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Milí čtenáři výroční zprávy, 

  

rok 2016 byl  ve znamení mnoha změn a to v souvislosti s prvním uceleným  rokem činností pod vlastní právní 

subjektivitou. Nejdůležitější však byla podpora pro nestátní neziskové organizace v rámci poradenství  

v projektu TESSEA v novém ve vztahu k sociálnímu podnikání. Velice si vážíme Vašeho zájmu o tuto netradiční 

formu podnikání, což potvrzuje nárůst členství. 

  

  

Mgr. Šárka Dořičáková 

ředitelka 

 

Praha, červen 2017 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Informace o TESSEA ČR, z.s. (dále jen TESSEA) 

  

TESSEA ČR, z.s. (ve zkratce „TESSEA“) je nestátní nezisková organizace, jejím posláním je přispívat k rozvoji 

sociálního podnikání v ČR, s vazbou na činnost v regionech. TESSEA zastřešuje sociální podniky z celé ČR, 

propojuje je, podporuje jejich zájmy a prezentuje je navenek. Současně jim a všem dalším zájemcům o téma 

podává aktuální informace o sociálním podnikání nejen v ČR, ale i jinde ve světě. 

 národní síť pro sociální podnikání s regionálním zastoupením 

 propagace výrobků a služeb členů TESSEA 

 poradenská a konzultační podpora 

 vzdělávací aktivity 

 Klub sociálních podnikatelů 

 spolupráce s akademickou sférou 

 mezinárodní spolupráce 

  

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Datum vzniku: 15. 10. 2015 

Zakladatelé: Dolores Czudková, Jitka Čechová, Šárka Dořičáková, Martina Macurová, Kateřina Malá, Karel 

Rychtář, P3-People, Planet, Profit, o.p.s. 

Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u Městského soudu v Praze  

v oddílu L 63757. 

Sídlo: Václavské náměstí 831/21, Praha 1, 110 00  

IČ: 04482948 

Číslo datové schránky: 5qybm8j                            

Statutární zástupce: Šárka Dořičáková, ředitelka 

Správní rada:  Petra Francová, Zdislava Odstrčilová, Petr Herynek, Jan Palička, Karel Rychtář 

Kontrolní komise: Renata Dušková, Jiří Novák, Daniela Bednáriková   

  

 

Zaměstnanci k 31. 12. 2016: 

Mgr. Šárka Dořičáková - manažerka cílové skupiny (0,3 úvazku), lektorství, poradenství (DPP) 

Mgr. Gabriela Gurková -  expert na sociální podnikání (0,25 úvazku), poradenství (DPP) 

Mgr. Daniela Bednáriková - expert na maintreaming (0,25 úvazku), poradenství (DPP) 

Ing. Jana Kadláčková - finanční manažerka projektu (DPP) 

PhDr. Petra Francová - manažerka projektu, lektorství, poradenství (DPP) 

Dolores Czudková - poradenství (DPP) 

Kateřina Malá poradenství (DPP) 

Jana Juřenová - poradenství (DPP) 

 

 

Zasedání správní rady a kontrolní komise: 

data: 13. 1. 2016; 7. 3. 2016; 15. 6. 2016; 6. 11. 2016; 23. 11. 2016; 19. 12. 2016 

  

  

Milníky činnosti TESSEA: 

2015 

● založení spolku 

 

2016 

● přechod ambasadorek sociálního podnikání z P3 - People, Planet, Profit do TESSEA ČR 

● změna ředitelky spolku, od 31.5.2016 Šárka Dořičáková 

● spuštění webu: www.tessea.cz a FB TESSEA ČR, z.s. 

