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Anotace 

 

Předmětem výzkumu dizertační práce je oblast pracovně-integračního sociálně 

podnikatelského prostředí (podniků WISE) v České republice jako nástroje eliminace 

společensky nežádoucích sociálních jevů, kterými se zabývá sociální ekonomie. Jedná se 

především o rizika vzniku sociální exkluze vyvolané dlouhodobou nezaměstnaností u 

rizikových cílových skupin, jakými jsou osoby zdravotně postižené, osoby bez přístřeší, 

osoby závislé a další, jejichž neřešená sociální situace může vést k marginalizaci a chudobě. 

Na příkladu podniku zaměstnávajícího osoby se zdravotním znevýhodněním za pomocí 

metody společenské návratnosti investice je představen a zhodnocen postup výpočtu dopadů a 

sociálního podnikání vůči zaměstnaným sociálně inkludovaným osobám, vynaloženým 

investicím a dalším zainteresovaným subjektům.  

Hlavním cílem dizertační práce je formulace doporučení pro rozvoj pracovně integračního 

sociálního podnikání (WISE) v České republice napomáhající omezení marginalizace na trhu 

práce, vedoucí k rozvoji složek lidského kapitálu podporující sociální inkluzi a dále k podpoře 

veřejné ekonomiky. Systémovou analýzou jsou vymezeny pro české sociálně podnikatelské 

prostředí inovativní prvky evropského sociálního podnikání, jejichž cílem je napomoci 

pracovní a sociální integraci znevýhodněných osob. Pozornost je věnována veřejné podpoře, 

uplatňování společensky odpovědných veřejných zakázek či modelu public-social-private 

partnership (PSPP) coby rozšíření koncepce public-private-partnership (PPP). V oblasti 

veřejné ekonomiky je zdůrazněn přínos rozvoje fenoménu sociálního podnikání v České 

republice, který vede ke snižování veřejných nákladů spojených s dlouhodobou 

nezaměstnaností a exkluzí specifických cílových skupin a naopak podpory příjmové stránky 

veřejných rozpočtů. 

 

Klíčová slova: potřeba, inkluze, nezaměstnanost, PSPP, sociální ekonomie, sociální 

ekonomika, sociální podnikání, veřejná ekonomie, WISE. 
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Annotation 

 

The focus of this thesis there are the working-integration social enterprises (WISEs) in the 

Czech Republic as a tool of the elimination the socially negative issues that are focused by the 

social economics. It is above all the risk of social exclusion caused by long-term 

unemployment of people at risk: handicapped people, homeless people, drug addicted, youth 

and other, of who unsolved social situation can lead to poverty and marginalization. On the 

example of the enterprise employing handicapped people there is introduced and evaluated 

cause of the application the SROI method, impacts and assets towards employed socially 

included persons and public investments. 

The main aim of the thesis is to set up the recommendations to development of WISE in the 

Czech Republic towards elimination of work marginalization and support of social inclusion 

of specific target groups and to the support of public economy. The system analyse specifies 

the innovative elements of the European social enterprising applicable for the Czech 

background, aiming at working and socially integration of disadvantaged people. Focus there 

is given to public support, public procurement and public-social privte partnership modell. 

Regarding  public economy  there is emphased the contribution of social enterprising 

development in the Czech Republic, leading to  decreasing of public costs (linked to long-

term unemployment and excluison of specific target groups and the as well as increasing of 

income to public budget. 
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Základní pojmy používané v práci 

 

Chudoba - Chudobu lze chápat jako výraz extrémní nerovnosti, respektive jako distanci určité 

části populace nejen od bohatých, ale i od celého zbytku populace (Mareš, 1999). Chudoba je 

odepření možností a příležitostí, porušování lidské důstojnosti. To znamená neschopnost 

účasti jednotlivce ve společnosti, nedostatek potravy a ošacení pro rodinu, nemožnost 

navštěvovat školu či zdravotnické zařízení, žádné vlastnictví půdy pro pěstování potravin či 

práce pro výdělek. Z toho vyplývá nejistota, bezmoc a vyloučení jednotlivců, domácností či 

celých komunit (OSN: Gordon 2005).  

 

Integrace/ inkluze - Integrace označuje začlenění jedince s určitými odlišnostmi do tzv. 

většinové společnosti, přičemž je očekáváno přizpůsobení se této situaci na obou stranách 

(většinové společnosti i odlišného jedince samotného). Inkluze je principem, jehož 

východiskem je rozmanitost. Normou je heterogenní společnost, kterou tvoří jedinci s 

různými potřebami. Cílem inkluzivního pracovního trhu je pak  rozvíjení  potenciálu každého 

jedince, tak aby byl schopen participovat na pracovním trhu i ve společnosti,  přičemž hmotné 

i nehmotné podmínky jsou připravené na potřeby všech zaměstnanců, tedy i těch se 

zdravotním postižením či jiným znevýhodněním nebo mimořádným nadáním. Inkluze 

představuje tedy jakési prohloubení integrace (Nadace Open Society Fund – upraveno 

autorkou). 

 

Marginalizace – Marginalizace na pracovním trhu označuje proces, v němž jsou jisté pracovní 

pozice přiřazeny specifickým segmentům pracovní síly, které jsou sice ochotné k zaměstnání, 

a to na plný úvazek, nejsou však schopné docílit plné integrace v dlouhodobější formě 

zaměstnání, která by plně využila jejich pracovní potenciál (Loveridge, Mok 1979: 27). 

Dlouhodobou nezaměstnanost, opakovanou nezaměstnanost, podzaměstnanost a nejistotu na 

pracovním trhu lze pak označit za různé formy marginalizace či exkluze z primárního trhu 

práce, exkluze, jež neumožňuje dosáhnout dlouhodobě adekvátní příjem (Sirováka, 1997).  

 

Sociální exkluze - Sociální exkluze je nedobrovolné vyloučení jednotlivců a skupin z 

politických, ekonomických a sociálních procesů ve společnosti, jež jim zabraňuje v plné 

účasti na dění ve společnosti, v níž žijí (Sirovátka, 2013). Jednou ze základních forem sociální 

exkluze je marginalizace na trhu práce. 
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Teorie duálního trhu práce -  Trh práce může být segmentován na trh primární a sekundární 

nebo interní a externí. Teorií duálního trhu práce (rozdělení na primární a sekundární trh 

práce) se zabývali např. Doeringer – Piore, 1971. Podle těchto autorů primární trh práce 

zahrnuje lepší a výhodnější pracovní příležitosti. Pracovní místa jsou na tomto trhu práce 

prestižnější. Zaměstnanci mají možnost kvalifikačního a profesního růstu, mají lepší pracovní 

podmínky a práce je relativně dobře placená. Na druhé straně existuje sekundární trh práce, na 

němž se nachází pracovní místa s nižší prestiží a nižšími mzdami. Zaměstnanci nemají 

většinou možnost kvalifikačního a profesního růstu, častěji se stávají nezaměstnanými. 

Možnost získat práci je v tomto sektoru na rozdíl od primárního větší, a to díky velké 

fluktuaci pracovníků. Pracovníci, kteří se nacházejí na sekundárním trhu práce, mají téměř 

nulovou možnost přejít na trh primární. V této skupině se nacházejí zejména ženy, mladí nebo 

staří lidé, osoby tělesně postižené, pracovníci s nízkou kvalifikací popř. nízkou úrovní 

vzdělání a dále také příslušníci etnických minorit (Kolibová, 2005). 
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1. Úvod  
 

 

"…to put homelessness and destitution in a museum so that one day our children will visit it 

and ask how we could have allowed such a terrible thing to go on for so long"       

Prof. Muhammad Yunus 

 

Příjmová nerovnost, sociální vyloučení, chudoba, sociální nepokoje – představují 

negativní stránku dnešní moderní společnosti. O chudobě a vyloučení hovoříme dnes také 

v souvislosti s vyspělými státy, a to dokonce se vzrůstající tendencí – s rostoucí příjmovou 

nerovností
1
 a novodobou společenskou klasifikací. Dokonce podle údajů evropského 

statistického úřadu, měřeno ukazatelem relativní chudoby
2
, bylo na začátku roku 2011 

ohroženo chudobou 23 procent Evropanů
3
, tedy 115 mil osob.

4
 Pokud započítáme příjem ze 

sociálních dávek, pak míra chudoby v Evropě dosáhla v roce 2012 v průměru až 17 %.  

Na základě grafu č. 1.1, popisující míru a hranici ohrožení chudobou v jednotlivých 

evropských zemích, by se mohlo zdát, že v evropském srovnání nejsou rizika ohrožení 

chudobou v České republice vysoká, což prezentuje také např. vládní Strategie sociálního 

začleňování
5
, ale přesto, jak ukazuje praxe, chudoba a sociální vyloučení ohrožují společnost 

také v České republice. Rizika nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení se 

koncentrují do určitých kategorií populace, doprovázená koncentrací prostorovou – v 

některých regionech, okresech a lokalitách. Prohlubuje se rozsah a intenzita sociálního 

vyloučení v oblasti bydlení, která je důsledkem různých vlivů, ale i faktorem, jenž ovlivňuje 

nepříznivě další oblasti sociálního vyloučení. 

                                                 
1 O příjmové nerovnosti pojednává např.diplomová práce: JANICZKOVÁ, Mariola. Příjmová nerovnost – 

fenomén poslední doby? Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta ekonomicko-správní, 

2013. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/273365/esf_m/Diplomova_prace_Janiczkova.pdf 
2 

Relativní chudoba - Relativní chudoba je založena na srovnání mezi standardem životní úrovně chudých a 

životní úrovně nechudých, a to obvykle zapojením určité míry průměrného standardu celé společnosti, ve které 

je chudoba studována (Mareš, 1999). Relativní chudoba je definována ve vztahu k celkové úrovni prosperity v 

dané zemi, neboli vychází z naměřené příjmové nerovnosti.  
3
 Evropskou populací je míněno obyvatelstvo EU 27. 

4
 ANTUOFERM, Mélina a Emilio, DI MEGLIO. Population and social conditions: statistics in focus. 

EUROSTAT: 09/2012. Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-

009/EN/KS-SF-12-009-EN.PDF [cit. 2012-03-20] 
5
 Strategie sociálního začleňování 2014-2020. MPSV, Praha: 2014. [cit. 2012-03-20] Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf; SIROVÁTKA, Tomáš a kol. 

Indikátory strategie potlačování chudob a sociálního vyloučení. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. 

Brno, 2013. [cit. 2012-03-20] Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/17713/Metodika_strategie_potlacovani_chudoby.pdf.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-009/EN/KS-SF-12-009-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-009/EN/KS-SF-12-009-EN.PDF
http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/17713/Metodika_strategie_potlacovani_chudoby.pdf
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Hranice ohrožení chudobou (graf č. 1.1) je stanovena vůči příjmovému mediánu 

(příjem domácnosti, která je právě uprostřed, když je seřadíme od nejchudších k 

nejbohatším). Obvyklé varianty se odvozují od 40, 50 či 60 procent mediánu národního 

ekvivalizovaného disponibilního příjmu
6
. OECD používá hranici 50 procent, EU hranici 60 

procent. Často se vyjadřuje ve standardu kupní síly (PPS
7
), aby se zohlednily rozdíly mezi 

životními náklady v jednotlivých zemích. 

 

Graf č. 1.1 Míra (v %) a hranice ohrožení chudobou (v PPS), 2012  

 

Zdroj: Eurostat, 2012. Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/ 

archive/0/04/20140514134811%21At-risk-of-poverty_rate_and_threshold%2C_2012_%281%29_YB14_II.png 

[cit. 2014-09-10]. 

 

Hranice chudoby ale příliš nevypovídá o výši životní úrovně v dané zemi. Český 

sociolog Jan Keller (2010) často v souvislosti s chudobou upozorňuje na skutečnost, že 

statistiky často nezahrnují ty skupiny obyvatel, které se vyskytují těsně nad pomyslnou 

hranicí chudoby, jak je tomu např. i v České republice. 

Za jednu z hlavních příčin chudoby označuje Evropská komise nezaměstnanost. 

„Riziko chudoby je u nezaměstnaných více než pětkrát vyšší než u osob, které práci mají 

                                                 
6 

Ekvivalizovaný disponibilní příjem je konstruován jako podíl čistého disponibilního příjmu domácnosti a počtu 

jejích spotřebních jednotek (vypočteného podle metodiky Eurostatu). Tento příjem je přiřazen všem osobám 

příslušné domácnosti. Zdroj: EUROSTAT. [cit. 2014-09-15] Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/9A002AD859/$File/000112c09.pdf 
7
 PPS je uměle vytvořená měnová jednotka používaná při mezinárodních srovnáních k vyjádření objemu 

ekonomických souhrnných ukazatelů. Údaj v PPS získáme z hodnoty vyjádřené v národní měně vydělením 

příslušnou PPP (v nejjednodušší verzi PPP představuje poměr cen v národních měnách za stejné výrobky a 

služby v různých zemích). Zdroj: EUROSTAT. [cit. 2014-09-15]  Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/evropsky_srovnavaci_program 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Equivalised_disposable_income
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Purchasing_power_standard_(PPS)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/
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(44 % oproti 8 %).“
8
 V České republice je indikována skoro trojnásobná míra 

nezaměstnanosti osob do 25 let, čtyřnásobná míra osob s nejvýše základním vzděláním, 

extrémně vysoký dopad mateřství a péče o děti do 6 let na zaměstnanost žen, nízké míry 

pracovní intenzity v neúplných domácnostech a v domácnostech jednotlivců (Sirovátka, 

2013). 

To, že boj s nezaměstnaností, chudobou a sociálním vyloučením není jednoduchý, 

dokazují nejen statistická čísla, která i přes snahy politiků mají stagnující (či dokonce 

rostoucí) tendenci, ale odráží se v deklaraci řady organizací občanského sektoru, které volají 

po důraznějším boji s chudobou.
9
 Politická opatření boje s chudobou a podpora sociálního 

začleňování by měla směřovat k nastavení takové pomoci, aby umožnila člověku důstojný 

život, ale aby ho zároveň motivovala k vymanění se z této pomoci. Boj proti chudobě a 

exkluzi je jednou z priorit Evropské komise v rámci agendy pro hospodářství, zaměstnanost a 

sociální oblast. EU přijala strategii  s názvem Evropa 2020
10

, která zahrnuje také jako jeden 

z hlavních cílů, cíl snížení chudoby, v rámci kterého by se mělo v příštím desetiletí vymanit 

z chudoby a sociálního vyloučení alespoň 20 milionů lidí EU28 z celkového počtu 500 mil 

obyvatel.
11

 Každý členský stát přijal své vlastní národní cíle v každé z oblastí a cíl snížení 

chudoby a vyloučení je tedy takto, přinejmenším na papíře, součástí národních cílů zemí EU. 

V České republice je cíl postaven do roviny udržení hranice počtu osob ohrožených 

chudobou, materiální deprivací nebo počtu osob žijících v domácnostech bez zaměstnané 

osoby do roku 2020 na úrovni roku 2008. Česká republika se zavázala vyvinout úsilí vedoucí 

ke snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících 

v domácnostech bez zaměstnané osoby o 30 000 osob do roku 2020.
12

 

Doporučení Komise o aktivním začleňování lidí vyloučených z trhu práce 

(2008/867/ES) (ze 17. prosince 2008) navrhuje v otázce řešení chudoby a vyloučení politiku 

růstu, zaměstnanosti, inovativní a účinné sociální ochrany v kombinaci se širokým souborem 

sociálních politik, které zahrnují cílené vzdělávání ... sladění profesního a soukromého života 

                                                 
8
 ANTUOFERM, Mélina a Emilio, DI MEGLIO. Population and social conditions: statistics in focus. 

EUROSTAT: 09/2012. Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-

009/EN/KS-SF-12-009-EN.PDF [cit. 2014-03-20]  
9
 Např. organizace EAPN  (European Anti Poverty Network), více na www.eapn.org 

10
 Europe 2020 je strategie přijatá Evropskou unií obsahující 5 cílů týkající se zaměstnanosti, inovace, 

vzdělávání, sociální inkluze a energií. Každý členský stát přijal své vlastní národní cíle v každé z oblastí. 
11

 Jako jednu ze stěžejních iniciativ, které mají směřovat k tomuto cíli, navrhuje Komise zřídit Evropskou 

platformu proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Cílem této platformy je vytvořit společný závazek členských 

států, orgánů EU a hlavních zúčastněných stran v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Dostupné na 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_czech_cs.pdf, str.30 [cit. 2013-07-20] 
12

Investice pro evropskou konkurenceschopnost. (příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020), Národní 

program reforem České republiky 2011. [cit. 2014-08-15]. Dostupné z:  

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_czech_cs.pdf  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-009/EN/KS-SF-12-009-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-009/EN/KS-SF-12-009-EN.PDF
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_czech_cs.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_czech_cs.pdf
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a rodinnou politiku. Komise dále navrhuje větší a účinnější využívání fondů EU na podporu 

sociálního začleňování, podporu sociálních inovací založených na důkazech, využití 

sociálního experimentování
13

 a plné využití potenciálu sociální ekonomiky. Rovněž je 

zdůrazněna potřeba lepšího fungování trhu práce, zmírnění jeho segmentace, potřeba 

kvalifikovanější pracovní síly, lepší kvality pracovních míst a podmínek a podpory vzniku 

pracovních míst i poptávky po pracovní síle.  

Oblast sociálního začleňování patří v České republice do gesce Ministerstva práce a 

sociálních věcí, které za základní nástroj sociálního začleňování považuje sociální práci. 

Strategie sociálního začleňování
14

 z roku 2014 zmiňuje také význam zapojování občanského a 

soukromého sektoru do tvorby a implementace opatření na podporu sociální soudržnosti, 

včetně posilování společenské odpovědnosti zaměstnavatelů nebo rozvoje sociální 

ekonomiky. Zároveň shledává nedostatky v návazných legislativních a systémových 

opatřeních v oblasti sociálního bydlení, sociální ekonomiky, ale i vlastní participace osob 

ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených. 

Právě využití potenciálu sociální ekonomiky, konkrétně pracovně integračních 

sociálních podniků (WISE) pro řešení problematiky marginalizace na trhu práce a takto 

zmírnění problému chudoby a sociálního vyloučení je předmětem této dizertační práce. 

Evropská komise
15

 hodnotí iniciativy v oblasti sociální ekonomiky v Evropě jako rozrůstající 

a přinášející inovativní řešení vznikajících sociálních potřeb a problémů, které nedokáže 

zvládnout ani stát, ani trh. Uvádí, že odvětví sociálních podniků reprezentuje 10 % všech 

evropských podniků a zaměstnává více než 11 milionů placených zaměstnanců.
16

 Ve 

světovém průměru (odhad dle roku 2009) se procentuální hodnota populace, zaměstnaná 

v sociálních podnicích pohybuje ve výši 2, 8% pracující dospělé populace.
17

  

Pokud chceme analyzovat pracovně integrační sociální podnikání jako nástroj, který 

může přispět k řešení marginalizací na trhu práce a společenskému vyloučení a chudobě, je 

                                                 
13 

Sociální experimentování se provádí u malých projektů, jejichž cílem je otestovat inovace politik (nebo 

reforem) před tím, než budou přijaty v širším měřítku. Dopad inovace na malý vzorek populace se srovnává se 

situací „kontrolní skupiny“, která má podobné socio-ekonomické charakteristiky a pro kterou stále platí 

převládající politické programy. Sociální experimenty byly v 70. letech prováděny v řadě zemí s cílem 

vyhodnotit navrhované změny veřejných politik nebo programů. 
14

 MPSV. Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020. Praha, leden 2014. [cit. 2014-09-10]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf 
15

Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 

radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.. Dotupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758:FIN:CS:PDF [cit. 2014-08-08] 
16

 CIRIEC. The Social Economy in the European Union. CIRIEC, 2007. p. 44 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: 

www.socialeconomy.eu.org/spip.php?article420  
17 

TERJESEN S. a kol. 2011. Global Entrepreneurship Monitor Report on Social Entrepreneurship. [cit. 2014-

03-10]. Dostupné z: http://gemconsortium.org/docs/download/376  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758:FIN:CS:PDF
http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?article420
http://gemconsortium.org/docs/download/376
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třeba zdůraznit určité limity související s analýzou předkládaného řešení těchto sociálních 

problémů. Není možné idealizovat zaměstnanost coby „všemocný“ nástroj, který eliminuje 

chudobu či exkluzi. Chudobou či sociálním vyloučením mohou být ohrožení také zaměstnané 

osoby, jejichž příjem neumožňuje pokrýt jejich základní životní potřeby. V této souvislosti je 

důležité tedy nejen získání práce, ale jak zdůrazňují některé evropské organizace bojující proti 

chudobě a sociálnímu vyloučení (např. European Anti Poverty Network) získání tzv. kvalitní 

(dobré) práce, v angličtině známý pojem decent work. Pojem „decent work“ je překládán jako 

možnost zaměstnání v podmínkách svobody, rovnosti, jistoty a lidské důstojnosti.  

Dalším předpokladem je dosažení tzv. adekvátního příjmu, který se liší od 

minimálního příjmu, který sám o sobě nezaručuje překonání hranice chudoby. Dostupnost 

adekvátního minimálního příjmu poskytuje významnou základnu pro účast v místní 

pospolitosti, navrací vyloučené do důstojného života a zaměstnání. V souvislosti se 

sociálně pracovně integračním podnikáním je třeba přiznat, že se často jedná o pracovní 

místa, která jsou ohodnocena minimální mzdou (jedná se často o práce jednoduché, montážní, 

kompletovací). Důvodem nízkého ohodnocení zaměstnanců může být také snaha o udržení 

konkurenschopnosti mezi podniky, které nejsou limitovány omezeními v lidském kapitálu. U 

chráněných pracovních míst stanovená podpora ze strany státu na mzdu jendotlivých 

pracovníků, která je často pro sociální podnikatele významným zdrojem  jejich existence, 

může být vnímána jako takto pro vyplácenou mzdu zaměstnancům „hraniční“.  

