou podporou SP v době „koronakrize“ 

Každý kraj funguje jinak a mě překvapuje, že není žádné sjednocení správy a 

samosprávy. Někde na to mají vyčleněné lidi, kteří se věnují a pomáhají sociálním 

podnikům, někde to nefunguje, někde to vůbec není (P1) 

Ministerstvo se domnívá, že není potřeba žádná specifická podpora…je to všechno na 

nás, musíme se nějak zařídit. Stát nám vzkázal, že žádnou další podporu nepotřebujeme 

(P24)  

Neporozumění vládním nařízením 

Jsou vládní nařízení, moc jim nerozumím, je v nich chaos. (P5)  
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Nejistota, rozčarování prožívané v důsledku nesystematických vládních nařízení a 

hygienických opatření 

Teď během covidu je to (nejistota) rozhodování vlády a ministerstva zdravotnictví, 

přiznám se, že nestíhám sledovat, co kde je. Ta nepředvídatelnost, nahodilost a 

nekoncepčnost legislativy nebo vlády je pro mě obrovská nejistota. (P6) 

To mě docela vyděsilo, že dvě hygienické stanice, které jsou od sebe, já nevím, 100 

kilometrů, tak každá prostě to řeší úplně jinak. (P12)  

Pozitivní vnímání podpory ze strany státu 

Na druhou stranu je to tak, že ten stát se snaží alespoň trošku podpořit ty firmičky i v 

této situaci, takže doufáme, že to tak nějak překonáme (P25 – pozn. neidentifikuje se 

jako sociální podnik)  

Celkem sedm podnikatelů zmínilo prožitky spjaté s vládními opatřeními, nařízeními a 

podporou. Jeden z těchto podnikatelů podporu státu ocenil, ostatní vyjadřovali větší očekávání, 

dezorientovanost či přímo nespokojenost. 

Menší či větší reflexi prožitků spojených s epidemií COVID-19 bylo možno najít v rozhovorech 

s 24 z 25 zkoumaných sociálních podnikatelů. Nejčastěji identifikovanými prožitky bylo 

racionální bezemoční věcné řešení situace, přijetí situace jako příležitosti k novým činnostem 

a zohledňování zaměstnanců (klientů) a spolupracovníků, zejména ve smyslu zajištění práce i 

v omezující situaci epidemie.  
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4. Odpovědi na výzkumné otázky a uplatnění výsledků  
 

4.1 Identifikace hrozeb, zranitelností a rizik sociálního podnikání 
 

Identifikace hrozeb ovlivňujících sociální podniky a jejich zranitelností je nezbytným krokem 

pro vymezení rizik, tedy jevů, které mohou nastat s určitou pravděpodobností a mohou mít na 

sociální podnik předem odhadnutý dopad. Sociální podnikatelé dokázali jmenovat řadu jevů, 

které v souladu s teorií krizového řízení opravdu lze považovat za hrozby. Jednalo se o hrozby 

charakteru politicko-ekonomického, či ryze ekonomického, dále o hrozby zdravotní, přírodní 

nebo hrozby související s lidským charakterem. 

Respondenti si uvědomovali také zranitelnosti, jež jsou charakteristické pro jejich sociální 

podniky. Za slabiny považovali křehkost organizační struktury svého podniku, závislost na 

veřejných rozpočtech, absenci vlastního produktu, zranitelnější zaměstnance, absenci 

finančních rezerv, umístění podniku v méně rozvinutém regionu nebo svou cenovou politiku. 

Naopak nejobtížnějším bylo pro dotázané sociální podnikatele vymezit rizika, která v 

souvislosti s jejich podnikáním existují. V naprosté většině případů si neuvědomovali, že riziko 

nelze zaměňovat za již zmíněné hrozby a že tento fenomén vzniká interakcí podnik 

obklopujících hrozeb a jeho vnitřních slabin - tedy zranitelností. Lze však předpokládat, že 

zaměňování pojmů z oblasti krizového řízení není specifikem SP, ale bude k němu docházet 

napříč celým segmentem MSP. 

Na základě výše uvedeného přístupu můžeme uvést několik možných rizik. Nutno však dodat, 

že konkrétní pravděpodobnost, se kterou může riziková situace nastat, a její dopad na sociální 

podnik, si musí každý sociální podnik vymezit sám s přihlédnutím k míře své zranitelnosti. 