● od 1. 9. 2016 realizace projetu TESSEA v novém CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235 

● změna sídla spolku na Václavské náměstí 831/21, Praha 1, 110 00 

● rozvaha o ukončení členství TESSEA ČR v ENSIE 

 

http://www.tessea.cz/
https://www.facebook.com/TESSEA-%C4%8CR-z-s-512308605589411/?ref=bookmarks


Informace o aktivitách TESSEA v roce 2016 

  

Projekt TESSEA v novém 

Hlavním cílem nového projektu je budovat kapacitu Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA  

a podporovat její členské nestátní neziskové organizace za účelem posílení sociálního začleňování 

znevýhodněných skupin prostřednictvím sociálního podnikání. Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny na budování  

a profesionalizaci sociálního podnikání, včetně jejich vzájemného propojování členů z řad NNO. 

V rámci aktivit projektu je průběžná podpora NNO při realizaci sociálně podnikatelských aktivit členů TESSEA 

prostřednictvím poradenství a sdílení zkušeností. Další propagace sociálního podnikání bude realizována 

pomocí osvětových akcí, konferencí a workshopů v regionech. Po celou dobu je zajišťována konzultační a 

odborná podpora zkušených členů TESSEA těm podnikům, kteří potřebují podpořit v počátcích, a to včetně 

členských návštěv a propagace výrobků a služeb členů TESSEA. 

Celkový počet členů od doby podání projektové žádosti do 28. 2. 2017 stoupl z 31 na 62, z toho počet NNO 

stoupl ze 17 na 44. 

V rámci odborného poradenství bylo poskytnuto 165 hodin konzultací 15 členským organizacím a jedna peer to 

peer návštěva v sociálním podniku MATURUS o.p.s. a to třemi zástupci jiných sociálních podniků. Dále se 14. 

11. 2016 uskutečnil v Praze workshop na téma: Naplňování principů sociálního podnikání v praxi, kterého se 

zúčastnilo 8 osob z cílové skupiny. 

Na webových stránkách TESSEA probíhá, v rámci projektu, tvorba modulů e-business. Jedná se o nabídku 

členů, která je připravována jak v elektronické, tak v papírové verzi. Prezentace bude vytvořena tak, aby 

zaujala veřejnou správu a byla dostatečná i pro eventuální oslovování jednotlivých členů do veřejných 

zakázek. 

V průběhu projektu vznikne nástroj pro zjišťování a naplňování principů sociálního podniku, proto byla 

vytvořena pracovní skupina na zpracování indikátoru v složení Šárka Dořičáková (manažerka CS), Gabriela 

Kurková (expert na sociální podnikání), Petra Francová (manažerka projektu), René Pastrňák (Slezská 

univerzita Opava) a Karel Rychtář (SČMVD). Nejprve byla provedena rešerše zahraničních podkladů a navržena 

struktura identifikátoru. Po prostudování byla vytvořena první verze dotazníku k identifikátoru s využitím 

zahraničních zdrojů, která je nyní přizpůsobována českým principům a rozpoznávacím znakům sociálního 

podniku. 

Realizační tým začal postupně shromažďovat podklady a materiály pro tvorbu mapovací studie o stavu 

sociálního podnikání v ČR. Zabýval se nejprve strukturou obdobných mapovacích studií. Vycházel zejména  

z mapovací studie TESSEA z roku 2012 a studie o stavu sociálního podnikání v ČR zpracovaná jako podklad pro 

zprávu OECD. Na základě prostudovaných materiálů realizační tým vytvořil strukturu mapovací studie o stavu 

sociálního podnikání v ČR, kterou projednal se členy správní rady TESSEA. Zpráva o stavu sociálního podnikání 

v ČR, která bude navazovat na Studii infrastruktury sociální ekonomiky v ČR vytvořené v projektu TESSEA  

v roce 2011. 