I přesto však sociální podnikání přináší další benefity, které lze obtížně kvantifikovat, 

a přesto mají pro jednotlivce a společnost významný dopad, jako je např. sociální 

(společenský kontakt), zlepšení zdravotního a duševního stavu, podpora fungování rodin, 

zlepšení jejich finanční situace apod. Z ekonomického hlediska je to pak přínos v podobě 

daní, plateb do systému sociálního a zdravotního pojištění, snížení výdajů na podporu 

v nezaměstnanosti, sociální dávky apod. A také sociální podnikání představuje pro rizikovou 

cílovou skupinu pracovní příležitost, jehož principy korespondují s principy decent work. 

Příklady přínosů sociálního podnikání jsou uvedeny v praktické části této dizertační práce 

(kapitole č. 6). V praktické části dizertační práce jsou využity poznatky teorie kategorizace 

lidského potenciálu (využívané ve veřejné ekonomii k objektivizaci veřejného sektoru) při 

určování přínosu sociálního podnikání.  

Inspirací pro téma rozvoje sociálního podnikání v České republice je téměř 10letá 

profesní působnost v oblasti nezaměstnanosti specifických cílových skupin ve Slezské 

diakonii v Českém Těšíně, a také Kofoedovy školy, která působila v Ostravě, během které 

jsem měla možnost pracovat s cílovou skupinou osob dlouhodobě nezaměstnaných a 
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vyloučených a seznámit se tak s jejich problémy a potřebami. Možnost zahraniční komparace 

byla podpořena aktivním působením a zastupováním České republiky v pracovní skupině 

Zaměstnanost v rámci Evropské sítě bojující proti chudobě (EAPN). Mezi další iniciativy 

autorky vztahující se k předmětu práce byla aktivní činnost v pracovní skupině Financování 

sociálního podniku v rámci Tematické sítě pro sociální ekonomiku v České republice 

TESSEA a součinnost při zakládání Klastru sociálních podniků v Moravskoslezském kraji 

jako autora zpracování projektového záměru.  

Sociální podnikání, zvláště pak to pracovně integrační není klasickým podnikáním, a 

to nejen tím, že hlavním cílem je naplnění sociálního poslání, ale odlišuje se především tím, 

že svou podnikatelskou činnost vyvíjí na základě určitých oproti ostatním podnikům 

limitujících zdrojů (schopnosti, kvalifikace, zdravotní způsobilosti lidských zdrojů, procesem 

jejich zaškolení a adaptace, délky působení v podniku apod.). Ke zmírnění těchto omezení 

mohou sociální podniky využívat některé specifické nástroje podpory.  Jaké nástroje podpory, 

z jakých zdrojů mohou tyto podniky využívat? Může se české sociálně-podnikatelské 

prostředí inspirovat příklady v zahraničí? V České republice je podporováno především 

sociální podnikání zaměřeno na  integraci osob zdravotně znevýhodněných, a to v souvislosti 

s podporou chráněných pracovních míst. Sociální podniky zaměstnávající jinou 

znevýhodněnou cílovou skupinu, např. osoby bez domova, jsou pak často závislé pouze na 

evropských dotacích, a to při svém rozjezdu. Příklady evropské praxe však dokládají také 

průběžnou podporu podnikům zaměstnávající jinou než cílovou skupinu osob se zdravotním 

postižením. Je možné a přínosné uplatnit tento přístup také v České republice? Také těmto 

otázkám bude v práci věnována pozornost. 

Práce vychází z teorií veřejné ekonomiky a dále veřejné ekonomie v oblastech teorie 

potřeb, kategorizace složek lidského kapitálu, pojetí spravedlnosti, polarizace chudoby a 

bohatství, dále pak teorie veřejné podpory a spolupráce veřejného a soukromého sektoru. 

V práci je formulováno doporučení pro rozvoj sociálně podnikatelského prostředí 

v České republice, z pohledu oboru Veřejné ekonomiky a správy má pak práce poukázat na 

možné uplatnění podpory a spolupráce subjektů veřejné správy na rozvoji sociálního 

podnikání (WISE), a to především pro lokální charakter sociálního podnikání, 

veřejnoprávních korporací.  Pozornost je věnována veřejné podpoře, uplatňování společensky 

odpovědných veřejných zakázek či modelu public-social-private partnership (PSPP) coby 

rozšíření koncepce public-private-partnership (PPP). V oblasti veřejné ekonomiky je 

zdůrazněn přínos rozvoje fenoménu sociálního podnikání v České republice, který vede ke 
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snižování veřejných nákladů spojených s dlouhodobou nezaměstnaností a exkluzí 

specifických cílových skupin a naopak podpory příjmové stránky veřejných rozpočtů.  

 

1.1 Cíl doktorské dizertační práce 

Hlavním cílem dizertační práce je formulace doporučení pro rozvoj pracovně 

integračního sociálního podnikání (WISE) v České republice napomáhající omezení 

marginalizace na trhu práce, vedoucí k rozvoji složek lidského kapitálu podporující 

sociální inkluzi a dále k podpoře veřejné ekonomiky. Kromě hlavního cíle jsou stanoveny 

dílčí cíle jako podpůrné cíle hlavního cíle. 

Pokud je cílem formulovat doporučení pro rozvoj, pak je nutné analyzovat možnosti, 

nástroje, které vedou k podpoře sociálního podnikání a podniků, tedy: Dílčím cílem č. 1 je 

analýza možností finanční a nefinanční podpory sociálních podniků jako teoretického 

rámce pro řešení problematiky hlavního cíle. Naplnění tohoto cíle se opírá o teorie veřejné 

podpory, teorie veřejných zakázek, teorie spolupráce veřejného a soukromého sektoru. 

Výstupům dosažení tohoto cíle je věnována kapitola č. 3. 

Formulace doporučení se opírá o zahraniční zkušenosti. V této souvislosti je nutné 

analyzovat sociálně-podnikatelské prostředí za hranicemi České republiky, a to na základě 

kritéria optimalizace lidského kapitálu u nejvíce marginalizovaných cílových skupin, díky 

příznivému právnímu prostředí, podpoře ze strany veřejného sektoru a dalším formám 

finanční a nefinanční podpory, díky nimž je možné stanovit doporučení směrem k omezení 

marginalizace, podpory sociální inkluze a podpory veřejné ekonomiky. Dílčím cílem č. 2 je 

analýza vybraných evropských systémů sociálního podnikání, jejichž cílem je napomoci 

pracovní a sociální integraci osob ohrožených vyloučením s důrazem na inovativní 

prvky pro podmínky České republiky (viz. kapitola č. 4). 

A konečně pokud je cílem formulovat doporučení pro rozvoj WISE, která můžou 

napomoci řešit marginalizaci na trhu práce a sociální exkluzi, pak je nutné analyzovat přínosy 

sociálního podnikání v těchto oblastech. Matematicky lze přínosy vyjádřit např. použitím 

metody výpočtu společenské návratnosti investice. Jako příklad výpočtu dopadů na 

jednotlivce i veřejné rozpočty je tato metoda použita u sociálního podniku zaměstnávajícího 

osoby se zdravotním znevýhodněním. Dílčím cílem č. 3 je výpočet dopadu sociálně-

podnikatelské aktivity na subjekty poskytující podporu a na cílovou skupinu osob 

ohroženou sociálním vyloučením na základě empirického výzkumu v chráněné dílně 

Ergon. Naplnění cíle se opírá o teorie potřeb a kategorizace složek lidského potenciálu. 
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1.2 Struktura doktorské dizertační práce 

Dizertační práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá dopady negativních 

společenských jevů, jakými jsou nezaměstnanost, sociální vyloučení a chudoba (témata jimiž 

se zabývá sociální ekonomie), na dnešní společnost a kriticky posuzuje ekonomické nástroje, 

které jsou využívány ve společnosti na jejich zmírnění. Je vymezena sociální ekonomie, coby 

teoretická disciplína zkoumající vlivy společenských jevů na ekonomické chování subjektů a 

ekonomické výstupy. Je vymezena potřeba, jako základní východisko ekonomických teorií 

(včetně veřejné ekonomie) a její definice z pohledu sociální ekonomie, ekonomie jako vědní 

disciplíny, jejímž úkolem je lepší zajištění lidských materiálních potřeb s důrazem na 

dosažení sociálně spravedlivé společnosti, rovnosti.  

Druhá část obsahuje základní vymezení sociální ekonomiky, sociálního podnikání, 

sociálního podniku (včetně odlišností jejich pojetí) a konceptu WISE. Jsou představeny 

vzájemné vazby a souvislosti. Je uvedeno kritické zamyšlení nad využitím sociálního 

podnikání typu WISE (sociálních pracovně-integračních podniků) na řešení základních 

otázek, kladených sociální ekonomií. Podrobněji jsou analyzovány základní nástroje podpory 

sociálních podniků z pohledu teorie a práva Evropského společenství. V této části je uvedeno 

kritické zamyšlení nad současnou podporou WISE v České republice, především pak ze 

strany subjektů veřejné správy, a takto je předložena snaha o zamyšlení nad možnostmi 

rozvoje nástrojů, kterými může veřejná správa podpořit rozvoj sociálního podnikání: PSPP 

(public-social-private partnership) a společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek). 

Třetí, empirická část obsahuje analýzu sociálně-podnikatelských prostředí WISE ve 

vybraných evropských zemí, na jejichž základě jsou identifikovány pro české sociálně 

podnikatelské prostředí inovativní prvky. Analýza, jejíž závěry naplňují dílčí cíl č. 2, zahrnuje 

definování inovativních prvků soci álně-podnikatelských systémů z hlediska: financování, 

formy podnikání, cílové skupiny, legislativy. Podrobně jsou představeny dvě sociálně-

podnikatelská prostředí WISE – a to polské a rakouské s dominantními prvky spolupráce 

WISE a subjektů veřejné správy (úřadů práce a územní samosprávy).  Tato část dále obsahuje 

kritické zamyšlení nad tím, do jaké míry WISE v České republice přispívají k sociální a 

pracovní inkluzi, tak jak je naplňováno v zahraničí, k tomu je využito výstupů výzkumu 

metodou řízených rozhovorů u 17 subjektů sociálně podnikatelského prostředí v České 

republice a jaké jsou možnosti aplikace inovativních prvků podnikatelského prostředí WISE 

v rámci národní ekonomiky. 
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Čtvrtá, rovněž empirická část obsahuje výzkum zaměřen na určení dopadů činnosti 

WISE pro účely naplnění pracovní a sociální inkluze. Je představena metoda společenské 

návratnosti investice. Na příkladu podniku Ergon je představen výpočet a jsou interpretována 

data. Je poukázáno na fakt omezení zobecnění výstupů z důvodu subjektivních prvků 

využívaných v metodě.  

V závěru práce směřuji výstupy k jejich cílům . V závěru práce budou formulována 

doporučení, jejichž cílem je přispět k debatě rozvoje koncepce sociálního podnikání WISE 

v České republice s cílem napomoci integraci osob ohrožených sociálním vyloučením. 

Práce je doplněna seznamem odborné literatury a přílohami. 

 

1.3 Používané metody 

V teoretické části dizertační práce je využita především metoda obsahové analýzy a 

metoda deskriptivní. Metod obsahové analýzy relevantních výzkumů, odborných prací a 

literatury a následné syntézy je využito pro nalezení podstatných charakteristik sociální 

ekonomie, sociální ekonomiky, sociálního podnikání (typu WISE) a jejich souvislostí, stejně 

jako představení nástrojů podpory WISE. 

 Systémová analýza směřuje k poznání konceptů sociální ekonomiky ve vybraných 

evropských zemích a zkoumání sociálně-podnikatelských prvků systémů a jejich chování 

pod vlivem vnějších podnětů, jakými jsou veřejná podpora či legislativa. Metodou komparace 

jsou analyzovány podmínky sociálně podnikatelského prostředí ve vybraných evropských 

zemích a České republice.  

V aplikační části jsou použity dvě metody: metoda řízených rozhovorů a holistická 

metoda výpočtu společenské návratnosti investice. 

Deskripce českého sociálně podnikatelského prostředí je mimo relevantní výstupy 

výzkumů a studií doložena výstupy metody řízených rozhovorů v otázce míry naplnění 

resocializace cílové skupiny a přispění tak k řešení otázce sociálního vyloučení a chudoby a 

dále míry zájmu ze strany subjektů veřejné správy, co by subjektu, vůči kterému je sociální 

podnikání přínosné snižováním výdajů veřejného rozpočtu a řešením lokálních problémů 

s nezaměstnaností a sociálním vyloučením. Metoda řízených rozhovorů byla také využita 

v případě popisu fungování systémů sociálně podnikatelského prostředí v Rakousku a Polsku 

se zástupci organizací Barka (Polsko) a bdv austria (Rakousko). Řízený rozhovor je metoda 

kvalitativního dotazování s využitím techniky: strukturovaného otevřeného rozhovoru. 

Metoda řízených rozhovorů probíhá mezi tazatelem a respondentem, kdy jsou kladeny 
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předem definované otázky a jeho odpovědi jsou zaznamenávány do dotazníku. Výhodou této 

metody je vysoká návratnost, umožňuje studovat procesy a dokáže realizovat hloubkový 

proces. Rovněž je možnost reakce na nepochopení či nejasnosti ze strany respondenta, 

objevení podstatných náležitostí, které by v případě anonymního dotazování mohly zůstat 

skryty. Nevýhodou je riziko zobecňování výsledků, výsledky mohou být ovlivnitelné 

výzkumníkem a jeho osobními preferencemi.  

Druhou metodou praktické části je metoda měření SROI – metoda společenské 

návratnosti investice (Social return on Investment) jako metoda pro srovnání hodnot 

sociálních, environmentálních a ekonomických dopadů vytvořených organizací s využitím 

investice potřebné k vytvoření těchto dopadů. K vyčíslení dopadů se používají peníze jako 

zúčtovací jednotka. Jedním z výsledků analýzy je tedy poměr monetizovaných (v penězích 

vyjádřených) přínosů dané aktivity vůči vynaloženým nákladům. V dizertační práci byla 

využita evaluativní analýza, která hodnotí skutečnosti, které již nastaly (viz. kapitola č. 5).   

 

1.4 Studovaná literatura  

Základními zdroji doktorské dizertační práce je odborná literatura, studie, výstupy 

výzkumů, pojednání a odborné články reflektující vývoj a současnou situaci sociálně-

podnikatelského prostředí WISE, především pak v Evropě, včetně související legislativy.  

Dizertační práce se opírá o prameny z teorie sociální ekonomie a veřejné ekonomie. 

Jedním ze základních problémů ve vztahu k veřejné ekonomii je pojetí spravedlnosti a míra 

zásahů státu do ekonomiky, včetně teorie veřejné podpory. Práce v této oblasti vychází např. 

z literárních zdrojů STRECKOVÉ, Y. Veřejná ekonomie (1998), OCHRANY, Františka 

Veřejný sektor a efektivní rozhodování (2001), DUŠKOVÉ, Jitky Současná sociální ekonomie 

a její zdroje (2009) nebo Johna EATWELLA, Social Economics (1989). Otázka potřeb, 

spravedlnosti, dobré společnosti, státu blahobytu, stejně jako polarizaci chudoby je v zájmu 

také sociální ekonomie. Práce cituje GILBERTA, KARAGIANNIS, O'BOYLE. Z oblasti 

sociologie, sociální politiky, politiky trhu práce (chudoba, nerovnost, struktura společnosti) 

jsou to pak práce Petra MAREŠE, Jana Kellera, Tomáše SIROVÁTKY.  

Pro oblast sociální ekonomiky, sociálního podnikání a podniku jsou citovány 

publikace např. Marie DOHNALOVÉ, Gabriely KORIMOVÉ, Viktora PESTOFFA, 

Antonelly NOYA, Carla BORZAGY, Jacquese DEFOURNYHO, Marthe NYSSENS, J.L. 

MONZONA, Rafaela CHAVESE, Charlotte GRUBER, ale také mimoevropských autorů 

Jacka QUARTERA, Janelle KERLIN, Muhammada YUNUSE. 
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Z dalších zdrojů jsou to podklady (výstupy studií, periodika atd.) výzkumných a 

dalších insitucí CIRIEC, EMES, Evropské komise, z českého prostředí pak MPSV, MVCR 

sítě TESSEA, UOHS, VÚPSAV. Podklady pro vymezení inovativních modelů sociálního 

podnikání tvoří deskripce evropských sociálně-ekonomických a sociálně-podnikatelských 

systémů, jejichž zdrojem jsou výstupy výzkumů v rámci badatelské sítě EMES
18

, REVES
19

, 

OECD, European Center of Non Profit Law, a dalších sítí a společností.  

 

 

 

                                                 
18

 EMES – badatelská evropská síť pro sociální ekonomiku se sídlem v Liege. Více informací na  

http://www.emes.net. Čerpáno bylo např. z výstupu výzkumu v rámci projektů PERSE a ELEXIES z období 

2001 – 2005, zaměřených na výzkum v oblasti socio-ekonomického představení sociálních podniků na poli 

pracovní integrace v různých evropských zemích 
19

 REVES - European Network of Cities and Regions for the Social Economy. Více informací na 

www.revesnetwork.net 

http://www.emes.net/
http://www.revesnetwork.net/
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2. Nástroje řešení marginalizace na trhu práce a jejich 

dopadů jako předmětu výzkumu sociální a veřejné 

ekonomie  

 

Ve druhé kapitole je představen výzkumný problém, kterým se dizertační práce 

zabývá – a to je přístup k řešení rostoucích společenských negativních jevů jakými jsou 

sociální exkluze a chudoba. Druhá kapitola představuje, co je předmětem výzkumu sociální 

ekonomie. Sociální ekonomie jako vědní disciplíny, jejímž úkolem je lepší zajištění lidských 

materiálních potřeb s důrazem na dosažení sociálně spravedlivé společnosti, rovnosti, a tím 

zamezení sociálního vyloučení různých společenských skupin. Právě otázka spravedlnosti a 

využití lidského potenciálu je také předmětem zájmu veřejné ekonomie, a to v souvislosti 

s objektivizací veřejného sektoru. Sociální ekonomie zkoumá, jaké by mělo být nastavení 

ekonomických podmínek ve společnosti, zkoumá vliv sociálních institucí na ekonomiku, vliv 

sociálních vazeb či morálních hodnot.  

Pozornost je v této kapitole věnována popisu jevu nezaměstnanosti jako průvodního 

jevu, který může směrovat k sociálnímu vyloučení až chudobě. Důsledky dlouhodobého 

poklesu disponibilního příjmu a neschopnosti tvorby úspor, omezené možnosti zajištění 

základních potřeb, mohou vést k dluhové pasti a následné sociální exkluzi (vyloučení), či 

dokonce dlouhotrvající chudobě. Kromě ztráty zaměstnání, či nedostatečného disponibilního 

příjmu (v souvislosti s nízkou mzdou) může být původcem sociálního vyloučení řada dalších 

faktorů, jakými jsou dlouhodobé zhoršení zdravotního stavu, narušení rodinného prostředí, 

ztráta bydlení apod.   

Cílem dizertační práce je zhodnotit možnosti využití pracovně integračního sociálního 

podnikání  (WISE) k eliminaci těchto jevů, a proto jsou v této popisné kapitole analyzovány 

nejdříve ty nástroje z pohledu veřejné politiky, které jsou běžně využívány k jejich eliminaci 

či řešení, tak aby následně mohl býl analyzován nástroj sociálního podnikání jako alternativa 

nebo doplnění těchto tradičních nástrojů. 

V závěru této kapitoly je uvedeno zamyšlení nad způsobem, jakým sociální podnikání 

typu WISE naplňuje otázky, kladené sociální ekonomií. 
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2.1 Sociální ekonomie 

Sociální ekonomie je současným přístupem k ekonomickému myšlení, který je vedle 

odmítání metodologie a předmětu neoklasické ekonomie hlavního proudu charakterizován 

značnou pluralitou proudu, vůči nimž je otevřen (Dušková 2009:140). Také Korimová (2011) 

vymezuje sociální ekonomii jako mezioborovou vědní disciplínu, jejímž cílem je zkoumání 

sociálně-ekonomického prostředí a změn, které v něm probíhají, s cílem řešit sociální inkluzi 

marginalizovaných jedinců a skupin společnosti. Sociální inkluze je v individuální rovině 

chápána jako sociální participace, jako přístup k životním šancím a k důležitým kvalitám 

života. V sociální rovině je spojována se sociální integrací, s kolektivitou, solidaritou, právy, 

legitimitou (Sirovátka, 2003). 

Dušková (2009:22-23) za základní charakteristické rysy sociální ekonomie definuje 

normativnost, široké pojetí, širokou definici základních ekonomických kategorií, holismus, 

vzájemnost vazeb člověk - společnost, studium institucí a zaměření se na vývoj. Normativnost 

se projevuje v tom, že sociální ekonomové jednak hodnotí (jaké to je a jaké to má být) a 

jednak vycházejí z poznání, že jednání člověka, ať ekonomického subjektu nebo vědce, je 

založeno na hodnotách (morálních kritériích). Sociální ekonomie je normativní ekonomií, 

jelikož předmětem zkoumání jsou opatření resp. systémové změny nutné ke zlepšení sociální 

situace lidí, kteří upadli do nezaměstnanosti, nezaviněné chudoby a jiných společensky 

obtížných situací (Novotný, 2006). Sociální ekonomií v širším smyslu slova můžeme proto 

rozumět „aplikace přístupu neoklasické ekonomie na politiky v sociální oblasti“ (Pearce 

1995:389).  

Charakteristiku širokého pojetí lze chápat ve smyslu zapojení dalších hledisek při 

pozorování, popisu a hodnocení ekonomických jevu, například rozšířením výzkumu do 

oblastí mimo ekonomii. Ze širokého pojetí člověka (firmy) (coby základní ekonomické 

kategorie) plynou další specifika sociální ekonomie, jako je důkladné studium potřeb, 

racionality, motivace apod. Sociální ekonomie vychází v pojetí společnosti z holismu
20

 

namísto individualismu a ve vztahu člověka a společnosti, hovoří o vzájemné interakci 

společnosti a lidí. Dále uznává silný vliv institucí na ekonomické chování. A konečně 

zaměření se na vývoj je chápán ve smyslu odlišení od řešení problému statické rovnováhy či 

                                                 
20

 Holismus (z řeckého to holon, celek) je filosofický názor nebo směr, který zdůrazňuje, že všechny vlastnosti 

nějakého systému nelze určit nebo vysvětlit pouze zkoumáním jeho částí. Naopak celek jako souhrn jednotlivých 

částí nabývá nových, vyšších vlastností, nezávislých na jeho částech a  podstatně ovlivňuje i fungování nebo 

podobu svých částí (Rejman, 1971).   
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optima. Vývoj je založen na změně a činitelem změny může být kterýkoli ekonomický 

subjekt. 