Příklady několika možných a interakcí hrozby a zranitelnosti nastalých rizik uvádíme v tabulce 

č. 2. 
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Tabulka 3: Vnímané hrozby, zranitelnosti a související rizika sociálních podniků 

 

Vnímaná hrozba Vnímané zranitelnost Možné riziko 

Zdravotní hrozba (způsobí 
onemocnění klíčové osoby) 

Přílišná závislost SP na 
jediné osobě - 

zakladateli/hlavním 
manažerovi 

Dočasná/dlouhodobá 
nefunkčnost podniku 

(klíčová osoba není nikým 
zastoupena) 

Snížení agregátní poptávky Nabídka pouze jednoho a 
zároveň dražšího produktu 

Značný pokles tržeb SP 

Zvýšení minimální mzdy 
(bez zvýšení příjmů SP z 

veřejných rozpočtů) 

Přílišná závislost SP na 
příjmech z veřejných 

rozpočtů 

Neschopnost dostát 
závazkům SP vůči 

zaměstnancům 

Zdravotní hrozba  Psychicky a fyzicky 
zranitelnější zaměstnanci (z 

řad OZP i jiných 
znevýhodněných skupin) 

Vážný výpadek ve 
výrobní/jiné činnosti SP 

Snížení agregátní poptávky Absence finančních rezerv Finanční tíseň SP 

 

Tabulka výše názorně ukazuje, jaký je vztah mezi fenomény hrozba-zranitelnost-riziko. Hrozbu 

přicházející z vnějšího prostředí sociální podnik neovlivní, může však pracovat se svými 

zranitelnostmi a tím co nejvíce snížit pravděpodobnost vzniku rizikové situace. Například 

hrozbu v podobě snížení agregátní poptávky sociální podnik neovlivní, nedokáže ji zvýšit. 

Avšak může zmírnit dopad této hrozby na své tržby tím, že bude mít lépe diverzifikované 

portfolio produktů a vedle dražších, často lokálních produktů bude nabízet i produkty, které 

budou schopny v podmínkách plošného snížení poptávky obstát.  
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4.2 Proces tvorby krizového řízení sociálních podniků  

 
Jak ukazují výsledky výzkumu prezentované v předcházející části, můžeme rozlišit dva hlavní 

přístupy ke krizovému řízení. První přístup je odmítavý a souvisí s absencí krizového řízení. 

Podnikatelé dávají přednost intuitivnímu řízení, které je založené na improvizaci a na 

operativním řešení problémů. V této souvislosti hovoří o schopnosti vycítit příležitosti a hrozby, 

případně o živelném krizovém řízení. Ze zjištěných dat je možné rozpoznat několik hlavních 

důvodů pro odmítnutí krizového řízení. Někteří podnikatelé argumentují, že stávající přístup 

založený na improvizaci jim dává možnost provádět rychlé změny. Podnikatelé jsou také 

skeptičtí k možnosti předvídat budoucnost - domnívají se, že jakýkoliv plán přestává v kontextu 

dynamických společenských změn platit. Když se o takový plán pokusí, brzy zjistí, “že veškerý 

scénář, který uděláme, tak o něm za chvilku zjistíme, že je neaktuální, protože tahle situace je 

velmi nepředvídatelná”. Jiní podnikatelé zmiňují nedostatečnou kapacitu - jak časovou, tak 

personální. U druhé skupiny podniků rozpoznáváme jistou formu krizového řízení, která je 

založena zejména na tvorbě krizových plánů či scénářů a pravidelném provádění SWOT 

analýzy. 

V kontextu pandemie COVID-19 však dochází k nutnosti implementovat alespoň elementární 

prvky krizového řízení. Řada podniků, která dříve krizové řízení nevyužívala, byla donucena 

vytvářet scénáře budoucího vývoje podniku s ohledem na epidemická opatření, případné 

onemocnění zaměstnanců či pokles tržeb v pandemií nejvíce zasažených oblastech podnikání. 

Situace, která by byla velmi nepřehledná bez popisu těchto hrozeb, se tak stala příležitostí pro 

rozvoj nástrojů krizového řízení. U všech podniků, bez ohledu na to, v jaké fázi rozvoje 

krizového řízení jsou, je možné rozpoznat velký potenciál rozvoje nástrojů řízení. Tuto 

skutečnost dokládá zejména fakt, že jen některé podniky pracují s katalogy rizik, případně jsou 

schopni rozlišit základní rizika, hrozby (nejistoty) a zranitelnosti a jejich vzájemný vztah. 