Na začátku projektu byla vydaná tisková zpráva o jeho zahájení a dále také informace o možnosti využití 

poradenství a podpory členům TESSEA z řad NNO. Vše bylo rozesláno jak zpravodajem, tak sociálními sítěmi  

i přes osobní kontakty v oblasti neziskového sektoru. Webové stránky www.tessea.cz byly upraveny jak pro 

účely projektu, tak i pro svou členskou základnu, web byl zpřehledněn a chystají se nové moduly. Manažerce 

CS vyšel v časopise Sociální práce profilový článek o TESSEA, viz http: 

//www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=3&clanek=890. Zástupci TESSEA jsou členy dvou výběrových komisí 

OPZ, součástí pracovního týmu dvou IP MPSV (Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje a Společensky 

odpovědné zadávání veřejných zakázek). Informace o TESSEA se dostaly také na webové stránky a do metodiky 

IP Společensky odpovědné zadávání, kde je TESSEA doporučena jako důležitý zdroj informací o segmentu 

sociálního podnikání. TESSEA byla představena na 2 konferencích: 22. 9. 2016 v Jihlavě a 3. 11. 2016 v 

Humpolci. Intenzivní informování o TESSEA probíhalo na vysokých školách na Moravě formou speciálních 

seminářů (21. 10. 2016 na Univerzitě Palackého v Olomouci, 26. 10. 2016 na Slezské univerzitě v Opavě a 2. 

11. 2016 na Slezské univerzitě v Opavě -Karviná). Informace získávají také studenti na Ostravské univerzitě v 

rámci výuky předmětu Sociální podnikání v organizacích sociální práce. 

Číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235. 

 

http://www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=3&clanek=890


Ostatní aktivity TESSEA ČR    

 

Šárka Dořičáková 

Sociální podnikání ve Zlínském kraji, Zlín       

Seminář: Jak založit sociální podnik a dobře napsat podnikatelský plán, Olomouc  

Workshop: Sociální podnikání v ČR, Jihlava       

Možnosti sociálního podnikání v seberealizaci na trhu práce, Opava, Karviná    

 

Petra Francová 

TESSEA byla představena na 2 větších konferencích o sociálním podnikání, v Jihlavě a v Humpolci. 

Pravidelně také bylo o existenci TESSEA informováno na dvou výběrových komisích OPZ, na kterých je  členem. 

 

Gabriela Kurková 

Je součástí pracovního týmu dvou individuálních projektů MPSV: Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje  

a Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek, kde vícekrát na společných setkáních týmů TESSEA 

představila. 

Informace o TESSEA se dostaly také na webové stránky www.ceske-socialni-podnikani.cz , www.sozvz.cz a do 

metodiky IP Společensky odpovědné zadávání, kde je TESSEA doporučena jako důležitý zdroj informací  

o segmentu sociálního podnikání. 

 

Dolores Czudková 

Valná hromada Klastru sociálních inovací a podniků SINEC, Ostrava       

Sociálním den města Třince 

MASK, Opavsko Třinec           

 

Jana Kadláčková 

Seminář: Jak založit sociální podnik a dobře napsat podnikatelský plán, Olomouc    

  

Bronislava Milinková 

ANNO+KSP, seminář k sociálnímu podnikání, ANNO JmK Brno, Kounicova, Městský úřad Pohořelice, Městský 

úřad Znojmo, Městský úřad Boskovice, Budova JmK, Cejl, Brno 

ImpactHub Brno, Social Business Breakfast 

prac.skupina Komunitního plánování sociálně vyloučených lokalit při Magistrátu města Brna, konference k 

zahájení procesu a účast v pracovní skupině 

 

Jitka Čechová 

Budějovické ekonomické dny, pořadatel Ekonomická fakulta JČU 

 

Další informace o společnosti 

Ředitelka a členové správní a kontrolní komise vykonávali práci pro společnost bezúplatně. 

Ambasadorky sociálního podnikání vykonávaly poradenství pro společnost bezúplatně. 

V roce 2016 byli v TESSEA 3 zaměstnanci na zkrácený pracovní poměr a 4 na dohodu o provedení práce. 

V roce 2016 nebyly vytvořeny v účetnictví žádné fondy. 

Zakládací listina nedoznala v roce 2016 žádných změn. 