Vedle těchto základních společných rysů lze u sociálních ekonomů pozorovat rysy 

pomocné: snahu o reformování současného uspořádání a s tím spojenou aktivitu nejen v 

teoretické oblasti, ale zejména s přesahem do oblasti praktické (Dušková, 2009:140). 

 

Vztah tradiční ekonomie – sociální ekonomie  

Základními ekonomickými otázkami jsou: Co, jak a pro koho (vyrábět)? Sociální 

ekonomie jako teoretická disciplína pak zkoumá tyto otázky v sociálním kontextu. Zkoumá 

vztah ekonomie k sociálním hodnotám (Benhabib, Bisin; 2010) a vztahy mezi ekonomickou a 

společnotí (Association for Social Economics
21

), (také Eatwell, J., 1989).  

V kontextu základních ekonomických otázek jako „CO VYRÁBĚT“ se zabývá vlivy 

sociálních interakcí na ekonomické výstupy, ale také samotnými sociálními a morálními 

hodnotami jednotlivců, které mohou ovlivnit jejich ekonomické chování.  Sociální ekonomie 

se např. zabývá v tomto kontextu analýzou chudoby a blahobytu
22

 v souvislosti se sociálním 

rozvojem. Otázka „JAK a PRO KOHO“ se odráží v nastavení a dosažení takových 

ekonomických podmínek, aby bylo dosaženo cíle spravedlivé společnosti anglický termín 

„good society“
23

. Sociální ekonomie zkoumá také sociální instituce a jejich roli k dosažení 

požadovaného cíle.  

Má-li společnost na něčem zájem, musí si klást i otázku, jaké vytvořila podmínky pro 

to, aby její zájem byl uspokojen. Kvalita života je podmíněna kvantitiou a kvalitou 

uspokojování potřeb. 

V ekonomii obecně jsou potřeby základními pohnutkami, které nutí lidi nakupovat a 

tak jsou de facto jedním ze základních pohybů trhu. Potřeby jsou uspokojovány pomocí 

hmotných či nehmotných statků. Sociální ekonomie rozlišuje, co jedinec potřebuje a co chce 

(Boyle, 1994). Podle sociální ekonomie je potřeba předmětem rozumu, chtíč je předmětem 

vůle. Potřeba (požadavek na přežití - potraviny, střechu nad hlavou, ošacení, vzdělání, 

zdravotní péči a další) je požadavkem lidské existence, chtíč je otázkou žádosti, touhy bez 

toho aniž je jí potřeba. Tradiční ekonomie všechny potřeby, chtíče, závislosti označuje za 

                                                 
21

 Více informací dostupné z: http://www.socialeconomics.org/ 
22

 Například studie:STAVEREN, Irene a Ellen,WEBBINK. The Last Mile in Analyzing Well-Being and Poverty: 

Indices of Social Development  
23

Good society – termín charakterizuje společnost jako prostředí, které nabízí kvalitní vzdělání a spravedlivé 

rozdělování; environmentáně udržitelný rozvoj; inkluzivní ekonomický rozvoj a tvorbu pracovních míst (např. 

Karagianis, 2013). 
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potřebu, respektive pod pojmem potřeba označuje všechny výše uvedené významy, tedy jak 

ty existenční, tak ty, které představují touhu člověka. V tržní ekonomice je spotřebitelem 

osoba uspokojující své požadavky a maximalizující užitečnost označována pojmem – homo 

economicus. Naopak sociální ekonomie nahlíží na potřebné (ve smyslu existenčně strádající) 

jako na osoby, nikoli předměty, a ekonomické systémy mají sloužit naplnění lidských 

materiálních potřeb (Boyle 1994:290). Dále Boyle (1994:310) uvádí, že pro tradiční ekonomy 

je základem maximalizace užitku a zisku. Pro sociální ekonomy je to naplnění lidských 

materiálních potřeb. Pro sociální ekonomii je jedním se základních úkolů objevení způsobů 

lepšího zajištění lidských materiálních potřeb. 

 

Využití kategorie lidského potenciálu  

V souvislosti s kategorií společenské naléhavosti uspokojování potřeb jeho 

uchovávání a kultivace je zdůrazněn lidský potenciál. Lidský potenciál představuje 

předpoklad člověka k činnostem, které realizuje ve všech svých základních sociálně-

ekonomických funkcích, ve funkci občana, člena rodiny, pracovníka, spotřebitele i vlastníka 

(Strecková, 1998). Lidský potenciál tvoří několik složek, které nejsou přesně měřitelné, 

nejsou však nevyjádřitelné: 

 potenciál zdraví, a to jak fyzického tak psychického zdraví, 

 potenciál poznatkový a dovednostní tvořen soustavou teoretických osvojených znalostí 

a praktických dovedností, 

 hodnotově orientační potenciál projevující se škálou přijatých hodnot jednotlivce i 

společnosti, 

 potenciál sociálně participační daný mírou ochoty podílet se na řešení problémů 

jednotlivce i společnosti, do níž patří, i  nepatří, 

 individuálně integrativní a regulační potenciál tvořen mírou schopností ovládat sám 

sebe, 

 potenciál tvůrčí v míře schopnosti nacházet účinnější způsoby uspokojování potřeb. 

Teorii o složkách lidského potenciálu lze aplikovat na určení přínosu sociálního 

podnikání, které vede k rozvoji lidského potenciálu, v rámci metody měření „nefinančních 

ukazatelů“ přidaných hodnot sociálního podnikání. Praktické využití této kategorizace 

popisuje kapitola č. 6 této dizertační práce, v níž je důraz kladen především na složky 

lidského potenciálu vedoucí ke zlepšení zdraví, zvýšení znalostí a dovedností, posílení či 

přijetí společenských hodnot, včetně participace a samotné podpory integrace. 
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Předmět výzkumu sociální ekonomie 

Pro dnešní zástupce sociální ekonomie je příznačné zejména zaměření pozornosti na 

specifika spojená s člověkem jako ekonomickým subjektem, na specifické druhy firem 

(družstva), na otázky, kde se výrazně projevují normativní kategorie rovnosti, spravedlnosti 

aj. (např. rozdělování a chudoba) a v neposlední řadě do oblasti hospodářské politiky 

(Dušková 2009:140). Sociální ekonomie se věnuje sociální stratifikaci společnosti a 

prostřednictvím sociální ekonomiky anticipuje a realizuje společensky akceptovanou míru 

sociální spravedlivosti, inkluze a blahobytu jednotlivce v zájmu zvyšování kvality života 

(Korimová, 2007). 

  Korimová (2011), Novotný (2006) uvádí, že v  rovině vědeckého bádání je předmětem 

sociální ekonomie výzkum a předvídání sociálně-ekonomických příčin vzniku 

nezaměstnanosti, chudoby a sociální exkluze, hledání alternativních podmínek, nástrojů a 

metod jejich snižování a odstraňování, aby se v tržním prostředí uplatňoval princip sociální 

spravedlnosti a nediskriminace.  

Následující pokapitola se blíže zaměřuje na dopady těch společenských problémů 

zkoumaných sociální ekonomií (nezaměstnanost, sociální exkluze a chudoba), pro které tato 

dizertační práce hledá alternativní nástroj jejich snižování a odstraňování v podobě sociálního 

podnikání, jako předmětu činnosti sociálně-ekonomických subjektů. 

 

2.2 Možné dopady marginalizace na trhu práce  v ČR a její řešení 

Původcem narůstajících společenských rizik souvisejících s postavením jedince na 

trhu práce je nejen nezaměstnanost (zvláště dlouhodobá), ale také nestabilita zaměstnání, 

přerušovaná pracovní kariéra, dočasné zaměstnání, nedobrovolná práce na částečný úvazek, 

práce pod úrovní kvalifikace, zhoršené mzdové a pracovní podmínky zaměstnání. 

Uplatnění člověka na trhu práce je podmíněné řadou charakteristik (věk, zdravotní 

stav, vzdělání, pohlaví, příslušnost k etnické skupině), které vyčleňují skupiny lidí s větším 

rizikem ztráty práce a předurčují je pro dlouhodobou nezaměstnanost. Jejich příslušníci 

nacházejí uplatnění spíše na sekundárním trhu práce a na méně placených pracích s nejistou 

budoucností. Mezi rizikové skupiny tak v České republice patří mladí lidé, ženy s malými 

dětmi, zdravotně postižení občané, starší lidé, lidé s nízkým vzděláním, romské etnikum a 

také např. přicházející imigranti (Buchtová, 2002).  

Soukupová (2004) vyjmenovává důsledky nezaměstnanosti např. v podobě poklesu 

produktu, znehodnocení lidského kapitálu, či poklesu sebevědomí. Ztráta agregátního výstupu 
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a důchodu představují hodnotu výstupu, která by byla nezaměstnanými vyprodukována, 

kdyby pracovali. Nezaměstnanost dále vyvolává značný psychický tlak na celou rodinu. 

Postihuje zvláště ty, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, a vede ke ztrátě lidské důstojnosti. 

Má nežádoucí vliv nejen na jednotlivce, nýbrž i na celou společnost, který se projevuje 

zvýšeným výskytem sociálně patologických jevů (Buchtová, 2002).  

Odhad celkových nákladů státu na jednoho nezaměstnaného je postaven na 

kvantifikacích jednotlivých finančních toků mezi osobou nezaměstnanou a veřejnými 

rozpočty. Studie MPSV z roku 2005
24

 odhaduje náklady veřejných financí na jednoho 

průměrného nezaměstnaného (který před ztrátou zaměstnání pracoval zhruba za 12 tis. 

hrubého měsíčně), na úrovni ročního odhadu na 118, 3 tis. Kč. K obdobným závěrům dochází 

také další studie hodnotící údaje za rok 2009 (Čadil, 2011). Tato studie odhaduje, že střední 

nezaměstnaný, který pobíral podporu v nezaměstnanosti, zatížil veřejné rozpočty v roce 2009 

částkou 109 615 Kč. 

Veřejné náklady na nezaměstnané lze rozdělit na přímé a nepřímé, které vznikají v 

důsledku snížené spotřeby nezaměstnaného. Snížení spotřebních výdajů se projeví nejen 

snížením výběru přímých daní u nezaměstnaného ale zejména dalšími ztrátami v ekonomice 

díky snížení tržeb firem. Přímé náklady můžeme dále rozdělit na výdaje státního rozpočtu na 

nezaměstnaného, kam spadá vyplácená podpora v nezaměstnanosti a vyplácené sociální a 

zdravotní pojištění, a na ušlé příjmy, což jsou ušlé daně z příjmu, ušlé příjmy ze sociálního 

pojištění placeného zaměstnancem a zaměstnavatelem a ušlé příjmy ze zdravotního pojištění 

(jako součást veřejných rozpočtů).  

Právě ztrátu zaměstnání řadí Švec (2010) mezi jednu ze základních událostí, které 

mohou vést až k pasti sociálního vyloučení (obr. 2.1). V životě mohou nastat události (nemoc, 

ztráta zaměstnání, rozpad rodiny apod.), jejichž neřešení vede k prohlubování sociálních 

problémů, jedinec již není schopen zařadit se do běžného života, dochází k stigmatizaci a 

následnému dlouhodobému sociálnímu vyloučení až chudobě.  

V právním řádu České republiky
25

 je sociální začleňování definováno jako proces, 

který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou 

příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i 

kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. K 

                                                 
24

 MPSV.Výzkumná studie Náklady státu na jednoho nezaměstnaného. Praha: Elbona, a.s., 2005. Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/vyzkumnestudie 
25 Zákon č. 108 ze dne 14. března 2006 o sociálních službách. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 

37, s. 1257-1290. ISSN 1211-1244. 
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obecným cílům sociálního začleňování tak patří
26

 zajištění účasti v zaměstnání a rovného 

přístupu ke všem zdrojům, právům, zboží a službám, prevence rizika sociálního vyloučení a 

pomoc nejvíce zranitelným. 

 

Obrázek č. 2.1 Past sociálního vyloučení 

 

Zdroj: ŠVEC, Jakub. Příručka pro sociální integraci. Praha: Úřad vlády ČR, odbor pro sociální začleňování v 

romských lokalitách, 2010. Dostupné z: http://www.socialni-zaclenovani.cz/co-je-socialni-vylouceni [cit. 2014-

03-10] 

 

Sociolog J. Keller (2010) upozorňuje na nová sociální rizika, která vznikají i přesto, že 

jedinec není nezaměstnaný. Jedním z nich je to, že člověk sice má práci, její charakter a 

odměna za ni mu však neumožňuje vymanit se z chudoby, a dokonce mu ani neumožňuje 

hradit náklady na bydlení bez příslušných sociálních dávek, pak hovoříme o tzv. pracující 

chudobě (anglicky používaný termín working poverty). V souvislosti s vývojem sociálních 

rizik se profesor Keller ve svém díle Tři sociální světy odkazuje na Paugmanovu
27

 koncepci 

tří typů chudoby.  

                                                 
26

 MPSV. Strategie sociálního začleňování. Praha: MPSV, 2014. Dostupné na 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf [cit. 2014-06-10] 
27 

PAUGMAN, S. and M, SELZ. La perception de la pauvreté en Europe depuis le milieu des années 1970.  

Économie et Statistique. No. 383-385, Paris: 2005. ISSN 0336-1454. 

 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/o-agenture/doc_download/16-piruka-pro-socialni-integraci
http://www.socialni-zaclenovani.cz/co-je-socialni-vylouceni
http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf
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V 19. století a na začátku 20. století  převládala tzv. chudoba integrující, která je dosud 

rozšířena v řadě chudých zemí a lokalit. Protože chudých je mnoho a chudá je prakticky celá 

společnost, jejich vlastní situace není nijak výjimečná a oni nejsou nijak stigmatizováni. 

Chybějící systém sociálního pojištění je nahrazován přetrvávajícími silnými rodinnými, 

příbuzenskými, komunitními a jinými vazbami.  

Druhý typ – chudoba marginální – nastupuje v dobách prudkého hospodářského růstu 

doprovázeného sociálním vzestupem naprosté většiny populace. V Evropě k tomu došlo v 

době kulminace průmyslové společnosti. V této fázi se chudoba mění z pravidla ve výjimku. 

Chudých je jen málo. Protože svými nízkými počty systém nijak neohrožují, zájem o ně je jen 

okrajový. Současně se ve vztahu k nim projevuje silná stigmatizace. Jsou bráni jako lidé 

neschopní adaptovat se na nové podmínky, vina za to je přičítána jejich osobním handicapům 

souvisejícím často s nevyhovujícím rodinným prostředím. Typickým neúspěšným v této fázi 

je člověk s poruchami osobnosti, člověk nedisciplinovaný, navíc často alkoholik nebo 

narkoman. Sociální práce, která se věnuje individuálnímu začleňování těchto lidí do 

společnosti, má silné rysy pedagogického působení. Jejím cílem je, aby si ti, kdo zaostávají za 

všemi ostatními, osvojili základní dovednosti nutné k sociální integraci.  

Třetím typem chudoby je v Paugmanově typologii chudoba diskvalifikující. Dochází k 

ní při přechodu od průmyslové k postprůmyslové společnosti. Počet chudých opět výrazně 

narůstá, a to díky dlouhodobé nezaměstnanosti, ve většině případů však díky nejisté práci. 

S nejistou prací je dálo spojován nízký příjem, špatná kvalita bydlení, vážné zdravotní potíže, 

problémy v rodině, slabě vyvinuté sociální sítě. Na rozdíl od dob integrující chudoby už nelze 

spoléhat na pevná pouta rodinné solidarity a ani šedou ekonomiku. Masová nezaměstnanost a 

neplnohodnotné formy práce
28

 patří mezi nejvýraznější tržní rizika. Sociální pomoc je 

stlačována na úroveň sociálního minima.  

Chudý člověk nepodněcuje svou chudou spotřebou ekonomický rozvoj a nekultivuje 

vlastní potenciál, čímž snižuje lidský potenciál společnosti (Strecková, 1998). Dochází 

k polarizaci bohatství a chudoby jako jednoho z projevů selhávání trhu. Strecková (1998) 

popisuje tři způsoby řešení problému polarizace bohatství a chudoby: 

 likvidace tržního mechanismu, 

                                                 
28 

Keller (2008): „Neplnohodnotné formy práce  snižují příjem, a lidé žádají  o soc.dávky, vytváří se tzv. vrstva 

pracujících chudých. Nízké příjmy jim neumožňují dostatečně se pojistit (a platit vyšší daně). Představují tedy 

rostoucí zátěž veřejných výdajů, a přitom stále méně přispívají k naplnění státní pokladny.“ 
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 přerozdělování bohatství ve prospěch chudých za účelem řešení následků chudoby, 

což hodnotí jako nespravedlivé, neboť přerozdělování probíhá i ve prospěch těch, kteří 

nepracují nebo jsou málo aktivní,  

 přerozdělování určité části bohatství ve propsěch vytváření předpokladů, aby nebylo 

chudých a chudobě se tedy předcházelo, a to cestou vytváření podmínek pro možnost 

člověka být výkonným. 

Tato možnost je vytvářena širokým přístupem ke službám, které se rozhodující měrou 

podílejí na uchování a kultivaci lidského potenciálu a zajištění dostatečné nabídky na trhu 

práce a práce je spravedlivě odměněna. V tomto směru lze sociální podnikání označit jako 

nástroj, který se podílí na uchování a kultivaci lidského potenciálu a napomáhá zajišťovat 

nabídku na trhu práce. 

Jestliže směřují přerozdělovací procesy cestou veřejného sektoru do zajištění těchto 

podmínek, vytváří se tím specifický druh rovnosti, který je spravedlivý. Jedná se o rovnost 

šancí, aby každý člověk mohl pracovat sám na sobě, na uchování a kultivaci svého vlastního 

potenciálu a aby mohl cestou práce, vlastní výkonnosti obstarat prostředky, na uspkojování 

svých potřeb cestou trhu (Strecková, 1998).  

2.2.1 Opatření řešení exkluze na trhu práce 

Marginalizace a exkluze na trhu práce představují svými sociálními důsledky (ztráta 

sociální participace v dalších sférách života, sociální exkluze) a ekonomickými důsledky 

(snížení efektivní nabídky práce, poruchy fungování trhu) závažnou výzvu pro politiku na 

trhu práce
29

(Sirovátka, 2003). Argumentace o příčinách procesu marginalizace na trhu práce 

jsou vedeny dvěma směry a na jejich základě jsou také stanoveny dva hlavní přístupy k řešení 

exkluze na trhu práce (Sirovátka 2003, také Sirovátka, Mareš 2006).  

První vychází z teze individualizace a marginalizaci na trhu práce chápe jako selhání a 

důsledek individuálního deficitu lidského kapitálu, ať ve smyslu dovedností či motivace. 

Ústředním cílem je pak zvýšit zaměstnatelnost. Tento cíl předpokládá širokou škálu kvalit na 

straně pracovní síly: kvalifikaci, dovednosti, pracovní zkušenosti, pracovní motivaci, 

adaptabilitu měnícím se pracovním podmínkám, sociální inteligenci. Základními nástroji jsou 

                                                 
29

 Politika trhu práce by se měla soustředit prostřednictvím zprostředkování práce na poradenství, rekvalifikace, 

na realizaci programů při podpoře tvorby nových pracovních míst, organizování veřejně prospěšných prací apod. 

Nezaměňovat s politikou zaměstnanosti, která by se měla specificky zaměřit na soustavu makroekonomických 

politik (měnová, fiskální, mzdová, regionální a další) a ovlivňovat a formulovat poptávku po práci a vytvářet 

legislativní rámec pro úpravy, rozsah a strukturu nabídky práce (Kolibová, 2005).   
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programy pracovní a profesní přípravy, pracovních zkušeností (včetně poskytnutí dočasných 

pracovních příležitostí), poradenství a individuální vedení kariéry. 

Keller (2010) se staví kriticky k návrhům na zvyšování vlastního vzdělání (hromadění 

sociálního kapitálu). Upozorňuje, že tato „řešení“ usilují o privatizaci pojištění vůči sociálním 

rizikům, žádné z nich nepracuje s prvkem solidarity.  

Druhý směr teorií vychází naopak z předpokladu kumulace objektivních znevýhodnění 

v individuálních případech a vysvětluje marginalizaci na trhu práce v kontextu cyklu 

deprivace a sociální exkluze (Layte, Whelan 2002). Druhý přístup k řešení důsledků exkluze 

na trhu práce má širší aspirace. Sirovátka (2003) cituje Jordana, že globalizované ekonomiky 

vytvářejí poptávku po vysoce flexibilní pracovní síle, ne nutně kvalifikované. Argumentuje, 

že za takových okolností zvyšování zaměstnatelnosti (a programy pracovní přípravy) nejsou 

spolehlivou strategií proti sociální exkluzi. Požaduje proto přehodnocení konceptu práce, tedy 

zrovnoprávnění všech forem práce, jako je péče o děti či veřejné práce a dobrovolné práce ve 

prospěch komunity, s prací placenou. To by mělo ovšem důsledky pro přerozdělení zdrojů 

plynoucích z placené práce a v politice trhu práce by to pak znamenalo přijetí závazku 

poskytnout nezaměstnaným příležitosti přístupem k různým formám práce. Tato myšlenka je 

v praxi zemí Evropské unie vyjádřena konceptem „začleňujícího trhu práce
30

“, který 

předpokládá širší varietu možností pracovního začlenění lidí ohrožených exkluzí na trhu práce 

a sociální exkluzí. 

Evropská strategie zaměstnanosti využívá oba hlavní přístupy s předpokladem, že 

příčiny a formy marginalizace na trhu práce jsou relativně komplexní. Zdůrazňuje proto 

vnitřní provázanost tří cílů: zaměstnanosti (a zaměstnatelnosti), kvality práce (a produktivity) 

a sociálního začlenění (Sirovátka, Mareš, 2006). 