Proces implementace krizového řízení je znázorněn na následujícím Obrázku 3.  
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Obrázek 3. Proces tvorby krizového řízení. 
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4.3 Epidemie COVID-19 a její vliv na různé oblasti sociálního podnikání 
 

Při odpovědi na výzkumnou otázku, jakým způsobem dopadá pandemie COVID-19 na činnost 

sociálních podniků, je možné rozlišit mezi jednotlivými oblastmi podnikání. Dále lze posuzovat 

vliv pandemie na jednotlivé podniky, neboť řada podniků provozuje činnosti v různých 

oblastech podnikání. Zatímco jedna z těchto oblastí může být výrazně ohrožena, nemusí být 

dopad na podnik tak velký, působí-li i v jiných oblastech podnikání. Naopak podniky, které se 

úzce specializují na jednu činnost, jsou pak závislí na výsledcích v dané oblasti. Jednotlivé 

oblasti podnikání, dopad pandemie COVID-19 a reakce podniků na situaci jsou znázorněny na 

následujícím Obrázku 4.  

Nejmenší dopady měla prozatím pandemie na technické a zahradnické služby. Tato oblast 

podnikání nebyla tolik dotčena opatřeními vlády a zejména pro práci ve venkovních prostorách 

nedošlo k podstatným změnám. Při možnosti dodržení epidemických opatření a zajištění 

zakázek nedošlo k výrazným změnám ani pro úklidové či masérské služby. Zvládnutelný dopad 

epidemie při nutných organizačních změnách se týkal oblastí dalších služeb, jako např. 

telemarketing či konzultační služby. Co se týká prodeje zboží, nejméně pandemie ovlivnila 

prodejce, kteří mají delší tradici prodeji přes e-shop. Problém nastal např. pro prodejce zboží 

určeného pro trhový prodej, jako je keramika. Dalším problém nastal při poklesu zakázek. 

Výrazný dopad měla pandemie na oblast upcyklace. Nutné bylo zaměřit se rovněž na online 

prodej, případně výrazně obměnit činnost - zaměřit se na šití roušek apod. Velmi znatelný vliv 

měla pandemie na gastro provozy, restaurace a kavárny. V této oblasti panuje velká nejistota 

ohledně budoucnosti. Krizi se podařilo nejlépe překonat podnikům, které kromě gastro provozu 

podnikají i v jiných oblastech a mohli tak zaměstnance přemístit na jiné činnosti a kompenzovat 

ztráty. Některé podniky nalezly během pandemie i nové příležitosti. Jednalo se především o 

podniky zaměřené na textilní výrobu, které mohly svou činnost během první vlny pandemie 

přeorientovat na šití nedostatkových roušek. 

Bez nutnosti větších reakcí na pandemii se obešlo jen šest podniků. Organizační změny, dále 

pak zejména změny ve výrobě a v poskytování jiných služeb muselo podstoupit sedm 

oslovených podniků. Čtyři podniky musely posílit online prodej. Znepokojivá situace je pak u 

podniků, které se musí spoléhat na podporu státu, případně jen čekají na dopady krize. Jeden 

podnik musel přistoupit k propouštění, což v případě sociálního podniku představuje až nejzazší 

možnost. 
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Obrázek 4. Dopad pandemie COVID-19 na oblasti podnikání. 
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4.4 Uplatnění výsledků 

 
Porozumění situaci sociálních podniků má několik praktických důsledků. Výsledky výzkumu 

budou uplatněny následujícími způsoby: 

1) Poradenství pro sociální podniky. Informace o stavu krizového řízení (rozpoznání fáze 

implementace krizového řízení a potenciálu jeho rozvoje - srov. Obrázek) a rozpoznání hrozeb, 

zranitelností a rizik, se kterými se české sociální podniky potýkají, představují významné 

výsledky kvalitativního výzkumu. Z analýzy rozhovorů vyplynulo, jak byly tyto hrozby, 

zranitelnosti a rizika multiplikovány probíhající pandemií COVID-19 a jakým způsobem 

musely sociální podniky na pandemii reagovat. Tyto informace umožní cíleně pracovat s 

nejzranitelnějšími sociálními podniky a poskytnout jim v rámci plánovaného workshopu pro 

sociální podniky sérii doporučení. 