Co se týče správní a kontrolní komise, nedošlo v jejich složení v roce 2016 k žádné obměně. 

  

V roce 2016 spolek přijal dotaci na realizaci projektu ,,TESSEA v novém“, reg. číslo: 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235 ve výši 931 tisíc Kč, v roce 2016 byla čerpána ve výši 207 tisíc Kč, 

nevyčerpaná část ve výši 724 tisíc Kč byla převedena do roku 2017.  

V roce 2016 byly přijaty členské příspěvky ve výši 52 tisíc Kč 

Výnosy z hlavní činnosti byly v roce 2016 ve výši 8 tisíc Kč – výnosy z činnosti, která je v souladu s účelem 

spolku, který je definován ve Stanovách, článek II. 

 

Plány do 31. 12. 2017  

V projektu dle klíčových aktivit  

1. Poradenství a podpora členům TESSEA z řad NNO: 

a) workshopy v regionech 

b) konzultační podpora 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.sozvz.cz/


c) peer to peer návštěvy 

d) členské návštěvy 

 

2. Tvorba modulů e-business a nabídka členů - po pilotním ověření v Praze a Středočeském kraji, rozšířit 

aktivitu také na další regiony. 

 

3. Mechanismy pro zjišťování aplikace principů - vytvoření první verze dotazníku k identifikátoru  v souladu  

s českými principy a rozpoznávacími znaky sociálního podniku, včetně pilotáže prostřednictvím sociálních 

podniků, řádných členů TESSEA ČR. 

 

4. Mapovací studie o stavu sociálního podnikání v ČR - pokračování v přípravě mapovací studie. 

 

5. Mainstreaming - vydávání tiskových zpráv, rozesílání zpravodajů, propagace na vysokých školách. 

Příprava konference. 

 

Mimo projekt  

1. Podpora a rozšíření členské základny (řádné i přidružené členství). 

2. Upravit přihlášky řádného i přidruženého členství, aby obsahovaly dostatečné informace pro schválení 

správní radou. 

3. Dořešit ukončení členství TESSEA ČR v ENSIE. 

4. Participace na přípravě zákonu o sociálním podnikání. 

5. Propagace spolku TESSEA ČR. 

6. Realizace seminářů, workshopů dle poptávky členů.  

 7. Navázání spolupráce s významnými partnery.  

 

Finanční a ekonomické údaje 

  

Rozvaha (bilance) za účetní období 2016 

 - TABULKA V PDF 

 

Výkaz zisku a ztrát za účetní období 2016 

 - TABULKA V PDF 

 

Příloha k účetním výkazům za období 2016 

 

Název účetní jednotky:  

Právní forma: zapsaný spolek 

Sídlo: Václavské náměstí 831/21, Praha 1, 110 00  

 

IČ: 04482948 

Rozvahový den: 31. 12. 2016 

Datum vzniku účetní jednotky: 15. 10. 2015 

Registrace: Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u Městského soudu 

v Praze v oddílu L 63757. 

 

  

Hlavní předmět činnosti: 

a) podpora a prosazování zájmů sociálních podniků, 

b) propagace tématu sociálního podnikání, 

c) mapování potřeb sociálních podniků, 

d) správa jednotné databáze sociálních podniků ČR, 

e) podpora propagace výrobků a služeb členských sociálních podniků, 

f) realizace vzdělávacích akcí/aktivit, 

g) vydávání odborných publikací a periodik, 

h) pořádání společenských akcí (konferencí apod.), které mají sloužit jako příležitost k setkávání sociálních 

podniků a zájemců o téma, 

i) navazování a udržování kontaktů se sociálními podniky a podobnými spolky v zahraničí, 

j) spolupráce s odborníky, organizacemi a institucemi k naplňování cíle Spolku. 



 

Statutární orgán společnosti: Mgr. Šárka Dořičáková 

 

 

V Praze 1. 6. 2017 

 