Existuje ještě další přístup. Třetí přístup k začlenění na trhu práce představuje přijetí 

flexibilizace pracovní síly. Patří k němu především dvě strategie, jež jsou často spolu 

kombinovány: strategie workfare (poskytnutí nároku a sociální dávky podmíněně, s 

požadavkem účasti v pracovních aktivitách, jež jsou placeny méně než obvyklou mzdou) a 

strategie „making work pay“ (navyšování nízkých výdělků při přechodu na primární trh 

specifickou sociální dávkou) 

Pokud se zaměříme obecně na politiku zaměstnanosti, můžeme rozlišit tři přístupy: 

liberální, konzervativní a sociálně-demokratický režim. 

                                                 
30

 Koncept předpokládá, že pracovní příležitosti budou dostupné i lidem s handicapem s dopadem promítajících 

se na jejich pracovní kapacitu. Pracovní místa budou vykazovat vhodné parametry a standardy a budou pro 

rizikové skupiny dostupná, za různých podmínek a časových možností. Je vytvářena řada opatření, které zvyšují 

zaměstnatelnost lidí, jež jsou šitá na míru jednotlivým osobám (Kolibová,. 2005). 
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Liberální režim (typický pro anglosaské země) se tradičně vyhýbá aktivním opatřením 

a intervencím do trhu práce, prosazuje spíše deregulaci trhu práce, podporuje jeho flexibilitu, 

preferuje snížení odvodů na pracovní sílu a mzdovou přizpůsobivost, klade důraz na pracovní 

pobídky. Podpory v nezaměstnanosti jsou proto nízké a trvají krátkou dobu, sociální dávky 

jsou přísně příjmově testované. V tomto režimu bývá zjišťována vysoká míra chudoby, 

materiální deprivace a sociální exkluze jak mezi nezaměstnanými, tak částečně i v zaměstnané 

populaci. 

 
Graf č. 2.1 Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti v % HDP, rok 2008 

 

Zdroj: OECD. Employment Outlook 2010. Dostupné z:  http://www.bdv.at/wordpress/wp-

content/uploads/2012/07/Dokumentation-Aktive-Arbeitsmarktpolitik-2011.pdf 

 

Konzervativní režim intervenuje do trhu práce selektivně, především ve prospěch 

regulérní pracovní síly, tedy krátkodobě nezaměstnaných, kvalifikovaných pracovníků, se 

snahou udržet jejich produktivitu, adaptovat je technologickým změnám. Chrání jejich příjem 

http://www.bdv.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Dokumentation-Aktive-Arbeitsmarktpolitik-2011.pdf
http://www.bdv.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Dokumentation-Aktive-Arbeitsmarktpolitik-2011.pdf
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v době nezaměstnanosti podle principu zásluh (výše a délka podpor závisí na odpracované 

době a výši předchozí mzdy). V tomto režimu se prohlubuje exkluze marginálních skupin na 

trhu práce. Ženy a mládež typicky jsou nejen postiženy vyšší nezaměstnaností, ale jsou také 

více závislé na svých rodinách – ty je chrání před sociální exkluzí. 

V sociálně-demokratickém režimu je silně akcentována snaha začlenit všechny 

kategorie pracovní síly na trh práce, s cílenou podporou nejvíce znevýhodněných skupin 

programy aktivní politiky na trhu práce. Tyto usilují zejména o zvýšení zaměstnatelnosti ve 

smyslu podpory kvalifikace, pracovních dovedností a kvality lidského kapitálu obecně. 

Současně je přijímán závazek nabídnout nezaměstnaným přiměřené alternativní možnosti 

uplatnění, pokud není šance na získání míst na otevřeném trhu práce. Stejně tak je všem 

poskytnut univerzálně dostupný systém finančních kompenzací v nezaměstnanosti. Aktivní 

programy i finanční kompenzace jsou poskytovány při uplatnění striktních požadavků 

pracovní etiky. V tomto směru se zdá být sociálně-demokratický režim nejdůslednější, což 

pak přispívá k nižší míře chudoby, dlouhodobé nezaměstnanosti a sociální exkluze v zemích, 

které jej uplatňují, ve srovnání s ostatními zeměmi.  

Politika zaměstnanosti jako souhrn opatření je rozlišována ve dvou formách: aktivní a 

pasivní politice zaměstnanosti. V rámci pasivní politiky zaměstnanosti se pozornost věnuje 

zprostředkování nabídky a poptávky na trhu práce a nezaměstnaným je poskytována podpora 

v podobě částečné náhrady ušlého výdělku. Aktivní politika zaměstnanosti je pak politikou 

s důrazem na vytváření nových pracovních příležitostí a na přípravu pracovních sil pro 

uplatnění na trhu práce (graf. 2.1). 

 

2.2.2 Aktivní politika zaměstnanosti v ČR 

Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje ministerstvo práce a sociálních věcí a 

Úřad práce; podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty.  

Mezi nástroje aktivní politiky zaměstnanosti dle zákona o zaměstnanosti
31

 patří 

rekvalifikace
32

, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa
33

, překlenovací 

                                                 
31

 Zákon č. 435 ze dne 2004 o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 22, s 842 - 904. 

ISSN 1211-1244. Dne 22.7.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 136/2014 Sb. zákon, kterým se mění 

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších ředpisů. Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2015. 

Podstatnou změnou je znovuzavedení kategorie osob zdravotně znevýhodněných jako jedné z podkategorií osob 

se zdravotním postižením. 
32

 Rekvalifikace – získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo 

zájemce o zaměstnání (zákon o zaměstnansoti). 
33

 V případě společensky účelných pracovních míst je vyhrazeno pracovní místo u zaměstnavatele pro 

konkrétního uchazeče o zaměstnání. SÚPM přispívají k dlouhodobějšímu pracovnímu uplatnění uchazečů o 

zaměstnání s méně závažnými handicapy na trhu práce, kterým nelze v dané chvíli zajistit pracovní uplatnění 
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příspěvek
34

, příspěvek (dále p.) na zapracování
35

, p. při přechodu na nový podnikatelský 

program
36

, podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením (viz kapitola č. 4) a 

investiční pobídky
37

. 

Dle státní politiky je konkurenceschopný a sociálně začleňující trh práce již podpořen 

inovativními nástroji obsaženými v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Za podpory 

Evropské unie je realizován tzv. Sedmibodový Plán (rok 2014) zaměstnanosti Ministerstva 

práce a sociálních věcí s cílem zvýšit zájem firem o zaměstnávání lidí a také podpořit ty, kteří 

stojí o pracovní příležitost. Jedná se o podporu specifických cílových skupin: mladých osob, 

matek, dlouhodobě nezaměstnaných v těchto programech: 

 Podpora mladých a absolventů - možnost získání měsíčního příspěvku na nově 

přijatého zaměstnance z evidence úřadu práce a jednorázové dotace na vybavení, 

potřebné pro zřízení místa. (Součástí programu je individuální poradenství, případné 

rekvalifikace určené pro mladé uchazeče o práci, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR 

více než 4 měsíce a mají minimální nebo žádnou pracovní zkušenost.)  

 Podpora zaměstnání matek a dlouhodobě nezaměstnaných – možnost podpory firem 

(ve formě příspěvku) zaměstnávající na zkrácené pracovní úvazky matky s dětmi nebo 

lidi, kteří pečují o blízkou osobu, a také nezaměstnané, kteří jsou delší dobu bez práce.  

 Podpora zachování pracovních míst – Podpora firem, kterým meziročně klesly tržby z 

prodeje vlastních výrobků a služeb minimálně o 20 procent ve formě odborného 

rozvoje zaměstnanců. 

 Podpora podnikání dlouhodobě nezaměstnaných – možnost podpory (finanční pomoc 

a vzdělávací aktivity pro budoucí OSVČ) podnikatelských záměrů. Uchazeč o 

finanční příspěvek musí být v evidenci úřadu práce více než 5 měsíců, na rozjezd 

živnosti může dostat od 40 tisíc až po 80 tisíc korun. Podmínkou je vydržet podnikat 

                                                                                                                                                         
jiným způsobem. Vzhledem ke svému charakteru patří tento nástroj k nejúčinnějším nástrojům APZ a vede k 

přímému a zpravidla dlouhodobému uplatnění na trhu práce. 
34 

Překlenovací příspěvek může Úřad práce na základě dohody poskytnout osobě samostatně výdělečně činné, 

která přestala být uchazečem o zaměstnání a které byl podle daných podmínek zákonem poskytnut příspěvek. 

Překlenovací příspěvek se poskytuje na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na 

které je překlenovací příspěvek poskytnut. 
35

 Příspěvek na zapracování může Úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, 

pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu 

práce věnuje zvýšenou péči. 
36

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program může Úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě 

s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program a z tohoto důvodu 

nemůže zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. 
37 

Investiční pobídky jsou nástrojem, kterým se u zaměstnavatele, kterému bylo vydáno rozhodnutí o příslibu 

investiční pobídky podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o 

změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů) hmotně podporuje 

vytváření nových pracovních míst a rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců.  
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alespoň rok, podnikatelské projekty hodnotí komise jednotlivých krajských poboček 

úřadu práce - klíčová je životaschopnost záměru a přínos pro region. 

 Podpora obcí a neziskových organizací na tvorbu společensky účelných pracovních 

míst a veřejně prospěšných prací ve formě dotací na mzdy
38

 

Jiným nástrojem podporující sociální začleňování jsou sociální služby. Existuje 

sociální služba podporovaného zaměstnávání, jako časově omezená služba výhradně 

poskytována nevládními organizacemi, určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání 

v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a udržet si zaměstnání jsou přitom 

z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální, dlouhodobou podporu před i 

po nástupu do práce. 

Podrobněji jsou vymezeny veřejně prospěšné práce, které často „konkurují“ sociálně-

podnikatelským záměrům, či je svým charakterem lze zařadit do sféry sociální ekonomiky. 

 

Veřejně prospěšné práce 

Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti 

spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a 

komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních 

nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o 

zaměstnání. Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s Úřadem práce, který na 

ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek. 

Veřejně prospěšné práce jsou určeny občanům, kteří jsou déle než 5 měsíců v evidenci 

uchazečů o zaměstnání, nebo jde o uchazeče o zaměstnání, kterým je kvůli jejich zdravotnímu 

stavu (OZP), věku (absolventi bez praxe, mladí do 25 let a osoby nad 55 let) či péči o dítě (do 

10 let) věnována zvýšená péče. Také může jít o uchazeče o práci, jimž je potřeba věnovat 

zvýšenou péči z jiných důvodů, bránících jejich vstupu na trh práce. 

Zaměstnavateli, který vytvoří pracovní místo v rámci VPP na plný pracovní úvazek, 

poskytne úřad práce příspěvek ve výši skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy 

na zaměstnance (uchazeče o zaměstnání), včetně pojistného na sociální zabezpečení a 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění zaměstnanců. Výše příspěvku ( maximálně 10.000 

Kč na 1 místo VPP/měsíc), sice nepokryje ani náklady na minimální mzdu včetně odvodů, ale 

                                                 
38

 Registrační číslo projektu podporující tyto aktivity: CZ.1.04/2.1.00/03.00015, s částkou 6 542 971 004,00 Kč, 

realizační období: 1. leden 2012 až 31. prosinec 2015. 
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je to příspěvek, který snižuje náklady zaměstnavatele na pracovní sílu a umožní mu tak 

přijmout zaměstnance, které by si jinak nemohl dovolit zaplatit.  

Rozdíl mezi pojmy veřejně prospěšné práce, veřejná služba a obecně prospěšné práce 

vyplývá z toho, jak jsou tyto pojmy definovány v právních předpisech. Veřejně prospěšné 

práce jsou definované v § 112 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů a jak bylo definováno výše je zřejmé, že veřejně prospěšná práce je vykonávána za 

mzdu nebo plat. Veřejná služba je definována v § 18a odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb. o 

hmotné nouzi
39

, ve znění pozdějších předpisů jako pomoc obcím nebo dalším subjektům 

zejména v oblastech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných 

prostranství, kdy veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouze a osobami vedenými 

v evidenci uchazečů o zaměstnání. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna. A obecně 

prospěšné práce jsou druhem trestu a jsou definovány v § 62 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb. 

trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kdy práce jsou vykonávány bezplatně.  

 

Shrnutí 2. kapitoly  

Sociální ekonomie je teoretická vědní disciplína, která zkoumá vztahy mezi 

ekonomikou a společností s cílem zachování, respektive zvýšení kvality života. Zkoumá vlivy 

na ekonomické chování a výstupy vycházející z pozitivních či negativních změn ve 

společnosti. Zabývá se také vlivem nežádoucích sociálních rizik - nezaměstnaností, sociálním 

vyloučením či chudobou, jejichž negativní dopady na společnost byly v této kapitole 

předloženy.  

Právě zmírnění těchto sociálních rizik je v dizertační práci pojímáno v kontextu 

analýzy využití alternativního nástroje jejich řešení (alternativního vůči tradičně využívané 

politice zaměstnanosti a poskytování sociálních služeb) – sociálního podnikání, a to konkrétně 

pracovně integračního sociálního podniku (WISE), jehož cílem je zaměstnání rizikových 

cílových skupin a jejich sociální a pracovní integrace. V následující kapitole bude představen 

přínos sociálního podnikání u podniku typu WISE (working integration social enterprise) pro 

výzkum sociální ekonomie, a to především ve smyslu podpory spravedlivé společnosti 

(včetně inkluzivního přístupu k trhu práce), naplnění mravních a etických hodnot, trvale 

udržitelného rozvoje, efektivního ekonomického vývoje.  

                                                 

39 
Zákon č. 111 ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka 

zákonů České republiky. 2006, částka 37.ISSN 1211-1244. 
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V České republice je marginalizace na trhu práce a rizika sociální exkluze spojována 

především s osobami se zdravotním postižením, nízkým vzděláním, nízkým věkem, případně 

etnickými menšinami (zvláště pak romskými). Také aktivní politika zaměstnanosti a vládní 

strategie podpory zaměstnanosti se snaží o podporu takových cílových skupin, které si práci 

aktivně hledají a jsou limitování většinou nízkou kvalifikací, věkem či zkušeností. Specifické 

postavení pak mají osoby se zdravotním postižením, jejichž zaměstnávání je ošetřeno 

legislativně. Opomíjeny jsou „více“ problematické cílové skupiny, jejichž integrace vyžaduje 

delší časový horizont, spolupráci různých subjektů a kombinaci různých podpůrných nástrojů 

jako osoby bez domova, osoby závislé, matky s dětmi, osoby pečující o osobu blízkou. Na 

druhé straně ale existují programy a projekty alternativního uplatnění mimo primární trh práce 

(veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa), nebo sociální služby (sociální 

rehabilitace, programy podporovaného zaměstnávání) které jsou přínosné právě pro 

nejohroženější kategorie nezaměstnaných svými sociálně inklusivními kvalitami. Jsou pro 

tyto skupiny lidí významné právě proto, že sociálně začleňující segmenty otevřeného trhu 

práce jsou pro ně často uzavřeny (Sirovátka, 2003). 

Aktivní politice zaměstnanosti chybí sociální aspekt pomoci. Během svého profesního 

období jsem se setkávala s praxí, kdy úřady práce hrají roli zprostředkovatele či poradce, 

vzdělavatele ovšem bez charakteru individuálního přístupu. Klienti úřadu práce, osoby 

dlouhodobě nezaměstnané, které často trpí psychickou újmou, nízkým sebevědomím, 

zadlužením, leckdy závislostí, problémy v rodině atd. byli sice v procesu individuálního 

plánování ze strany úřadu práce, kdy jim v dobré víře byly pro účely zvýšení jejich 

kvalifikace a schopností nabízeny a povinně byli zařazování do různých kurzů s malým 

efektem. Tyto osoby navštěvovaly vzdělávací kurzy hromadně vedené (často spíše přínosné 

pro poskytovatele těchto kurzů než pro cílovou skupinu) a účastnily se jednoho přijímacího 

pohovoru za druhým, čímž se jejich osobní neúspěch dále prohluboval. Těmto osobám  

nebyla věnována zvýšena odborná péče a nabídnuta možnost pracovní zkušenosti 

odpovídající jejich schopnostem, dovednostem a stavu, ve kterém se nacházely. 

Tyto specifické cílové skupiny vyžadují komplexní podporu a multioborový 

poradenský přístup (tedy nejen kariérového poradenství, ale také další oblasti: právní, 

rodinné, psychologické, finanční), sociální práce a pracovní zkušeností. Z tohoto pohledu se 

sociální podnikání typu WISE jeví jako podpůrný nástroj, který nabízí pracovní zkušenosti 

pro tu cílovou skupinu, která bývá z podpory v rámci aktivní politiky opomíjena. 
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3. Sociální podnikání, sociální podnik a nástroje jeho 
podpory 
 

V předchozí kapitole byly představeny základní společenské problémy vedoucí 

k marginalizaci na trhu práce a sociálnímu vyloučení, tedy problémy, kterými se zabývá 

sociální ekonomie. Cílem práce je analyzovat možnosti využití a rozvoje nástroje pracovně 

integračního typu sociálního podnikání, nástroje, který byl vedl k eliminaci těchto problémů. 

V této kapitole jsou tedy objasněny pojmy sociální podnikání, sociální podnik jako 

subjekty sociální ekonomiky v konceptu čtyřsektorové ekonomiky. Dále jsou objasněny 

pojmy s tímto tématem související: třetí sektor a občanská společnost. Definice vztahující se 

k sociální ekonomice či sociálnímu podnikání nejsou jednotné, a dokonce v některých 

aspektech i odlišné. Rozdíl najdeme především, pokud srovnáme evropské a americké 

přístupy bádání k sociální ekonomice, což je dáno v podstatě charakteristikou složení 

samotného třetího sektoru, jehož význam je v této kapitole objasněn  (Kerlin, 2006; Defourny 

a Nyssens, 2008)
40

. V USA je občanský (třetí) sektor mnohem širší, jeho tradice a historie je 

mnohem delší než evropská a tvoří tak větší část ekonomiky než je tomu v Evropě.  

V úvodu kapitoly je definována sociální ekonomika, co by systém, pod něhož sociální 

podniky patří a rovněž je definováno její postavení v modelu čtyřsektorové ekonomiky. 

Přístup k definování sociálního podnikání a podniku je vymezen nejdříve z amerického a 

posléze evropského pohledu. Zmíněny jsou i některé mimoevropské přístupy sociálního 

podnikání. Tato práce se zaměřuje na specifický typ sociálního podniku – pracovně 

integračního sociálního podniku, známý pod anglickou zkratkou WISE, jehož definici a 

kategorizaci je věnována samostatná podkapitola.  

Následuje popis současného stavu sociálního podnikání v České republice, kde se 

definice sociálního podnikání a podniku opírá o evropský přístup.  

Rozvoj sociálního podnikání se datuje do období začátku 90. let minulého století, a to 

především v USA a v západní Evropě. Za významný milník v oblasti sociálního podnikání, a 

to nejen v USA, je považováno založení iniciativy pro sociální podniky v roce 1993 

Harvardskou univerzitou „Social Enterprise Initiative“ (Defourny, Nyssens 2012). To že se 

jedná o koncepci, jejíž rozvoj ovlivnil nejen Evropu, či USA, svědčí její rozšíření do zemí 

východní, střední Evropy, východní Asie, včetně Číny (Defourny, Kuan 2011), ale také Indii, 

Austrálii, Izraeli a některých zemí Latinské Ameriky (Defourny, Nyssens 2012). 

                                                 
40

 Definicím sociálního podnikání se věnuje např. práce: SVOBODOVÁ, Pavla Finanční zdroje sociálních 

podniků – vize a realita. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 2012. 
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3.1 Sociální ekonomika v čtyřsektorovém modelu 

V předchozí kapitole byla nadefinována sociální ekonomie a předmět jejího zájmu. Je 

třeba odlišit sociální ekonomii jako přístup k ekonomickému myšlení od pojmu sociální 

ekonomika. Dle Duškové (2009:141) ač bezpochyby existují společné vazby mezi sociální 

ekonomií a sociální ekonomikou, nelze prvně jmenovanou zjednodušit na teoretický podklad 

pro oblast hospodářství vymezené druhou. Přesto můžeme dle Duškové (2009:66) několik 

styčných ploch nalézt. Jedná se o myšlenkové zdroje a zájem věnovaný organizacím sociální 

ekonomiky.  

 

3.1.1 Definice sociální ekonomiky 

V současnosti se při definování sociální ekonomiky
41

 uplatňují zejména dva přístupy: 

právně-institucionální a normativní (Noya, 2007
42

). Právně-institucionální přístup 

identifikuje právní formy subjektů sociální ekonomiky. Tento pohled je např. zřejmý 

v přístupu Evropské komise, která při definici sociální ekonomiky využívá čtyř pilířů 

v podobě jejich subjektů, a těmi jsou: družstva, vzájemné společnosti, asociace a nadace 

(např. Social Economy Europe
43

). Takto pojímané subjekty sociální ekonomiky zachycuje 

obrázek č. 3.1, který vymezuje také šíři pole, z hlediska tržní orientace, subjektů sociální 

ekonomiky – od neziskových subjektů (nadací) po silně tržně orientované subjekty (družstva). 

Normativní přístup se zaměřuje na určení charakteristických rysů subjektů sociální 

ekonomiky, které sdílejí hodnoty definované v principech Charty sociální ekonomiky
44

. 

V přístupu je typické propojení ekonomické činnosti se sociálními nebo environmentálními 

cíli a používání postupů či metod práce, které mají sociální přínos. Činnost subjektu by měla 

stát na třech pilířích: ekonomické prosperitě, kvalitě životního prostředí a na sociálním 

kapitálu (Dohnalová, 2012:27-28). Sociální ekonomika představuje alternativní nebo 

komplementární možnosti řešení sociálních (sociální vyloučení), ekonomických 

(nezaměstnanost) a environmentálních problémů a v souladu se Strategickou vizí regionálního 

rozvoje České republiky přispívá k ekonomickému, sociálnímu a kulturnímu povznesení 

regionů (Dohnalová, 2009). 

 

                                                 
41

 Výzkumu v oblasti sociální ekonomiky se věnuje řada výzkumných a informačních center (příloha č. 1). 
42

 In DOHNALOVÁ, Marie a kol. Sociální ekonomika, sociání podnikání. Podnikání pro každého. Praha: 

Wolters Kluver, 2012. 132 s. ISBN 9788073572693. 
43 

Social economy and social entrepreneurship. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013. 