2) Příprava kvantitativního dotazníku. Výsledky výzkumu budou také využity při tvorbě 

kvantitativního dotazníku. Výsledky kvalitativní výzkumu umožňují vhodně doplnit otázky a 

modifikovat hypotézy. 

3) Jeden z podkladů pro katalog zranitelností a hrozeb. Katalog bude využíván sociálními 

podniky jako základní nástroj pro vytváření vlastních podnikových katalogů zranitelností a 

hrozeb. Umožní sociálním podnikům aktualizovat své katalogy a poskytne jim informace 

nezbytné pro analýzu významnosti jednotlivých zranitelností a hrozeb.  

4) Případové studie z praxe. Všech 25 rozhovorů - příběhů z podnikové praxe - poskytuje 

bohatý materiál pro publikaci “Krizové řízení pro sociální podniky”. V publikaci budou 

okomentovány postupy sociálních podniků a jejich přístupy ke krizovému řízení. Bude možné 

poukázat na úspěšné a méně úspěšné strategie využívané během pandemie COVID-19.    
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5. Limity výzkumu 
 

Jedním z omezení kvalitativních výzkumů je problematičnost zobecnění výsledků výzkumu. 

Vzhledem k úzkému zaměření na specifickou oblast podnikání - sociální podniky, a to na území 

České republiky, představuje 25 rozhovorů dostatečně velký vzorek. Navíc vzhledem k 

důležitým konceptům bylo dosaženo teoretické saturace. Je však možné předpokládat, že při 

větším vzorku respondentů by byly odhaleny nové koncepty. Lepší zobecnitelnosti výsledků 

bude dosaženo prostřednictvím kvantitativního výzkumu, který bude navazovat na tuto fázi 

projektu.  

Ačkoliv byly vytvořeny teoretické modely procesu implementace krizového řízení a dopadů 

pandemie COVID-19 na oblasti podnikání, a byly tak splněny nároky zakotvené teorie, o jejíž 

principy se výzkum metodicky opíral, zaměření výzkumu - s ohledem na cíle projektu - bylo 

více praktické, než teoretické. Nashromážděná data, která budou následně doplněna daty z 

kvantitativního výzkumu, však umožňují další práci na teoretických modelech týkajících se 

sociálního podnikání. 
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Závěr 
 

Výzkumná zpráva prezentovala výsledky kvalitativního výzkumu zaměřeného na rozpoznání 

základních postojů a přístupů sociálních podnikatelů ke krizovému řízení v době pandemie 

COVID-19. Během kvalitativního výzkumu se podařilo získat dostatečně velký vzorek 

respondentů, a to z různých oblastí sociálního podnikání, což umožnilo odpovědět na všechny 

výzkumné otázky.   

Výzkum ukázal, že většina sociálních podnikatelů nerozlišuje mezi pojmy krizového řízení. 

Hrozby a rizika často pro podnikatele splývají v jeden pojem. Navíc krizové řízení u většiny 

sociálních podniků vzniká teprve v průběhu pandemie COVID-19, a to ve velmi omezené 

formě, která reaguje pouze na akutní problémy. Ačkoliv některé podniky s krizovým řízením 

pracují, stále existuje potenciál rozvoje procesů řízení. Sociální podnikatelé preferují intuitivní 

způsob řízení, a to z několika důvodů. Nejčastěji zmiňovanými jsou nedostatek prostoru pro 

systematickou práci v krizovém managementu, nedůvěra v možnost připravit se na 

nepředvídatelnou budoucnost či obava ze ztráty možnosti rychle reagovat na změny. I přes 

nedostatečné uchopení těchto pojmů a bez propracovaného systému krizového řízení však 

sociální podnikatelé byli po upřesnění některých souvislostí schopni mnohé hrozby, rizika a 

zranitelnosti identifikovat a popsat jejich vliv na sociální podnikání. 