ISBN: 978-92-79-26866-3. 
44

 Social Economy Charter. CEP-CMAF. 2002. Dostupné ke stažení na web stránkách SOCIAL ECONOMY 

EUROPE: http://www.socialeconomy.eu.org/IMG/pdf/2007_08_20_EN_charte-2.pdf 
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Obrázek č. 3.1 Subjekty a činnosti v sociální ekonomice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DOHNALOVÁ, M. Sociální ekonomika, sociální podnikání, podnikání pro každého. 2012. Upravené 

schéma publikováno DEFOURNY, J. Social Enterprises in Europe. Přednáška v Bratislavě /22.4.2008/  

 

Řada autorů však v definici sociální ekonomiky využívá jak její charakteristické znaky 

tak výčet subjektů, které se těmito znaky vyznačují. Můžeme rozlišit užší či širší definice, 

podle toho, jak široké spektrum subjektů autoři mezi sociálně-ekonomické subjekty počítají. 

Široká definice řadí mezi sociálně ekonomické subjekty např. také církevní 

organizace, kulturní sdružení, nadace atd. Například Dohnalová (2012) přináší definici 

předloženou pracovní skupinou švédské vlády, z roku 2008: „Koncept sociální ekonomiky 

vychází z organizovaných aktivit, které jsou založeny na demokratických hodnotách, jsou 

uskutečňovány nezávisle na veřejném sektoru a jejichž hlavním cílem je poskytování zboží 

nebo služeb místní komunitě. Tyto sociální a ekonomické aktivity vykonávají zejména 

dobrovolná sdružení, družstva, nadace a podobné subjekty. V sociální ekonomice není 

hlavním motivem dosahování zisku, ale zvyšování veřejného prospěchu. Patří sem tedy 

organizace zdravotně postižených osob, kulturní sdružení, církevní organizace a další 

subjekty (Dohnalová, 2012).  

Ke zvyšování veřejného prospěchu (Hunčová, 2010; Anheier, 2005) dochází 

v různých formách, kdy sociální ekonomika nabízí chybějící veřejné statky (příp. efektivnější 

poskytování), jištění rizik formou vzájemně podpůrných spolků a/nebo fondů, dále 

zaměstnanost, rovné příležitosti (integraci do trhu práce a společnosti) a opory udržitelnosti 

(krajiny, zaměstnanosti, vzdělanosti, „toho co nefunguje“ a „sanuje negativní externality 

produkované tržní ekonomikou). 
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Užší definice se pak  soustředí především na podniky. Příkladem je definice 

Defournyho (2011:7): „Sociální ekonomika zahrnuje ekonomické aktivity zajišťované 

především družstvy, vzájemnými prospěšnými společnostmi a asociacemi, které naplňují 

následující principy: přínos vůči členům nebo komunitě než tvorba zisku; autonomní řízení; 

demokratický rozhodovací proces; a primární role lidí a práce.“ Tyto principy vystihuje 

definice, která popisuje sociální ekonomiku jako součást ekonomiky tvořená na státu 

nezávislými subjekty (organizacemi a podniky), které jsou demokraticky spravovány svými 

členy a zaměstnanci. Produkují statky a/nebo služby obchodního i neobchodního charakteru. 

Případný zisk užívají k vlastnímu rozvoji a pro potřeby místní komunity, čímž dosahují svých 

sociálních cílů. Hlavní oblasti sociální ekonomiky jsou pracovní integrace, osobní služby 

nebo místní rozvoj znevýhodněných oblastí (Dohnalová 2008). 

Dalším příkladem je definice sociální ekonomiky, kterou používá Monzon a Chaves 

(2008:557)
45

: “Sociální ekonomiku tvoří soukromé, formálně organizované podniky s 

autonomií při rozhodování a svobodě členství. Vznikají za účelem naplnění potřeb členů 

prostřednictvím produkce zboží a poskytování služeb, pojištění a financí na trhu, kdy 

rozhodování a jakákoli distribuce zisku nebo přebytku mezi členy není přímo napojena na 

kapitál nebo příspěvky členů s hlasovacím právem. Sociální ekonomiku také tvoří soukromé 

organizace s autonomií v rozhodování a svobodou členství, které produkují netržní služby pro 

domácnost a jejichž přebytek, pokud nějaký existuje, nemůže být přivlastněn zřizovateli, těmi 

kteří je kontrolují nebo financují.”  

Jak sám pojem napovídá, sociální ekonomika je tvořena tedy organizacemi, které jsou 

založeny za sociálním účelem, mohou vytvářet ekonomickou hodnotu – produkovat zboží a 

služby, zaměstnávat lidi a vlastnit cenná aktiva (Mook, Quarter, Richmond, 2007; Quarter, 

2010:3). Sociální ekonomika obecně je ekonomika se sociálními efekty, podporující 

zaměstnanost, sociální soudržnost a regionální rozvoj (Hunčová 2008:158). Sociální 

ekonomika má pozitivní dopady do sociální integrace skupin, do celkové soudržnosti 

společnosti, do zaměstnanosti i do systému sociálních a vzdělávacích služeb. Sociální 

ekonomika je příležitost, jak se o sebe do velké míry mohou postarat i lidé, kteří by toho jinak 

nebyli schopni vinou některého vrozeného nebo získaného znevýhodnění (Čepelka, 2006: 47). 

Santos (2009) dokonce hovoří o subjektech sociální ekonomiky jako o opomíjených 

pozitivních externalitách ze strany státu. Pokud existují pozitivní externality, vláda se na ně 

zaměří, buď tím, že je bude zabezpečovat sama nebo prostřednictvím dotací soukromými 
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 BAREA, Jose a kol. A "Manual for drawing up the satellite Accounts of Companies in the Social Economy: 

cooperatives and mutual societies" Liege, 2006. 
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poskytovateli. Ale, některé typy pozitivních externalit, jejichž přínos má lokální charakter a 

týká se nejohroženější cílové skupiny, může být vládou systematicky opomíjen, a tady je 

prostor pro subjekty sociální ekonomiky – např. sociální podniky. O sociální ekonomice lze 

konstatovat, že vyplňuje mezeru vzniklou opakovaným selháváním funkce komunit, trhu a 

státu, a že podporuje občanskou iniciativu, tj. občanskou solidaritu, podnikavost a ochotu nést 

ekonomická rizika v rámci vlastního mechanismu vytváření společenského konsenzu o 

předmětu v obecném zájmu (Hunčová 2007:26-27). 

 

3.1.2 Vymezení sociálního podniku a podnikání v modelu 4sektorové 
ekonomiky  

Přehledný způsob, jak sociální podniky a další sociálně-ekonomické organizace, 

vymezit od ostatních ekonomických subjektů, nabízí model 4sektorové ekonomiky tzv. 

trojúhelníku blahobytu popsaný Pestoffem (1995). Rozlišuje v ekonomice čtyři sektory: 

veřejný, komerční, komunitní a tzv. třetí sektor. Objevuje se snaha o pojmenování třetího 

sektoru výstižněji podle subjektů, které v něm převládají a aktivně působí, a to jako občanský 

sektor, neziskový sektor, dobrovolnický sektor někdy také sociální ekonomika (např. 

Evropský hospodářský a sociální výbor). Tato označení nejsou zcela přesná, ale napovídají, 

které subjekty do tohoto sektoru můžeme zařadit. Nepřesnost je např. v tom, že neziskové 

jsou např. také subjekty patřící do komunitního sektoru, mezi subjekty třetího sektoru patří 

také např. sociální podniky, které bychom do dobrovolnického sektoru nezařadili.  

Nicméně tedy třetí sektor označuje veřejný prostor, který je definován většinou 

pomocí typologie neziskových organizací nebo výčtem subjektů sociální ekonomiky (Evers, 

Laville 2004: 13). V pohledu na třetí sektor jako na sociální ekonomiku je zdůrazňován 

ekonomický, místní a sociální význam subjektů, které představují alternativu vůči veřejnému 

sektoru a trhu (komerčnímu sektoru) (Dohnalová, 2012:26). Od občanského sektoru se 

sociální ekonomika odlišuje tím, že zahrnuje některá družstva a nově vznikající typy 

sociálních podniků různých právních forem, a to i obchodních společností (Borzaga, Tortia, 

2007)
46

.  

 

 

 

                                                 
46

 BORZAGA, Carlo a E. TORTIA. Social Economy Organisations in the Theory of the Firm. In NOYA, A., 

Clarence, E. (eds) The Social Economy. Building Inclusive Economies. Paris: OECD, 2007, s. 23-60. ISBN 

9264039872. 
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Obrázek č. 3.2 Čtyřsektorový model v tzv. trojúhelníku blahobytu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PESTOFF, Victor. Reforming Social Services in central and eastern Europe an elevennation overview. 

Crocow Academy of Economics.1995. ISBN 83-903900-0-0. 

 

Význam třetího sektoru roste, ať už v souvislosti s  demografickými změnami ve 

společnosti (např. stárnutí populace a požadavek sociálních služeb), důrazem na gendrovou 

problematiku (služby pro děti předškolního věku), migrační procesy, nezaměstnanost, redukci 

rozsahu sociálního státu a úspor, vzniku partnerství mezi veřejným, soukromým a třetím 

sektorem, společensky odpovědného chování firem). Důvodem jsou také probíhající změny 

ve společnosti, které mění očekávání od třetího sektoru a hledání dalších možností 

financování jeho subjektů. Podporuje se zvýšená ekonomická aktivita přinášející vlastní 

příjmy, schopnost organizací propojit ekonomické a sociální zájmy, přispět k místnímu 

rozvoji a i k sociálnímu začleňování jedinců ze znevýhodněných sociálních skupin 

(Dohnalová, 2012: 19).  

O využití třetího sektoru se hovoří také v souvislostí s reakcí na ekonomické krize, 

oslabení sociálních vazeb a problémů koncepce státu blahobytu v Evropě: řešení výzev, 

jakými jsou vysoká strukturální nezaměstnanost, potřeba snižování deficitů veřejných 

rozpočtů, problémy tradičních sociálních politik a potřeba po aktivnější integrační politice.  

Chceme-li vymezit a charakterizovat postavení subjektů sociální ekonomiky 

v podmínkách České republiky (obrázek č. 3.2) lze tedy využít  čtyřsektorový model Viktora 
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Pestoffa, který byl v České republice poprvé použit Haláskem (1993), následně například  

Rektoříkem (1994) nebo Hunčovou (2008). 

Model charakterizuje ekonomiku porevoluční Evropy období počátku 90. let minulého 

století, období formování tržní ekonomiky, kdy po období, v němž  v podstatě soukromý 

sektor neexistoval, se neziskové a další organizace občanského sektoru začaly znovu 

formovat či nově vznikat. Takto znázorňovaný model bude odlišný od modelu, který by 

charakterizoval např. situaci v USA, kde třetí sektor má výrazně delší tradice a bude tedy 

svým rozsahem pokrývat mnohem větší část ekonomiky. 

Základem dělení ekonomiky je využití hlediska vlastnictví, které nám umožní dělit 

ekonomiku na sektor veřejný a soukromý, čímž oddělíme „stát a jeho orgány“ od ostatních 

ekonomických subjektů. Soukromé subjekty tvoří jak „firmy“ tak „domácnosti“, tyto subjekty 

oddělíme hlediskem ziskovosti a dostáváme tak tržní sektor. Zůstává nám takto ještě stále 

poměrně velká nesourodá skupina, která je mimo již zmíněné domácnosti tvořená také např. 

neziskovými organizacemi, církvemi, nadacemi apod. Právní hledisko pomůže oddělit tedy 

domácnosti od těchto organizací, pro které takto vznikl ohraničený a vymezený prostor 

charakterizovaný jako neziskový, soukromý a formální (v daném trojúhelníku uprostřed) 

označovaný jako třetí sektor. Ekonomika je zde „tažena prací” a hlavním hybatelem 

ekonomiky není dosažení zisku, ale potřeba lidí sdružovat se a zakládat různé organizace za 

účelem dosažení společného užitku. K organizacím tohoto sektoru řadíme družstva, asociace, 

vzájemné společnosti a nadace. 

Takto je tedy trojúhelník rozdělen třemi přerušovanými přímkami (hranice sektorů) na 

čtyři velké trojúhelníky (a další tři malé), které představují jednotlivé sektory: firmy, 

domácnosti, stát a občanský sektor tvořený neziskovými organizacemi, politickými stranami, 

církvemi, nadacemi, fondy a dalšími. Přímky se nedotýkají přímo stran trojúhelníku a vznikají 

tak již zmíněné tři malé trojúhelníky. Existují totiž např. subjekty, které jsou ve vlastnictví 

státu, jsou právně vymezeny, ale vykazují zisk  - např. státní podniky. Jiným příkladem 

mohou být subjekty, které jsou ziskové, soukromé ale právně neupraveny, a tyto označujeme 

jako šedou ekonomiku. 

V pravé dolní části trojúhelníku je umístěn trh neboli soukromý ziskový sektor, pro 

který je charakteristický, že funguje na bázi privátního soukromého sektoru (první sektor). 

Organizace působící v tomto sektoru jsou financovány z příjmů z prodeje statku, ekonomika 

je zde tažena kapitálem a hlavním jejím hybatelem je maximalizace zisku.  
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V horní části trojúhelníků je umístěn neziskový veřejný sektor (druhý sektor), neboli 

stát, vymezen také jako neziskový, formalizovaný, veřejný sektor. Pro tento sektor je 

charakteristické financování z veřejných financí a jeho řízení a spravování lze pouze skrze stát 

na principu nedobrovolné solidaritě prostřednictvím výběru daní a poplatků. Smyslem 

veřejného sektoru je poskytování veřejných služeb. Od soukromého sektoru se veřejný 

odlišuje především tím, že není založen na ziskovém principu,ale finanční prostředky na své 

fungování získává z veřejných rozpočtů, které jsou naplňovány prostřednictvím daní. Služby 

ve veřejném sektoru jsou financovány z veřejných prostředků. Řízení veřejného sektoru je 

soustředěno na řízení poskytovaných služeb. Jádrem veřejného sektoru je veřejná správa, 

kterou tvoří soustava úřadů s centrální nebo územní působností. Kromě veřejné správy tvoří 

veřejný sektor další organizace, které poskytují veřejné služby (např. nemocnice, školy, domy 

sociální péče, atd.). financované z veřejných prostředků
47

.  

V levém rohu trojúhelníku sídlí komunity neboli domácnosti, rodiny, přátelské, 

sousedské a další skupiny bez legislativního rámce (čtvrtý sektor). Sektor domácností se 

vyznačuje jako neformalizovaný, soukromý a neziskový. Jeho cílovou funkcí není touha po 

zisku, ale potřeba osob uživit se, která je založena na principu mezigenerační solidarity, 

tradice a morálky. Současný ekonomický stav z těchto principů však ustupuje.  

Ve středu trojúhelníkového modelu se koncentrují aktivity heterogenních subjektů tak 

zvaného „občanského samosprávného mix sektoru“. Tyto subjekty lze charakterizovat jako 

převážně samosprávné a převážně autonomní na státu, s demokratickým občanským 

rozhodováním, jako neziskové, z větší části soukromé, s prvky dobrovolnosti, filantropie a 

převážně institucionalizované (Hunčová, 2008). Operační prostor subjektů sociální 

ekonomiky je pak tedy širší než jen vymezení třetím sektorem, zasahuje do komunitního, 

veřejného i tržního sektoru. Sociální podniky se pak nacházejí v tomto prostoru sociální 

ekonomiky. Hulgard (2010:16) ve své studii o sociálním podnikání cituje Defournyho a 

Nyssens, kteří označují sociální podnikání v Evropě za část tradice sociální ekonomiky, která 

propojuje všechny tři oblasti (veřejné organizace, občanskou společnost a soukromé podniky) 

                                                 

47
 Veřejný sektor zahrnuje celou řadu odvětví veřejných služeb (členění dle Klasifikace funkcí vládních 

institucí):Všeobecné veřejné služby (veřejná správa), Obrana, Veřejný pořádek a bezpečnost, Ekonomické 

záležitosti, Ochrana životního prostředí, Bydlení a společenská infrastruktura, Zdravotnictví (Zdraví), Rekreace, 

kultura a náboženství, Odvětví vzdělávání - veřejný sektor, Sociální věci (Sociální služby) 
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moderní liberální demokracie do inovativního přístupu řešení sociálních problémů. Hulgard 

(2010:15) cituje M. Nyssens (2006): „Sociální podniky můžeme říci, mohou být alokovány 

v prostoru na křižovatce trhu, veřejné politiky a občanské společnosti.“ Toto postavení 

předurčuje rozdílnost a různorodost poslání a cílů těchto subjektů. Mnohé sociální podniky 

jsou jasně tržně orientované, ačkoli mohou naplňovat sociální cíl, mohou distribuovat část 

svého přebytku (zisku) vlastníkům. Jiným příkladem může být silná podpora ze strany státu, 

například u integrace dlouhodobě nezaměstnaných (Nyssens, 2006). Tyto podniky jsou přísně 

regulovány ze strany státu, ale na druhé straně mají také zřetelnou vazbu na trh (Hulgard, 

2010). 

Podle Everse (1995) organizace třetího sektoru nepojí pouze redistribuce a trh, ale také 

mají vztah vůči komunitě, což evokuje širokou škálu způsobů, v nichž tyto organizace 

propojují různé zdroje s různými aktéry.  Ridley, Duff (2011) poukazují na dva různé pohledy 

na sociální podnikání a podniky. Ten první staví sociální podnikání do pozice obchodní 

organizace, lavírujícím mezi naplněním sociálního poslání a obchodování na trhu. Jiný pohled 

nahlíží na sociální podniky  jako obchodní organizace nebo aktivity fungující napříč ostatními 

sektory (Morgan, 2008) schopné rozvoje a obnovy sociálního kapitálu, tam kde byl dočasně 

poltickým a tržním selháním vyčerpán (Laville a Nyssens, 2001
48

). Jako takový se vyskytuje 

mezi veřejným, soukromým a komunitním sektorem (Nyssens, 2006; Ridley-Duff, 2008).  

 

3.2 Definice sociálního podniku a podnikání 

Občanský zákoník
49

 definuje podnikatele jako subjekt, který samostatně vykonává na 

vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se 

záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.  

Sociální podnikání se pak od takto definovaného podnikání odlišuje v účelu, kdy 

primárním cílem není dosažení zisku, ale společenský přínos. Podnik fungující na principech 

sociálního podnikání je pak označován jako sociální podnik. Sociální podnikatelé jsou lidé, 

kteří skrze aktivity sociálního podnikání vytvářejí sociální podniky (Defourny, 2008). 

Sociální podnikání můžeme definovat jako podnikání, jehož cílem je inovativní řešení 
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neřešených sociálních problémů. Tímto je často propojeno s procesem sociální inovace, 

s cílem zlepšení života lidí podporou sociálních změn (OECD, 2010).
50

 

Diskuse k definování sociálního podnikání a podniku je velmi pestrá. Zásadní 

odlišnosti najdeme v americkém a evropském přístupu. Odlišují se také jednotliví autoři tím, 

na jaké charakteristiky kladou důraz či naopak, například:  

 důraz na trojí
51

 prospěch (ekonomický, environmentální a sociální) 

Jedná se o definici, která byla poprvé použita už v roce 1979 Freerem Spreckleym
52

, který 

použil termín sociální audit na příkladu družstva, aby pojmenoval metodologii řízení a měření 

kombinace ekonomických a sociálních cílů a přitom použil také  termín sociální podnik. 

„Sociální podnik, je podnikem, který je vlastněn těmi, kteří pracují v něm  a/nebo působí 

v určité lokalitě, je řízen sociálními stejně jako obchodními cíli a funguje kooperativně. 

Tradiční „kapitál najímá práci“ s důrazem na tvorbu zisku, je opakem k tomu, kdy u 

sociálního podniku „práce najímá kapitál“ s důrazem na lidský, environmentální a sociální 

přínos. (Spreckley, 2008:4)“  

 důraz na sociální hodnotu, přičemž opomíjí vlastnictví a demokratické řízení 

„Sociální podnik je jakýkoliv podnikatelský subjekt vytvořen se sociálním účelem – vedoucí 

k odstranění či redukci sociálního problému nebo selhání trhu, který generuje sociální 

hodnotu, zatímco funguje na základě principů soukromého podnikatelského sektoru, co se 

týče finančního řízení, inovací“ (Alterová, 2007).  

 

3.2.1 Sociální podnikání v USA 

Dees a Anderson (2006) doporučují rozlišovat v přístupu k definování sociálního 

podniku a podnikání v USA dva hlavní myšlenkové proudy. První proud je spojen 

s problematikou komercionalizace aktivit nestátních neziskových organizací, z jejichž výnosu 

je možné financovat hlavní obecně prospěšné aktivity organizace  (Kerlin, 2006). Tato škola je 
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Social Entrepreneurship and Social Innovation. OECD: 2010. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/conference/oecd_en.pdf [cit. 2012-03-20] 
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označována jako earned-income school of thought, Dohnalová (2012) používá označení 

tohoto směru jako proud zaměřený na „samofinancování“. 

Na konci 90. let Social Enterprise Alliance použila definici sociálního podniku jako 

„jakéhokoliv ziskově výnosného podnikání nebo strategie realizovanou neziskovou organizací 

za účelem generování výnosů na podporu jejího charitativního poslání.“ Rovněž koncepce 

sociálního business podporovaná Muhammadem Yunusem (2010) může být přiřazena 

k přístupu podnikání, které je hnáno především svým posláním. Yunus (2010) označuje 

sociální business za neztrátovou společnost nepřinášející dividenda založenou za účelem 

naplnění sociálního cíle.  

 

Obrázek č. 3.3  Motiv poslání versus zisk  
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Zdroj: ALTER, Kim. Social Enterprise Typology. Výňatek studie pro Inter-American Development Bank z roku 

2003 s názvem: "Social Enterprise: A Typology of the Field Contextualized in Latin America." Dostupné z: 

http://www.4lenses.org/setypology/semo. [cit. 2014-08-20] Překlad autorka. 
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s nízkým zájmem o poslání. Organizace, které se snaží o maximalizaci zisku, ale jejich zájem 

o dosažení poslání bude nízký, ale přesto existuje, a proto se v daném diagramu nachází, 

může označit jako podniky hlásící se s CSR. Corporate social responsibility (CSR) se obvykle 

do češtiny překládá jako „sociální odpovědnost firem“. Jde o koncepci, která zdůrazňuje 

odpovědnost firmy za prostředí, ve kterém se pracuje, a se kterým přichází do kontaktu.  

Druhý z proudů (Drayton, Ashoka) – social innovation school of thought - představuje 

širší náhled na koncepty sociálního podniku a podnikání a zaměřuje se spíše na subjekty 

sociálního podnikání „public entrepreneurs“ než na formu organizace. Tento přístup je 

spojován se „sociálními inovacemi“ (Defourny, Nyssens 2012). Je kladen důraz na profil a 

chování sociálních podnikatelů v Schumpeterské perspektivě, např. v práci Younga (1986), 

kdy podnikatel je osoba, která je „tvůrcem změn“, nositelem „nových příležitostí“ v některých 

z následujících aspektů: poskytování nových služeb, zavádění nové kvality služeb, nové 

metody produkce, nové produkční faktory, nové formy organizace a objevování nových trhů 

(Defourny, Nyssens 2012). Za nejznámější definici, která charakterizuje osobu sociálního 

podnikatele v rámci této školy je označována definice profesora Deeseho (1998:4): "Jedná se 

o subjekt, který je schopen změn v sociálním sektoru, formuluje poslání směřující k vytvoření 

a udržení sociální hodnoty, rozeznává a dokáže zhodnotit nové příležitosti napomáhající 

naplnění poslání, angažuje se v procesu kontinuální inovace, adaptace a učení, jedná 

s odvahou bez toho aniž by byl limitován omezenými dostupnými zdroji a konečně prokazuje 

se dostatečným smyslem odpovědnosti vůči své cílové skupině, resp. těm, kterým nabízí své 

služby a také vůči výstupům, které produkuje (tedy maximalizaci dosažených výsledků)“.  

Nicholls (2006) řadí mezi sociální podnikání také dobrovolnictví nebo firemní sociální 

inovace definované venture kapitálem naplňujícím sociální poslání. Různé typy neziskových 

organizací se pak nacházejí mezi těmito dvěma modely, od těch plně krytých granty k těm, 

které jsou schopny se samy financovat.  

 

3.2.2 Sociální podnikání v dalších mimoevropských zemích 

S americkým modelem je spojován často kanadský koncept sociálního podnikání, 

přestože je více založen na  kolektivním přístupu k socio-ekonomickým inovacím (Mendell 

2010) a má některé evropské prvky. Významnou roli hrají především družstevní a komunitní 

organizace (Mendell 2010). 

Další proudy se rozvíjejí např. v Latinské Americe prostřednictvím Social Enterprise 

Knowledge Network (SEKN), nebo ve východní Asií (Defourny and Kuan 2011). SEKN 
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definuje sociální podnik jako „jakýkoliv druh organizace nebo aktivity s významnou sociální 

hodnotou, nebo produkce zboží a služeb se sociálním účelem, bez ohledu na právní formu“ 

(Austin 2004).  

Např. Jižní Korea patří ke státům, které přijaly zákon definující a podporující sociální 

podnik. Tento zákon je inspirován jak Velkou Británií tak italským sociálním zákonem o 

družstvech z roku 1991, který rozlišuje mezi sociálním podnikem zabezpečujícím sociální 

služby a pracovně integračním podnikem /WISE. 

Sociální podnikání se objevuje také v rozvojových zemích. Nejznámější je pak model 

tzv. sociálního businessu, který je spojován se jménem jeho tvůrce M. Yunuse zakladatele 

banky Grameen. Bangladéšská Grameen Bank
53

, proslavená využíváním institutu mikroúvěru 

chudým, označuje sociální podnikání za inovativní podnikatelské modely, jejichž cílem je 

řešit sociální problémy prostřednictvím možností, které nabízí podnikání.
54

 Model, který 

Yunus popisuje jako sociální business, se zaměřuje na zajištění zboží a služeb vůči (velmi) 

chudým zákazníkům, kteří vytvářejí nový tržní segment (často nazýván jako dno pyramidy) 

v rozvojových zemích. Podnikání má dle tohoto konceptu být schopno pokrýt veškeré své 

náklady z tržních zdrojů. Je vlastněno investory, kteří, alespoň podle Yunusovy verze, 

nezískávají žádná dividenda, zisk je plně reinvestován, aby podpořil sociální cíle.  

Jiným příkladem, kdy je podnikání využíváno k řešení sociálních problémů, zvláště 

pak chudoby je příklad izraelského kibucu. Jde o pracovní komunity, které tvoří 40 procent 

zemědělského a 10 procent průmyslového produktu Izraele. V mnohém připomínají 

socialistická družstva. Kibucy jsou kolektivními komunitami, které sdružují jednotlivce v 

ekonomickou skupinu. Tato forma hospodaření byla tradičně založena na zemědělství, ale 

dnes se můžeme setkat i s jinými ekonomickými obory včetně průmyslových závodů a 

podniků v oblasti high-tech. Kibucy jsou důležitou složkou izraelského hospodářství. Kibucy 

začaly jako utopické komunity kombinující socialismus a sionismus. Jedno z původních 

poslání kibuců bylo náboženské – měly vykoupit židovský národ tvrdou manuální prací. 

Vrcholu kibucy dosáhly v sedmdesátých letech. Dělníkům i rolníkům v kibucech se dostávalo 

kvality života střední třídy. Postupem času se i v Izraeli vytratily původní socialistické 

hodnoty zakladatelů kibuců. Skupiny začaly odměňovat výkon, což vedlo k zavedení 
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kapitalistické formy hospodaření. V dnešní době jen patnáct procent členů kibuců pracuje v 

zemědělství. Některé kibucy jsou aktivní v turistickém průmyslu a pronajímají domy, nebo 

vlastní penziony.  

Podobně jako v kibucech má i v mošavech velký význam společné hospodaření. 

Mošav je typ zemědělské osady v Izraeli, která je tvořená společně hospodařícími 

soukromými statky. Na rozdíl od kibuců se zde však klade větší důraz na soukromé 

vlastnictví. Dělníci nedostávají pouze kapesné jako v kibucech, ale stálý plat. Hospodářství v 

mošavech jsou v soukromém vlastnictví, současně je však dána jejich podobná velikost a 

charakter.  

 

3.2.3 Sociální podnikání v Evropě 

Laville (2011, 5-6) uvádí, že pojetí sociální ekonomiky obecně a sociálního podnikání 

v Evropě je širší, než jak jej definuje severoamerický přístup. Laville (2011) vnímá sociálně-

podnikatelské iniciativy evropských zemí jako předpoklad třetí cesty mezi „triumfem 

kapitalismu“, o němž se zmiňuje Gilbert (2002) a „starým“ institucionálně-redistributivním 

modelem welfare se státní převahou. 

V Evropě se koncept „sociálního podniku“ jako takový poprvé objevuje v Itálii. Na 

konci 80. let jsou na poli pracovní integrace vytvářeny iniciativy podobné družstvům. Protože 

existující legislativa neumožňovala provozovat obchodní aktivity stávajícím sdružením, 

Italský parlament schválil v roce 1991 novou právní formu tzv. „sociální družstvo“. Další  

země se inspirovaly tímto modelem a následoval razantní rozvoj. Vznikají nové právní formy, 

ačkoli pojem „sociální podnik“ není vždy v této právní úpravě používán (Defourny, Nyssens 

2008). Můžeme rozlišit několik směrů. Především v jižní Evropě, ale také např. Polsku je 

v popředí družstevní typ sociálního podnikání. 
i
Francie, Portugalsko, Španělsko a Řecko 

přijaly tyto nové právní formy v podobě družstev. Některé další země jako Belgie, Velká 

Británie a Itálie (v rámci svého druhého zákona z roku 2006) zvolila více otevřené modely 

sociálního podniku. Například francouzské a italské právní formy mohou být 

charakterizovány jako „multi-stakeholder“ (více zainteresovaných subjektů), kdy do činnosti 

podniku jsou zapojeni nejen zaměstnanci, ale také dobrovolníci, uživatelé apod., pracují 

společně, tak aby naplnili daný sociální účel, pro který byli vytvořeni. V Belgii vzniká zákon 

o „sociálně prospěšných společnostech“ - „social purpose companies" a italský zákon o 

sociálních podnicích. Ve Velké Británii byl schválen v roce 2004 zákon umožňující vznik 

"community interest company"(Defourny, Nyssens 2012). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
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Vedle vzniku nových právních forem se v 90. létech rozvíjejí specifické veřejné 

programy podporující pracovní integraci.
55

 Od poloviny 90. let začíná převládat jeden typ 

sociálního podniku - koncept pracovně integračních sociálních podniků (anglickou zkratkou 

WISE).
56

 Tento trend vedl v některých zemích ke spojení konceptu sociální ekonomiky 

s pracovní integrací (Defourny, Nyssens 2010:236). Příkladem je např. Finsko (zákon o 

sociálním podniku z roku 2003)  nebo Polsko (zákon o sociálních družstvech z roku 2006). 

Ve Finsku byl přijat zákon, který za sociální podnik označuje subjekt, s různou právní 

formou, který je tržně orientovaný vytvořený za účelem zaměstnání osob se zdravotním 

postižením nebo osob dlouhodobě nezaměstnaných (Defourny, 2008:8). 

V letech 2004 – 2006 probíhal rozsáhlý výzkum badatelské sítě EMES
57

 zaměřený na 

zmapování pracovně-integračních  podniků v Evropě, jehož výsledkem byla typologie 

sociálních podniků v Evropě. Jelikož existuje mnoho právních forem a definic sociálního 

podniku, výzkum vycházel z „ideálního typu“ reprezentujícího sektor sociálně 

podnikatelských aktivit. Tato definice je postavena na naplnění dvou druhů hledisek - 

ekonomických a sociálních. Následující definice rozděluje charakteristiky sociálních podniků, 

které jsou více ekonomické, na straně jedné a na straně druhé charakteristiky, které jsou 

především sociální (Defourny, 2001: 19). „Hlavním cílem sociálních podniků není, na rozdíl 

od tradičních neziskových organizací, angažovanost v dobročinných aktivitách nebo v 

přerozdělování finančních toků (jako u nadací). Produkují výrobky nebo poskytují služby. 

Ekonomická činnost je jeden z hlavních důvodů jejich existence.
58

 Mohou využívat i veřejné 

dotace
59

, ale nejsou přímo ani nepřímo řízeny veřejnými institucemi nebo jinými 

organizacemi (svazy, soukromými firmami atd.). Mají právo „rozhodujícího hlasu“, právo 

aktivitu rozšiřovat či ukončit. Ti, kdo zakládají sociální podniky, jsou si vědomi rizik 

spojených s ekonomickou činností. Na rozdíl od většiny veřejných institucí závisí udržitelnost 

                                                 
55 

empresas de inserção  v Portugalsku, entreprises d’insertion and associations intermediaires ve Francii, 

empresas de inserción ve Španělsku, sociale werkplaasten v Belgii, Beschäftigungsgesellschaften v Německu  a 

další (Defourny 2008:8) 
56

 Davister, Defourny a Gregore popisují tento model v rámci výzkumného projektu ELEXIES
56

 (2003) a 

projektu PERSE
56

 (rok 2004). 
57

 EMES – badatelská evropská síť pro sociální ekonomiku se sídlem v Liege, EMES je zkratkou pro 

"Emergence des EntreprisesSociales en Europe" – z původně výzkumného projektu přerostl do networku,  

z něhož vzešla mezinárodní vědecká asociace.  (www.emes.net) 
58

 V Evropě jsou podniky většinou zakládány za účelem produkce zboží nebo služeb a takto naplňují poslání 

sociálních potřeb přes produkování zboží či služeb. V USA jsou často realizovány podnikatelské aktivity např. 

neziskovou organizací za účelem získání prostředků. To znamená, že podnikatelská aktivita sama o sobě 

nenaplňuje aspekty sociálního podnikání, výnosy tohoto podnikání následně směřují na pokrytí sociálních účelů. 
59

 Dle evropské tradice, stejně jako školy „sociálních inovací“ v USA mohou sociální podniky získávat různé 

zdroje, nejenom tržní, ale také z veřejných zdrojů, dobrovolnictví apod. I když veřejné mínění často směřuje 

k tomu, že tyto podniky mají být schopny samy čelit tržním rizikům, tak také evropská legislativa (EU) nevnímá 

tyto podniky jako subjekty, které se musí spoléhat výlučně na tržní zdroje. 
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a finanční životaschopnost na úsilí zaměstnanců i dobrovolných členů podniku zajistit 

potřebné zdroje. Podobně jako tradiční neziskové organizace mohou sociální podniky 

kombinovat peněžní a nepeněžní zdroje, placenou a dobrovolnou práci.“. (Defourny 2001:20) 

Tato základní hlediska se dále dělí na tři podskupiny (Defourny, Nysssens 2010): 

 ekonomické a podnikatelské aspekty sociálních podniků 

 sociální aspekty  

 participativní řízení podniků 

Mezi prvně zmíněné patří soustavná činnost zaměřená na výrobu zboží a/nebo 

poskytování služeb. Na rozdíl od klasických neziskových organizací činnosti jako 

poradenství, sociální práce nebo redistribuce finančních toků (u nadace) není hlavní činností 

těchto subjektů, spíše jsou zaměřeny na produkci zboží nebo zajištění služeb. 

Výroba/poskytování služeb tak představuje důvod, či jeden z hlavních důvodů existence 

sociálního podniku. Stejně jako u tradičních neziskových organizací, sociální podniky mohou 

kombinovat peněžní a nepeněžní zdroje, dobrovolnou práci a placenou. Ale aktivity 

sociálního podniku vyžadují alespoň minimální podíl placené práce. 

Mezi sociální aspekty patří společenský prospěch, organizace občanské společnosti a 

omezené přerozdělování zisku. Jedním ze základních cílů sociálních podniků je sloužit 

společnosti nebo specifické skupině lidí. Dalším atributem je sociální zodpovědnost, a to na 

místní úrovni. Sociální podniky jsou výsledkem kolektivní dynamiky, které angažují 

obyvatelé patřící do komunity nebo ke skupině, která sdílí potřeby nebo společný cíl. Co se 

týče přerozdělování zisku, je třeba zdůraznit, že sociální podniky mohou tvořit také 

organizace jako např. družstva, která mohou distribuovat zisk, ale v omezené míře, což 

umožní vyloučit maximalizaci zisku
60

.  

Participativní řízení je založeno na kolektivním řízení a autonomii. Vyznačuje se 

nezávislostí toho, kdo rozhoduje na tom, kdo vlastní kapitál. Ideální podnik, dle definice 

EMES, je založeny na kolektivní dynamice a zapojení různých zainteresovaných stran na 

řízení organizace (procesu rozhodování): zákazníků, zaměstnanců, dobrovolníků, zástupců 

veřejné správy či donátorů a mohou být takto zapojeni i do představenstva organizace, což je 

dokonce v některých zemích i z hlediska zákona vyžadováno (např. Itálie, Portugalsko, 

Řecko).  Sociální podniky jsou vytvářeny skupinou osob na základě „autonomního projektu“ 
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Evropská legislativa často omezuje sílu sociálních podniků zákazem nebo omezením distribuce zisků 

podílníkům. Tento prvek konverguje s americkým přístupem školy „earned income“, kdy zisk je plně 

reinvestován do organizace, aby naplnil sociální poslání. Toto je také v souladu s Yunusovou definicí sociálního 

businessu, kdy podílníci nezískají žádná dividenda. Na rozdíl od druhé americké školy, stejně jako pro školu 

sociálních inovací sociální podniky mohou přijmout jakoukoliv právní formu, a proto mohou rovněž distribuovat 

přebytek vůči podílníkům.  
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a jsou těmito osobami řízeny. Mohou být závislé na veřejných dotacích, ale nejsou řízeny, ať 

už přímo či nepřímo, veřejnými subjekty nebo jinými organizacemi (např. soukromými 

firmami apod.). Rozhodování je nezávislé na vlastnictví kapitálu, obecně představuje princip 

„jeden člen, rovná se jeden hlas“ nebo alespoň princip rozhodování, ve kterém hlasování není 

závislé na velikosti podílu kapitálu. Vysoký stupeň autonomie sociálního podniku vnímaného 

v této koncepci podle EMES je odlišný od pojetí v USA, kde i krátkodobý projekt se sociální 

hodnotou  realizovaný ziskovým podnikem nebo veřejným orgánem může být považován za 

sociální podnik (Austin 2004). Cílem této definice bylo v rámci výzkumu sítě EMES 

poskytnout nástroj, pomocí něhož je možné určit, nakolik se zkoumaný podnik přibližuje 

k onomu ideálnímu typu. Nepředstavuje tedy definici existujících sociálních podniků. 

V roce 2011 Evropská komise přijala iniciativu „Social Business Initiative", která má 

podpořit vytvoření příznivého prostředí pro sociální podniky, klíčové aktéry sociální 

ekonomiky a inovace a popsala definici sociálního podnikání, kde sociální business a sociální 

podnik chápe jako ekvivalenty, ačkoli není tím myšlen sociální business předkládaný 

Yunusem (2008). Tato definice v sobě nese prvky všech tří škol popsaných výše – 

evropského přístupu a dvou amerických škol: „Sociální podnik je subjektem sociální 

ekonomiky (přístup EMES) jehož hlavní cíl a dopad je spíše sociální než vytváření zisku pro 

vlastníky nebo podílníky. Zajišťuje zboží a služby (earned income přístup)  na podnikatelské 

a inovativní bázi (škola sociálních inovací) a svůj zisk využívá primárně k naplnění sociálních 

cílů (všechny přístupy). Ovlivňují zaměstnance, zákazníky a další zúčastněné strany svou 

obchodní činností (European Commission 2011: 2). 

 

3.2.4 Koncept WISE  

WISE (z angl. working integration social enterprise) je „sociální podnik sloužící  

integraci osob sociálně a z trhu práce vyloučených, nebo vyloučením ohrožených, zpět na 

pracovní trh a společnosti, a to pracovní aktivitou“ (Nysssens, 2006; Hunčová,2008). 

Integračním sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická 

osoba založená dle soukromého práva nebo fyzická osoba, které splňují principy integračního 

sociálního podniku (TESSEA
61

, 2011). Cílem u všech forem WISE je produkce přínosu pro 

komunitu nebo alespoň pro znevýhodněnou skupinu v ní. „Za účelem dosažení tohoto cíle 

rozvíjejí podnikatelskou logiku s kontinuální činností produkující zboží nebo služby, určitým 
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 TESSEA – názorová platforma sdružující subjekty zainteresované na sociálním podnikání v České republice 
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stupněm placené práce, z velké části autonomním managementem a významnou úrovni 

ekonomického rizika (Davister, Defourny; 2004:24)“. 

V Evropě funguje platforma ENSIE
62

 (European Network of Social Integration 

Enterprises), jejíž hlavní úlohou je posílení role sociálně integračních podniků, stimulace 

spolupráce podporou výzkumu. Má více než 2 400 členů WISE z celé Evropy a je napojena 

na Evropskou komisi (kterou je rovněž financována), Evropský Parlament a nejrůznější 

pracovní skupiny na evropské úrovni.  Platforma byla založena v roce 2001 v Belgii.  

V období 2000-2002 bylo v 10 evropských zemích (v rámci projektu PERSE
63

) 

zmapováno160 podniků typu WISE. Významná část tohoto vzorku poskytovala veřejné 

služby (či quasi-veřejné) jako péči o děti, seniory, služby pro osoby zdravotně znevýhodněné 

apod. V tomto smyslu WISE naplňuje veřejné poslání nejen integrací nezaměstnaných osob 

s nízkou kvalifikací, ale také produkci (quasi)veřejných služeb (Nyssens, 2006). Na základě 

výzkumu bylo identifikováno 44 různých typů WISE, které byly rozděleny do 4 hlavních 

skupin (Davister et. al, 2008: 4-5):  

1. WISE zaměřené na výrazněji znevýhodněné skupiny, především osoby ze zdravotním 

znevýhodněním a jejich uplatněním na chráněném pracovním trhu (jejichž uplatnění 

na primárním pracovním trhu je nepravděpodobné), systematicky podporovanou 

z veřejných prostředků a regulovaných subjekty veřejné správy. Patří mezi nejstarší 

podniky WISE. Profesní školení, které nabízejí, se zpravidla soustředí na zapracování 

se do určitého typu vykonávané práce. Stále častěji dochází k zapojování činnosti 

dobrovolníků (snižování nákladů) a podíl tržních zdrojů oproti veřejným se navyšuje 

(Davister, Defourny; 2004:22). 

2. WISE, zaměřené na vytváření dlouhodobých samo-financovatelných pracovních 

míst (často za pomoci veřejných prostředků v zahajovací fázi), se střednědobým cílem 

dosáhnout ekonomické nezávislosti na veřejných zdrojích. Cílovou skupinu tvoří 

dlouhodobě nezaměstnaní (mimo handicapovaných), příjemci dávek, mladé 

nekvalifikované osoby nebo osoby diskriminované na pracovním trhu (etnické 

menšiny, ženy apod.). Většina nabízí zvýšení kvalifikace jedince a nikoli pouze 

zaučení se do určitého – např. výrobního procesu. Tlak na ziskovost je vyšší než u 

jiných typů podniků WISE (Davister, Defourny; 2004:22). Podniky nevyužívají ve 

většině případů činnost dobrovolníků, ale naopak jsou velmi silně tržně orientované. 
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Více informací o platformě ENSIE dostupné z: http://www.ensie.org/ 
63

 Více informací k projektu PERSE z: http://ec.europa.eu/research/social-sciences/projects/152_en.html 
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3. WISE, které se soustředí především na (re)socializaci osob pracovní aktivitou. 

V obecně rovině nenabízejí skutečnou práci, ale spíše princip sociálně-terapeutické 

sociální služby (či realizaci pracovní aktivity, která směřuje k sociální službě - sociální 

rehabilitaci) a pracovní aktivita je prostředkem k získání sociálního kontaktu, 

smysluplné náplně času nebo strukturované aktivity. Tyto typy WISE zaměstnávají 

osoby s vážnými psycho-sociálními problémy nebo jinak zdravotně znevýhodněné 

osoby. Pokud nabízejí školení, pak ve smyslu zaškolování se. Dobrovolníci jsou 

významnou součástí tohoto podniku a tržní zdroje jsou spíše omezené. Odměnou 

nebývá mzda, ale spíše naturální hodnota (strava, ubytování, ošacení, lékařské ošetření 

apod.).  