Mezi hrozbami sociální podnikatelé nejčastěji zmiňovali nepředvídatelné legislativní změny a 

zvyšování minimální mzdy, plošné snížení kupní síly spotřebitelů, hospodářské krize, 

současnou epidemickou situaci a související omezení, přírodní vlivy, vliv konkurence, ztrátu 

místa podnikání či vysokou nemocnost zaměstnanců. Zranitelnost sociálních podniků je 

založena na přílišné závislosti podniku na osobě zakladatele nebo hlavního manažera, dále pak 

byla zmíněny vyšší zranitelnost samotných zaměstnanců náležejících ke znevýhodněným 

osobám na trhu práce, časté závislosti na veřejných rozpočtech, absence finančních rezerv, 

chybějící vlastní produkt, případně pak dražší vlastní produkt, chybějící vlastní zázemí podniku 

či špatně zvolená právní forma podnikání. Ve snaze identifikovat rizika podnikatelé často 

popisovali některou z hrozeb, které v podnikové praxi nejsou schopni kvantifikovat. Nejčastěji 

zmiňovaným rizikem bylo riziko ekonomické povahy, a to nedostatek zakázek. Dále byla 

zmíněna závislost na jediném dodavateli. 

Podařilo se také zmapovat základní problémy sociálního podnikání v České republice, které 

brání dalšímu rozvoji sociálního podnikání. Často zmiňovaným problémem je nedostatečné 
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legislativní uchopení sociálního podnikání či přílišná byrokracie ze strany orgánů veřejné 

správy. Výzkum také ukázal, jak byly zranitelnosti a rizika multiplikovány probíhající pandemií 

COVID-19.  

Zachycení zkušenosti sociálních podnikatelů s pandemií COVID-19 v různých oblastech 

podnikání umožnilo vyhodnotit dopad pandemie na tyto oblasti. Důležité informace se týkaly 

také nutných kroků, které museli sociální podnikatelé z důvodu pandemie učinit. Jednalo se 

zejména o organizační změny související s nutností dodržovat epidemická opatření, změny ve 

výrobě a v poskytování služeb či nezbytnost propouštění. Sociální podnikatelé, kteří byli 

schopni reagovat na tyto náhlé změny, přeorganizovali svou výrobu na produkty, které jsou 

potřebné v období pandemie. Jednalo se např. o ochranné pomůcky jako roušky či šátky. Této 

možnosti však mohly využít především podniky, které se specializovaly na textilní výrobu. 

Řada zranitelných podniků nebyla schopna realizovat změny a s nejistotou očekává 

budoucnost. Právě pro tuto skupinu může být míra uplatnitelnosti výstupů projektu nejvyšší, 

neboť prostřednictvím propracovaného řízení rizik a zavedení krizového managementu budou 

moci tyto podniky vhodněji reagovat na změny. Lépe zvládly první vlny pandemie podniky s 

různorodým předmětem podnikání. Mohli tak pohotově reagovat na změny a nahradit ztráty v 

jednom odvětví podnikání činností v jiné oblasti. Významná byla také možnost přesunu 

zaměstnanců na jinou činnost. V kontextu sociálních cílů podnikání představuje pro sociální 

podnikatele možnost propouštět až nejzazší variantu. I k tomuto kroku musel jeden z 

oslovených podniků přistoupit.   

Výsledky výzkumu budou uplatněny několika způsoby. První způsob využití souvisí s 

přípravou kvantitativního dotazníku, který bude využit v druhé výzkumné fázi projektu.  Další 

využití bude pro publikaci "Krizové řízení pro sociální podniky", kde jednotlivé rozhovory 

poslouží jako příklady ilustrující povahu sociálního podnikání v kontextu pandemie COVID-

19. Bude také možné zaměřit se na rozpoznané zranitelnosti sociálních podniků a navrhnout 

postupy implementace krizového řízení. Identifikované zranitelnosti, hrozby a rizika pak budou 

využity pro vytvoření katalogu použitelného v praxi. V tomto ohledu bude významný workshop 

pro sociální podnikatele, kde bude možné sociálním podnikatelům předat důležité znalosti. 

Výsledky všech fází výzkumu budou dále také šířeny a prezentovány spolkem TESSEA, který 

se podílí na výzkumu. 

Výsledky výzkumu představují první podrobné kvalitativní zmapování situace českých 

sociálních podniků. Krizové řízení malých a středních podniků představuje málo probádanou 

oblast, což platní dvojnásobně o podnicích sociálních. Kvalitativní přístup umožnil porozumět 
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řadě fenoménů a navrhnout dva teoretické modely, na které může být v rámci dalších výzkumů 

navázáno. Jedná se především o model procesu tvorby krizového řízení sociálních podniků a o 

model dopadu pandemie COVID-19 na jednotlivé oblasti podnikání. Možnost navázat na 

zjištěné skutečnosti prezentované v této výzkumné zprávě usnadní další výzkumnou práci v 

oblasti českého sociálního podnikání. 
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