4. „Tranzitní“ WISE (s největším zastoupením mezi evropskými podniky WISE), 

zaměřené na krátkodobé poskytnutí pracovního místa či tréninku, dočasné 

zprostředkování pracovní zkušenosti často zahrnující zvýšení kvalifikace, s cílem 

umístit znevýhodněné na primárním pracovním trhu. Podniky využívají různé zdroje 

financování (včetně dobrovolnictví). Cílovou skupinou jsou osoby s nízkou 

kvalifikací, převážně pak mladé osoby ze sociálně znevýhodněného prostředí, 

opouštějící ústavní péči nebo dlouhodobě nezaměstnané zdravé osoby. Osoby těžce 

zdravotně znevýhodněné nebo s vážnými sociálními problémy většinou v těchto 

podnicích nenajdeme. Brání tomu především cíl relativně rychlé reintegrace či 

integrace pracovníků na volný pracovní trh, což u uvedené skupiny není možné. 

Uzavírány jsou většinou smlouvy na dobu určitou. 

 

Kategorizace českých podniků do skupin WISE dle dělení Davistera (Kantorová, 2011) 

Typickými zástupci první skupiny podniků jsou chráněné dílny (chráněná pracovní 

místa). Z podniků působících v České republice bychom do této skupiny, nehledě na výši 

tržních zdrojů, mohli zařadit např. KARKO
64

 – výrobní družstvo nevidomých se zaměřením 

na tvorbu výrobků, montáž, práci se dřevem a kovem, Ergon – chráněná dílna se zaměřením 

na montážní práce, praní a úklidové služby
65

 nebo Gerlich Odry
66

 zaměřená na výrobu 

produktů ze dřeva a další výrobní programy a služby. 

                                                 
64

 http://www.karkoul.cz/ 
65

 http://www.ergon-chranenadilna.org/Ergon-chranena_dilna/o_nas.html 
66

 http://gerlich-odry.cz/cs/ 
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Pro druhou skupinu můžeme v České republice najít příklady např. v oblasti 

družstevnictví, existuje řada výrobních nebo zemědělských družstev např. v oblastech 

s vysokou nezaměstnaností. 

 V České republice bychom pro třetí skupinu mohli najít zastoupení např. v podniku 

Arkádie Teplice
67

 (společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené). Z dalších typických 

evropských příkladů je možné uvést fungování polské Barky
68

 nebo dánské Kofoedovy 

školy
69

.  Tyto organizace nabízejí sociálně-pracovní integraci pro dlouhodobě nezaměstnané 

cestou zvýšení vzdělání (kurzy, rekvalifikace), poradenstvím (individuální, podpůrné 

skupiny) a pracovní aktivitou. Dánská Kofoedova škola, nabízí pro osoby, které jsou 

vyřazeny z evidence úřadu práce komplexní podpůrné programy. Takovýto jedinec získá po 

odpracování určitých hodin v některém z pracovních programů (prádelny, montážní dílny, 

úklidové služby) nárok na stravu, odbornou lékařskou péči, ošacení. V rámci instituce jsou 

uplatňovány tzv. kofoedovy peníze, které jedinec získává za pracovní aktivitu, a tyto jsou 

směnitelné za jídlo, spotřebiče (televizi, pračku) atd. Většina osob využívajících tento systém 

se nikdy nedostane zpět na primární pracovní trh, ale mohou si zlepšit svou současnou situaci. 

Příkladem čtvrté skupiny může být v České republice např. podnik Cafe Bazaar
70

 

v Praze, který je tréninkovým pracovištěm pro mladé osoby opouštějící ústavní péči. Po 

zvládnutí základních pracovních návyků odcházejí na primární pracovní trh. Svým způsobem 

patří do této skupiny také nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, jakými jsou rekvalifikační 

kurzy, společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce nebo všeobecně 

podnikatelské inkubátory. 

Na závěr je třeba zmínit, že některé podniky je obtížné zařadit do jakékoli z těchto čtyř 

hlavních skupin, protože implementují současně několik způsobů integrace, např. podniky, 

které sledují několik integračních cílů pro několik cílových skupin. Výzkum popsaný ve 4. a 

5. kapitole dizertační práce poukáže na možnosti rozvoje sociálních podniků, především pak 

pro řešení prevence vzniku ohrožení marginalizace na trhu práce a vyloučení.  
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 http://www.arkadie.cz/ 
68

 http://www.barka.org.pl/ 
69

 http://www.kofoedsskole.dk/ 
70

 http://www.cafe-rozmar.cz/ 
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3.3 Sociální podnikání a sociální ekonomie 

Na základě definování pojetí sociálního podnikání se lze zamyslet nad využitím 

sociálního podnikání typu WISE (pracovně integračního sociálního podnikání) na řešení 

základních otázek, kladených sociální ekonomií ve druhé kapitole dizertační práce. Sociální 

ekonomie se zamýšlí nad tím, jak mají být nastaveny ekonomické podmínky, aby bylo 

dosaženo sociálně spravedlivé společnosti a jak má být dosaženo těchto podmínek. Zkoumá 

jak sociální a morální hodnoty ovlivňují ekonomické chování, jak sociální vazby ovlivňují 

ekonomické výstupy a jak přispět k udržitelné a efektivní ekonomice. 

Spravedlivou společností např. Karagiannis (2013) popisuje společnost, v níž funguje 

spravedlivá redistribuce, inkluze, environmentální udržitelný rozvoj, je nabízeno kvalitní 

vzdělávání a inkluzivní tvorba pracovních míst. Sociální podnikání samo o sobě naplňuje řadu 

charakteristik, které odpovídají takovémuto popisu spravedlivé společnosti. Sociální podnik 

typu WISE představuje možnost inkluzivního zaměstnání, a to takových skupin obyvatelstva, 

které jsou ohrožené vyloučením z trhu práce a sociálním vyloučením. Inkluze se projevuje 

nejenom jejich zapojením do pracovního procesu, ale také díky společenskému kontaktu 

jejich resocializací. Principy sociálního podnikání pak v sobě také nesou požadavek nejen 

ekonomického, ale také sociálního a environmentálního prospěchu. Odpovědí na otázku 

způsobu nastavení a dosažení ekonomických podmínek pak z tohoto pohledu může být 

podpora tvorby a rozvoje sociálního podnikání a sociálních podniků. Samotná existence 

sociálního podniku pak závisí na prostředí, ve kterém podniky působí, což je dáno 

hospodářkou politikou, legislativní úpravou, administrativní zátěží a dalšími faktory. 

Pokud vezmeme v úvahu znaky, jimiž se sociální podnikání vyznačuje, lze jej označit 

za nositele sociálních a morálních hodnot. Hodnota je význam, který připisujeme materiálním 

či duchovním ideálům společnosti (Pekárková, 2007). Morální hodnoty jsou ty, podle kterých 

posuzujeme skutky jako dobré či zlé. Příkladem hodnot je spolupráce, pomoc, odpovědnost, 

tolerance, spravedlnost, lidství, prosociální chování, svoboda názoru a další. Cílem WISE je 

integrovat marginalizované osoby a další nejen na pracovní trh, ale také do společnosti, což je 

samo o sobě hodnotou prosociální, lidskou, prosazující toleranci či pomoc.  Jak tedy pak tyto 

hodnoty (ve formě každodenní praxe sociálního podniku) ovlivňují ekonomické chování a 

výstupy, je předmětem zájmů různých druhů měření prospěšnosti sociálního podnikání, které 

je podrobně rozepsáno v kapitole č. 6. Praxe ukazuje, že sociální podnikání je přínosné nejen 

pro cílovou skupinu (osob zaměstnaných), a to ve formě zvýšení (zachování) jejich 

disponibilního příjmu a socializace ve formě snížení závislosti na podpoře a pomoci druhých 
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(včetně státu), ale také úspory veřejných rozpočtů (v souvislosti se snížením nákladů na 

podporu v nezaměstnanosti či nákladů na zdravotní péči). 

Udržitelnost je často definovaná jako praktická schopnost uspokojit základní potřeby 

dneška bez kompromitování schopnosti budoucích generací uspokojit jejich základní potřeby.  

Ekonomická efektivnost z hlediska výstupů je pak dána maximalizaci užitků či minimalizací 

nákladů. Josef Vavroušek
71

 definuje trvale udržitelný rozvoj jako „komplexní soubor strategií, 

které umožňují pomoci ekonomických nástrojů a technologií uspokojovat sociální potřeby 

lidí, materiální i duchovní, při plném respektování environmentálních limitů. Aby to bylo v 

globálním měřítku současného světa možné, je nutné nově redefinovat na lokální, regionální i 

globální úrovni jejich instituce a procesy.“ Sociální podnikání fungující na principu trojího 

prospěchu (sociální, ekonomický a environmentální) přispívá k takto definované udržitelné  a 

efektivní ekonomice. 

Základem udržitelnosti je dlouhodobá finanční podpora. Nastavení takových činností, 

které umožní generovat zisk pro jejich dlouhodobé pokračování. V tomto případě je důležité 

rozvíjet podnikatelské dovednosti, být konkurenceschopný. 

Sociální podnikání posiluje lokální ekonomiku a nejnutnější potřeby cílové skupiny. 

V případě generování dostatku prostředků, přináší rozvoj komunity. Předpokladem je 

posilování spolupráce mezi různými subjekty (komunitami), které přináší snižování 

konfliktního potenciálu, ale také sdílení dovedností, zkušeností napříč komunitami. Dobře 

fungující podnik může být modelovým příkladem, který mohou přejímat jiné komunity. 

Příklady dobré praxe mohou být také komponovány do systému veřejných politik.   

 

3.4 Podpora sociálního podnikání a sociálních podniků 

Po objasnění pojmů sociální podnik a podnikání v předchozím textu, bude předmětem 

této podkapitoly analýza nástrojů podporujících sociální podnikání. Aby sociální podnikání 

plnilo roli subjektu, který přispívá k hodnotám, o jejichž dosažení usiluje sociální ekonomie: 

spravedlivá společnost, udržitelný a efektivní ekonomický rozvoj, je zapotřebí dlouhodobé 

udržitelnosti aktivit sociálního podniku. Úspěšnost podnikání závisí na kvalitě 

podnikatelského prostředí, což platí také pro sociální podnikání.  

                                                 
71

 Zakladatel společnosti pro trvale udržielný rozvoj. Více informací na: 

http://www.sustainable.cz/josefvavrousek.htm.  

http://www.sustainable.cz/josefvavrousek.htm
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Podkapitola je strukturována směrem od obecného východiska popisu vztahu 

veřejných politik, veřejné správy, práva Evropského společenství a ekonomické teorie 

k veřejné podpoře až k popisu nástrojů podpory, které mohou využívat podniky typu WISE. 

Pokud WISE představuje pozitivní přínos pro celou společnost (jak bylo objasněno 

v předchozím textu), je pak tedy v zájmu této společnosti, podporovat rozvoj aktivit WISE. 

Budou popsány některé z finančních i nefinančních nástrojů podpory. Tato dizertační práce 

má být přínosná pro veřejný sektor, především pak subjekty veřejné správy, a proto je důraz 

kladen především na oblast spolupráce těchto subjektů a sociálně-podnikatelských organizací 

a možných nástrojů podpory.  

Otázka přímé finanční podpory ze strany subjektů veřejné správy vůči sociálně-

podnikatelským subjektům je diskutabilní, v současnosti je např. v České republice používaná 

forma podpory úřadů práce podnikům zaměstnávajícím osoby se zdravotním znevýhodněním. 

Dle příkladů zahraniční praxe se však také uplatňuje podpora podnikům zaměstnávajícím jiné 

cílové marginalizované na trhu práce např. podporou sociálních dílen. Z nefinančních nástrojů 

je pozornost zaměřena především na možnosti veřejné správy v procesu podpory aktivit 

těchto podniků, u nástrojů jakými jsou PSPP a společensky odpovědné zadávání veřejných 

zakázek.  

 

Veřejná politika a podpora sociálního podnikání 

Proces institucionalizace sociálních podniků a dalších subjektů sociální ekonomiky je 

často propojen s vývojem veřejných politik. Cíle a fungování organizací jsou ovlivněny jejich 

externím prostředím, včetně legislativního prostředí, v rámci něhož fungují (DiMaggio, 

Powell, 1983). Vztahy těchto subjektů vůči veřejným politikám nejsou jednostranné, ale také 

tyto subjekty významně ovlivňují prostředí, v němž působí, přispívají k formování institucí, 

včetně veřejných politik (Defourny, Nyssens 2012). Příkladem může být v některých 

evropských právních prostředích vymezeno omezení převodu zisku (či jeho zákaz) na 

podílníky, což je prvek, který ovlivňuje samotný podnik, ovšem na druhou stranu je také 

zárukou pro další subjekty poskytující např. finanční podporu pro tento podnik. 

Podle Noya (2014) podporou sociálního podnikání veřejná politika přispívá k řešení 

sociálních, ekonomických a environmentálních problémů, podpoře inkluzivního růstu 

ekonomiky, zvyšování sociální koheze, posilování místního sociálního kapitálu, podpoře  

demokratické participace, nabídky kvalitních služeb, zvyšování odolnosti  v období finanční a 

ekonomické krize, schopnosti tvorby nových pracovních míst a podpoře efektivity 

vynaložených veřejných prostředků na tvorbu pracovních míst. 
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Noya (2014) stanoví za prioritní oblasti úkolů veřejných politik pro podporu 

sociálního podnikání vytvoření příznivého právního, regulatorního a daňového prostředí, 

zabezpečení stabilního financování, zajištění dostatečné nabídky služeb podpůrného 

charakteru, zajištění podpory přístupu na trh a v neposlední řadě podporu dalšího výzkumu 

v této oblasti.  

Pokud analyzujeme poslání veřejného sektoru, nalezneme řadu společných cílů s cíli 

sociálního podnikání. Posláním veřejného sektoru je předcházení a řešení důsledků selhávání 

trhu v ekonomickém a sociálním růstu a především rozvoji. K cílům ekonomické funkce, 

které jsou společné s cíli sociálního podnikání patří např. zajištění produkce potřebného 

množství statků, které není schopen zajistit ziskový sektor a jsou významné pro ekonomický 

růst a rozvoj, zajištění růstu spotřeby v příjmově nižších skupinách obyvatelstva vytvořením 

pracovních příležitostí pro tyto osoby, přispění k  produkci hlavního zdroje ekonomického 

růstu a rozvoje, kterým je lidský potenciál. S cílí sociální funkce, které naplňuje veřejný 

sektor, má sociální podnikání společné tvorbu podmínek pro kvalitu života jako vrcholnou 

kategorii sociálního rozvoje produkcí statků, tvorbu podmínek pro uchování a kvalitu 

lidského potenciálu jako základního předpokladu kvality života a tvorbu podmínek pro 

uspkojení finálních individuálních potřeb těm členům společnosti, kteří si je objektivně 

nemohou zajistit sám. Propojenost nalezneme také v etické funkci, kdy jak veřejný sektor, tak 

sociální podnikání má za cíl přispět k podpoře pozitivních charakteristik hodnotově 

orientačního a sociálně participačního potenciálu každého člena společnosti. 

 

Spolupráce veřejné správy a sociálního podniku 

V řadě zemí se role podporovatele sociálního podnikání, vzhledem k regionálnímu 

dopadu jednotlivých sociálních podniků, přenesla na veřejnou správu, a to na územní 

samosprávné jednotky – regiony, kraje a obce. Zahraniční praxe ukazuje řadu dobrých 

příkladů spolupráce mezi subjekty územní samosprávy a subjekty sociální ekonomiky. Škála 

přínosů, které z tohoto partnerství plynou, vedou k růstu kvality vzájemných vazeb. Subjekty 

sociální ekonomiky demonstrují, že mohou být důvěryhodnými partnery podporující lokální 

rozvoj.  

Regiony, kraje a obce jsou zodpovědné za harmonický rozvoj svého území. Šíře a 

objem služeb, které poskytují, úzce reaguje na potřeby občanů. Ve svých aktivitách 

zohledňují ekonomické, společenské a environmentální cíle. Přispívají k posilování 

konkurenceschopnosti obce, regionu a k růstu nabídky pracovních příležitostí. K naplnění 
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těchto cílů přispívají také aktivity sociálních podniků, které vedle ekonomického hlediska 

zohledňují i potřeby místního společenství a jsou ohleduplné k životnímu prostředí a 

představují tak důležitou část místní ekonomiky. Mají schopnost mobilizovat vnitřní zdroje a 

reinvestovat do svých komunit a produkovat významné dopady na politiku zaměstnanosti (z 

hlediska kvantity i kvality) - napomáhají zapojení osob ohrožených nezaměstnaností a 

exkluzí
72

. 

Je třeba zdůraznit, že autonomní postavení podniku, jeden ze základních znaků, 

kterým je dnes sociální podnik vymezován, není v rozporu s jeho podporou ze strany 

veřejného subjektu, či dodržováním pravidel s touto podporou související.  

Evropská komise
73

 charakterizuje 4 formy spolupráce mezi subjekty veřejné správy a 

sociálními podniky (soukromými subjekty):  

 strategie podpory, 

 strategie pobídek, 

 strategie smluvní, 

 strategie poukázek. 

Pro strategii podpory je příznačné, že sociálně-podnikatelským subjektům jsou 

poskytovány dotace, které podléhají několika málo omezením nebo podmínkám. Příkladem 

může být startovací kapitál pro nové sociální podniky. U strategie pobídek je alokace 

veřejných zdrojů sociálně-podnikatelským subjektům spojená s naplněním specifických 

úkolů a cílů daných veřejnou správou. Příkladem je podpora chráněných pracovních míst a 

zaměstnávání zdravotně znevýhodněných.  

V  případě smluvní strategie veřejná správa vstupuje do kontraktu se soukromým 

subjektem za účelem poskytování specifické služby podle parametrů nastavených veřejnou 

správou. Evropským příkladem může být například Rakousko (viz kapitola 4). Patří tady také 

spolupráce v rámci modelu PPP (PSPP), popsáno v podkapitole č. 3.3.4. U strategie poukázek 

jsou uživatelé „motivování“ využívat určité služby soukromého subjektu financované 

veřejnou správou poskytováním cílených poukázek. Tento typ je např. uplatňován ve 

Francii, Itálii či Belgii, kdy se jedná o poukázky na využití služby domácí péče či péče o dítě.    

 

                                                 
72

 Text je součástí dokumentu využávaného na prezentaci sociálního podnikání pro municipality „Podpora 

sociální ekonomiky a sociálních podniků v regionech České republiky“ v rámci projektu TESSEA. 
73

 European Commission. Social economy and social entrepreneurship – Social Europe guide – Volume 4 

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013.108 pp. ISBN: 978-92-79-26866-3. 



59 

 

3.4.1 Veřejná podpora z pohledu ekonomické teorie  

Každá podpora ze strany státu zakládá veřejnou podporu a může narušit hospodářskou 

soutěž. V určitých případech je podpora žádoucí. Z tohoto důvodu jsou součástí pravidel 

hospodářské soutěže již od vzniku Evropského společenství výjimky umožňující poskytnutí 

veřejné podpory.  

Praktická hospodářská politika rozeznává při pohledu na veřejnou podporu dva 

základní hospodářsko-politické směry, a to intervencionistický a neokonzervativní směr. 

Intervencionistický směr vycházející z intervencionistické koncepce
74

 poukazuje na to, že stát 

by měl svými zásahy do ekonomiky kompenzovat chybná rozhodnutí a nerovnoměrný vývoj 

soukromého sektoru. Neokonzervativní směr vychází z liberální koncepce
75

 a zdůrazňuje, že 

zásahy státu jsou až na výjimky nežádoucí (Paulík, 2001). Hlavním argumentem, proč nemá 

vláda do hospodářskopolitických procesů zasahovat, je, že tržní systém umožňuje díky 

cenovému mechanismu a konkurenčnímu prostředí zajišťovat optimální alokaci zdrojů a 

zároveň zaručuje nejlepší uspokojení spotřebitelských preferencí, každý hospodářský subjekt 

sledující vlastní zájmy přispívá zároveň k naplnění společenských cílů. Dle tohoto směru 

sledování individuálních zájmů přináší užitek celé společnosti, nezávislé jednání 

hospodářských subjektů, které směřuje k optimální alokaci zdrojů, je zárukou harmonie 

individuálních a společenských zájmů a tržní systém nepotřebuje tedy zvláštní instituci, která 

by pečovala o společenské blaho. Tržně orientovaná společnost má tak řadu předností, 

vzbuzuje iniciativu, podnikavost, pružnost, individuální výkon, dynamiku hospodářských 

subjektů a představuje proto progresivní hospodářský systém. 

Působení veřejné podpory z hlediska teorie mikroekonomické politiky státu lze 

vysvětlit pomoci grafu č. 3.1. zachycující vládní dotace na trhu.  

Dotace cen některých produktů způsobuje, že se příslušná cena udržuje nad úrovní 

rovnovážného stavu. V případě dokonalé konkurenčního trhu by rovnováha nabídky a 

poptávky byla v bodě E0, kdy množství určitého produktu by bylo prodáváno za cenu p0. Při 

dotaci je cena stanovena nad úrovní ceny vyčišťující trh. Výsledkem je převaha nabídky Q 

množství produktu/rok. Na grafu č. 3.1 je cena po dotaci ve výši pD. Aby se cena udržela ve 

výši pD, musí vláda během daného roku odkoupit množství produkce, které je označeno jako 

                                                 
74

 Hlavní rysy intervencionistické koncepce představuje cílenost na plnou nebo vysokou zaměstnanost a 

hospodářský růst s nástrojem regulace celkové poptávky prostřednictvím státních výdajů a zdaňování (Paulík, 

2001). 
75

 Liberální koncepce předpokládá schopnost samoregulace soukromého sektoru a vnitřní stability tržního 

systému. Hlavní prioritou je udržení neinflačního prostředí a vnější rovnováhy. Místo fiskálního regulování se 

těžiště přenáší k regulaci nabídky peněz. Vláda nemá (až na výjimky) zasahovat do hospodářskopolitických 

procesů (Paulík, 2001). 
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množství Q množství. Pokud by tak vláda neučinila, byli by výrobci nuceni snížit své ceny, 

čímž by došlo k poklesu jejich důchodů. 

 

Graf č. 3.1 Dotace cen produktů na trhu 

          

Zdroj: OCHRANA, František (2001) 

Někteří autoři označují sociální podnikání za činnost produkující pozitivní externalitu 

(Robbie, Maxwell; 2006), kdy společnost profituje z toho, že podnik zaměstnává 

znevýhodněné osoby a tento prospěch není nijak ohodnocen, v následujícím grafu (3.2) je 

zachycen vliv dotace na pozitivní externality z teoretického hlediska.  

 

Graf č. 3.2 Vliv dotace na pozitivní externality 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SOUKUPOVÁ, Jana (2004) 

 

Celkový mezní užitek (SMU) je součtem soukromého mezního užitku, který daná 

činnost přináší jejímu původci a externího mezního užitku (EMU), což je dodatečný užitek, 

Legenda: 

D – poptávková křivka  

S – nabídková křivka  

P0 – rovnovážná cena před 

dotací, 

Pp – cena po dotaci, 

E0 – rovnovážný bod před 

dotací, kdy při ceně P0, je 

nabízeno a poptáváno 

množství Q0. 

 

Legenda: 

D – užitek podniku  

SMU – celkový společenský  

užitek 

EMU – externí mezní užitek 

MC – mezní náklady firmy 

P+ – cena bez dotace, 

Pe – cena při které je 

nabízeno a poptáváno 

množství QE. 
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který získávají jiné subjekty: SMU = MU + EMU. Dochází  k příliš nízké produkci, protože 

není zohledněna určitá část kladného přínosu dané činnosti. Původce činnosti volí rozsah své 

činnosti odpovídající průsečíku křivek poptávky a mezních nákladů. Celkově efektivní úroveň 

výstupu určuje průsečík křivek SMU a MC. Neefektivnost vzniká proto, že provozovatel 

činnosti nezískává veškerý užitek, který plyne z jeho činnosti. Mezní náklady neefektivnosti 

jsou dány rozdílem mezi celkovým mezním užitkem a mezními náklady. Celkové náklady 

neefektivnosti jsou dány součtem těchto rozdílů pro všechny úrovně výroby, které jsou nižší 

než úroveň efektivní.  

Společenský efekt spojený s výrobou určitého statku je vyšší než soukromý výnos jeho 

výrobce. Pozitivní externality vznikají, když si člověk nemůže přisvojit veškeré výnosy ze své 

činnosti nebo ze svého majetku a když si část výnosů přisvojují jiní. Dotace sníží MC firem a 

zajistí vyšší objem produkce – posun křivky MC vpravo dolů, zvýšení objemu výroby z Q1 na 

Qe a zvýší se tak rozsah pozitivní externality. Problémem je zjištění velikosti zvýšení 

mezního užitku plynoucího z pozitivní externality a následně správné výše dotace. Otázkou je 

rovněž určení zdrojů pro poskytování dotací. Pokud je zřejmý příjemce externího užitku, měl 

by dotaci hradit.   

 

3.4.2. Veřejná podpora z pohledu práva ES 

Pravidla veřejné podpory byla vytvořena proto, aby se regulovaly státy poskytované 

prostředky, které mohou ovlivnit podnikatelské prostředí či trh. Jsou upraveny primárním 

právem ES, a to Smlouvou o založení ES. Jedná se o čl. 87 a 88, kde v čl. 87 je možné najít 

definici veřejné podpory: Podpory poskytované v jakékoli formě státy nebo ze státních 

prostředků, které narušují nebo hrozí narušením soutěže tím, že zvýhodňují určité podniky 

nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se 

společným trhem, nestanoví-li Smlouva jinak. 

Pojem "veřejná podpora" je v České republice užíván zákonem č. 59/2000 Sb., o 

veřejné podpoře, ve znění zákona č. 130/2002 Sb. Veřejnou podporou se zabývá např. Kincl 

(2004). Předpisy ES pro tuto oblast užívají terminy "aid", nebo "state aid". Nesplnění 

notifikační povinnosti představuje riziko, že Komise na základě svých kontrolních pravomocí 

v budoucnu posoudí plnění jako protiprávní veřejnou podporu, tedy podporu neslučitelnou s 

vnitřním trhem. Pro příjemce podpory by takové rozhodnutí znamenalo navrácení protiprávně 

přijaté veřejné podpory do veřejného rozpočtu, a to včetně úroků určených Komisí. 

Poskytovatel by potom mohl čelit nárokům na náhradu škody ze strany konkurentů příjemce 
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podpory zejména v podobě ušlého zisku, kterého mohli dosáhnout nebýt protiprávního 

zvýhodnění příjemce podpory. 

 

Definiční znaky veřejné podpory 

Posouzení, zda konkrétní opatření zakládá veřejnou podporu, vyplývá z odpovědí 

následujících otázek, které také vymezují definiční znaky veřejné podpory
76

: 

 Je podpora poskytnuta ze státních prostředků? 

Pojem státní podpory se vztahuje na jakoukoli přímo či nepřímo poskytnutou výhodu 

financovanou ze státních prostředků, poskytnutou státem jako takovým nebo zprostředkujícím 

subjektem jednajícím na základě svěřených pravomocí. Ohledně vymezení čl. 87 odst. 1 

Smlouvy existuje poměrně rozsáhlá judikatura Evropského soudního dvora, který pod pojem 

"stát" podřazuje nejen členské státy EU a jejich orgány, ale i jednotky územní, místní či 

regionální samosprávy apod.  Pod pojem "státní prostředky" řadí prostředky různých státních 

fondů, právnických osob pod přímou, či nepřímou kontrolou státu či samosprávných 

korporací, ale i prostředky soukromých právnických osob, které byly pověřeny redistribucí 

veřejných prostředků. Základním předpokladem pro naplnění tohoto definičního znaku je 

ovlivnění veřejných rozpočtů, přitom není rozhodující, zda jsou veřejné rozpočty ovlivněny 

přímo (vydáním finančních prostředků) či nepřímo (nerozšířením jejich příjmové stránky, ke 

kterému by za normálních okolností došlo). Toto ustanovení připouští existenci jak forem 

veřejné podpory finanční, tak i nefinanční povahy. 

 Zvýhodňuje podpora určité podniky nebo určité odvětví podnikání a je selektivní?  

Pojmem podnik (ve Smlouvě označeno jako „undertaking“) se rozumí jakákoli entita, která 

vykonává ekonomickou činnost, bez ohledu na její právní status nebo způsob, jakým je 

financována. Podstatná je provozovaná činnost podniku, zda jí lze považovat za ekonomickou 

či nikoliv. Evropská komise v této souvislosti užívá pojem "economic activity". Ekonomickou 

činností se v souladu s rozhodovací praxí rozumí nabízení zboží a/nebo služeb na trhu. Ani 

neziskovost v konkrétním případě nehraje zásadní roli. Zvýhodnění představuje stav, který by 

za běžných tržních podmínek nenastal. Ke zvýhodnění dochází už tehdy, kdy podpora snižuje 

náklady, které by musel příjemce za běžného fungování nést ze svého rozpočtu.  

 

 

 

                                                 
76

 Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/definicni-znaky-

verejne-podpory.html [cit. 2014-07-15] 

http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/definicni-znaky-verejne-podpory.html
http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/definicni-znaky-verejne-podpory.html
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 Je narušena nebo hrozí narušení soutěže?  

Narušení soutěže stejně jako další definiční znak veřejné podpory (ovlivnění obchodu mezi 

členskými státy) Evropská komise spíše předpokládá. Soutěž je narušena tehdy, pokud 

opatření posílí postavení příjemce podpory oproti jeho konkurentům.
77

  

 Je ovlivněn obchod mezi členskými státy?  

Z judikatury vyplývá, že i malá částka či malá velikost příjemce veřejné podpory může 

ovlivnit trh mezi členskými státy. K ovlivnění obchodu zpravidla nedochází, pokud 

předmětné opatření působí pouze lokálně (regionálně) či příjemci podporovaných služeb 

pocházejí pouze z jednoho členského státu. Podpora de minimis
78

 neovlivňuje obchod mezi 

členskými státy ani nenarušuje soutěž. 

Právo ES neobsahuje výčet forem veřejné podpory. Ty jsou tak definovány pouze 

prostřednictvím zmíněných znaků. Aby šlo o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 

Smlouvy, je nezbytné kumulativní zastoupení všech uvedených znaků, které jsou spolu úzce 

provázány.  

Úřad na ochranu hospodářské soutěže popisuje vztah služeb obecného hospodářského 

zájmu a veřejné podpory. V případě služeb obecného zájmu se nejedná o klasické služby 

poskytované na trhu, ale o služby, které se vyznačují svým zvláštním charakterem. Tyto 

služby jsou obvykle zajišťovány státem, kraji či obcemi ve veřejném zájmu (tzn. v zájmu 

veřejnosti) a specifickým znakem těchto služeb je fakt, že pokud by nebyly finančně 

podporovány veřejnými subjekty, nebyly by poskytovány na trhu vůbec nebo by byly 

poskytovány v nižší kvalitě či rozsahu. Opodstatněnost finanční podpory služeb obecného 

zájmu ze strany veřejných subjektů vychází z tržního selhání v oblasti nabídky těchto 

služeb.
79

 Služby obecného hospodářského zájmu (dále též „SGEI“) jsou podskupinou služeb 

obecného zájmu. Jejich označení vypovídá o faktu, že mají hospodářskou (resp. 

ekonomickou) povahu. I některé služby v sociální oblasti mohou být pojímány jako SGEI. Na 

služby, které mají ekonomickou povahu, se vztahují soutěžní pravidla a tedy i pravidla 

veřejné podpory.  

                                                 
77

 KINCL,Michael. Veřejná podpora v právu Evropských společenství. 12. 5. 2004. Dostupný z 

http://pravniradce.ihned.cz/1-10077450-14355700-F00000_d-26. [cit. 2014-06-07] 
78

 De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ 

poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR a 

500 000 EUR78 pro služby v obecném zájmu pro období 3 let. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či 

účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se považují fiskální roky 

používané k daňovým účelům. Podpora de minimis nemá dopad na hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje 

obchod mezi členskými státy Evropské unie (vzhledem ke své limitované výši), a proto není při dodržení všech 

ustanovení daných příslušným nařízením EK považována za veřejnou podporu. 
79

 Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Dostupné z:  http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/sluzby-obecneho-

hospodarskeho-zajmu-sgei.html 

http://www.czechinvest.org/data/files/pocitani-trileteho-obdobi-u-podpory-de-minimis-493.pdf


64 

 

Jak již bylo uvedeno, v některých případech je veřejná podpora žádoucí. Pro 

zjednodušení procesu poskytování veřejných podpor do některých oblastí Evropská komise 

přijala nařízení, která poskytování takových podpor upravují, jedná se například o 

poskytování veřejné podpory malému a střednímu podnikání, veřejné podpory školení a 

rekvalifikaci, či ve věci veřejné podpory zaměstnanosti. Nařízení jsou v členských státech 

přímo aplikovatelná a mají charakter tzv. blokových výjimek. Pokud chce členský stát 

poskytovat veřejné podpory nařízeními pokryté, může tak tedy činit bez předchozího povolení 

ze strany Komise. Ta pak v zásadě požaduje pouze důslednou evidenci těchto poskytnutých 

veřejných podpor. Evidenci provádějí zpravidla monitorující jednotky. Počet přijatých 

nařízení po vstupu nových států do EU narůstá.  

 

3.4.3 WISE z pohledu veřejné podpory 

Výjimka z obecného zákazu poskytování veřejné podpory může být povolena na 

základě tzv. blokových výjimek či na základě rozhodnutí Evropské komise. WISE mohou být 

tedy podpořeny na základě uplatnění obecného nařízení o blokových výjimkách zaměstnávání 

osob se znevýhodněním. Pro účely naplnění sociálního poslání těchto podniku, umožňuje 

právní prostředí uplatnit státní podporu: podporu na zaměstnání znevýhodněných osob, 

podporu na školení. 

 „Určité kategorie znevýhodněných pracovníků a pracovníků se zdravotním 

postižením se dosud potýkají se zvláštními obtížemi při vstupu na trh práce a setrvání na něm. 

Proto orgány veřejné moci mohou uplatňovat opatření, která podnikům poskytují pobídky k 

většímu zaměstnávání těchto kategorií pracovníků, zejména mladých lidí. Vzhledem k tomu, 

že náklady na zaměstnávání jsou součástí běžných provozních nákladů podniku, podpora na 

zaměstnávání znevýhodněných pracovníků a pracovníků se zdravotním postižením by měla 

mít pozitivní dopad na zaměstnanost u těchto kategorií pracovníků, a neměla by proto pouze 

umožňovat podnikům snižovat náklady, které by jinak musely nést. Tato podpora by proto 

měla být vyňata z oznamovací povinnosti, je-li pravděpodobné, že těmto kategoriím 

pracovníků pomůže při vstupu či opětovném vstupu na trh práce a setrvání na něm
80

.“ Toto 

nařízení obsahuje další typy státní pomoci, které mohou být v rámci WISE uplatněny. Jedná 

se např. o pomoc v oblasti školení, či pomoc pro malé a střední podniky. 

                                                 
80 

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=EN, str. 14 [cit. 2012-03-20] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=EN
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3.4.4 Přímé a nepřímé nástroje podpory 

Paleta nástrojů podpory, které sociální podniky využívají v různých fázích svého 

života v Evropě, je značně široká. Tato skutečnost může být do značné míry inspirativní pro 

prostředí těch zemí, v nichž sociální podnikání teprve hledá své postavení. Sociální podnik by 

měl být postaven na vícezdrojovém financování, širší paletě zainteresovaných partnerů a 

naplňovat více různých cílů (Nyssens, 2006, s. 315-319). 

Nástroje podpory sociálního podnikání můžeme rozlišit na přímé a nepřímé. Mezi 

přímé nástroje patří jakákoli finanční podpora sociálního podniku, zejména financování 

provozu nebo dotace na pracovní místo. V České republice je tento nástroj např.využíván 

v souvislosti s podporou osob zdravotně znevýhodněných.  

Na úrovni státní správy můžeme mezi nepřímé nástroje řadit např.  podpůrné právní a 

politické prostředí, daňové úlevy, promíjení plateb sociálního a zdravotního pojištění, 

poskytování vládních garancí, zvýhodnění úvěrů nebo bezplatnou poradenskou činnost či 

možnost konzultací
81

. 

Na úrovni územní samosprávy mezi podpůrné nástroje patří především sociálně 

zodpovědné zadávání veřejných zakázek a public-social private partnership. Podpora může 

vycházet také z občanské sektoru ve formě dobrovolnické činnosti či dárcovstí. V případě 

komerčního sektoru se můžeme setkat s podporou v podobě uzavření dlouhodobého 

partnerství, poskytováním komerčních slev, poskytováním zálohových faktur, umožněním 

odložených lhůt splatnosti, poskytování zlevněného nájmu nebo realizací sociálního 

franchisingu 
82

. 

Významnou roli pak představuje podpora PR
83

, šíření informací o sociálním 

podnikání, jeho významu, a to včetně šíření informací do vzdělávacího systému.  

Vláda pro rozvoj investičních aktivit může vybraným subjektům stanovit určité 

období, kdy jsou daňové platby odloženy nebo výrazně redukovány. Jinou formou daňové 

úlevy je poskytnutí výjimky ze zákonných účetních norem zavedením individuálních účetních 

standardů, zejména např. zrychleného odpisování apod.
84

 Povinnost platit sociální a zdravotní 

pojištění podnikatelskými subjekty za jejich zaměstnance je uloženo zákonem. To platí ve 

                                                 
81

 Nástroj může být uplatňován také na ostatních úrovních – komerčních firem, občanského sektoru nebo územní 

samosprávy. 
82

 Sociální franchising, který se objevil v některých evropských zemích, je především založen na tom, že  

poskytovatel nezískává přímo žádné finanční výhody z podpory uživatele, který tedy vystupuje pod značkou 

poskytovatele, využívá jeho podnikatelský formát, zkušeností a dovedností, prodejních modelů. 
83 

PR – Public Relations- jsou techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy 

se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat (zdroj: Wikipedia. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Public_relations). 
84

 Č.j.:VP/S 64/03-160. Dostupné na http://www.compet.cz/ISU/2003/VP/pis13711.html. [cit. 2012-04-13] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Firma
http://www.compet.cz/ISU/2003/VP/pis13711.html
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většině členských států, záleží však na právním řádu dotyčného státu. Prominutí plateb 

sociálního a zdravotního pojištění je v podstatě poskytnutí veřejné podpory ze strany 

příslušných státních orgánů.  

Podstatou státní záruky je, že se stát či jím kontrolovaný subjekt zaručí za splnění 

určitého závazku, zpravidla to bývá záruka za úvěr. Pokud je tedy za úvěr poskytnuta státní 

záruka, je dlužník považován za stabilního partnera. Věřitel má také jistotu, že může 

požadovat plnění po státu, pokud svoji povinnost dlužník nesplní.  

Zvýhodnění úvěrů se týká zvýhodnění úroku, tzn. převzetí části splátek nebo celého 

úroku; poskytnutí nadstandardní doby splatnosti nebo splátkového kalendáře; poskytnutí 

záruky za splacení úvěru poskytovaného komerční finanční institucí v případě, že by úvěr 

jinak poskytnut nebyl, anebo byl, ale za podstatně méně výhodných podmínek (Kincl, 

2004:31).  

 

Zdroje finančního kapitálu 

Na základě životní fáze, v níž se sociální podniky nacházejí, poptávají tyto obvykle 

různý kapitál: předstartovní, startovní kapitál, kapitál pro účely konsolidace nebo expanze. 

Mendell a Nogales (2009) mezi zdroje finančního kapitálu sociálních podniků využívaného 

v Evropě řadí indivudální investory, rostoucí sociálně investiční sektor (mikro-financování), 

sociálně investiční fondy, etické a sociální banky, společenské programy komerčních bank, 

tradiční filantropii (nadace), vládu (na všech úrovních) cestou přímé podpory, úvěrová 

družstva, vzájemně prospěšné organizace, kreditní unie, družstevní záložny, ale také 

inovativní finanční nástroje (investice se sociálním dopadem) jako jsou "dluhopisy se 

společenským dopadem".  

V České republice je činnost nevládních organizací v oblasti sociálního podnikání 

slabá.
85

 Zcela chybí finanční organizace, které by finančně podporovaly sociálně-

podnikatelské subjekty.
86

 Podpora sociálních podniků (mimo cílovou skupinu osob se 

zdravotním znevýhodněním) ze strany veřejného sektoru má pilotní a inovativní charakter a je 

v podstatě reprezentována granty spolufinancovanými z evropských fondů, které jsou 

administrovanými Ministerstvem práce a sociálních věcí a dále partnerskou podporou 

především ze strany krajských úřadů.  

                                                 
85

 Např. nadace VIA podporuje sociální podniky. 
86 

Zajímavým projektem je fungování britské Finanční instituce komunitního rozvoje, které poskytují 

financování malým podnikům ve znevýhodněných komunitách, sociálním podnikům a podnikům zakládaným 

znevýhodněnými komunitami. Obdobně pak např. ve Slovinsku působí Venkovská inovační centra, která 

poskytují pomoc zemědělcům, kteří ztratili práci rozpadem družstev a  pomoc při odstartování samostatné 

výdělečné činnosti nebo při nacházení zaměstnání. 
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Mezi nepřímé nástroje uplatňované v zahraničí na úrovni územní samosprávy, která 

má pro svůj lokální charakter nejblíže sociálnímu podnikání, jak již bylo ve výčtu uvedeno, 

patří sociálně zodpovědné zadávání veřejných zakázek a public-social private partnership. 

 

Veřejné zakázky a jejich společensky odpovědné zadávání 

Od druhé poloviny devadesátých let se na úrovni Evropské unie v souladu s evropskou 

legislativou a s podporou judikatury Evropského soudního dvora postupně zvětšuje prostor 

pro společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek. O společensky odpovědném 

zadávání veřejných zakázek lze mluvit tehdy, když zahrnují problematiku podpory 

zaměstnanosti, dodržování standardů pracovního prostředí a zadavatel se snaží podporovat 

sociální začleňování, malé i střední podniky včetně sociálních podniků. Při takto 

modelovaných veřejných zakázkách se otevírá prostor pro prosazování rovných příležitosti a 

širší podpory pro společenskou odpovědnost firem (Šťastná, Mravcová).
87

 

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek přispívá k naplňování sociálních 

cílů a podpoře lokálních ekonomik, posilování společensky odpovědného tržního chování 

podnikatelské sféry a dalších ekonomických subjektů, stejně jako hospodárnějšímu využití 

veřejných prostředků. 

Když veřejná správa poptává společensky prospěšný výrobek nebo službu, podněcuje 

jejich vývoj a zároveň svým modelovým chováním dává ostatním spotřebitelům příklad pro 

obdobné jednání. Občanům tento způsob zadávání ukazuje, jak odpovědně může veřejná 

správa fungovat. Evropská komise označuje veřejné zakázky za nástroj podporující 

začleňování.
88

 Na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění § 

44 odst. 10 se hovoří: „Zadavatel může v zadávacích podmínkách uvést též požadavky 

týkající se zvláštních podmínek na plnění veřejné zakázky, a to zejména v sociální oblasti, v 

oblasti zaměstnanosti nebo v oblasti životního prostředí.“
89

 

 Cílem směrnice 2014/23/EU (rok 2014) vztahující se k veřejným zakázkám je 

zejména usnadnění účasti malých a středních podniků na veřejných zakázkách, a lepší 

možnost zadavatelů ve využití veřejných zakázek na podporu společensky prospěšných cílů. 

Evropská komise takto ve veřejných zakázek zdůrazňuje roli sociálně zaměřených podniků: 

                                                 
87

 Dostupné na portále Ministerstva vnitra České republiky, převzato z časopisu Veřejná správa. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/verejne-zakazky-a-jejich-spolecensky-odpovedne-zadavani.aspx [cit. 2014-07-15] 
88

 Dokument Evropa 2020  obsažen ve sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvaném „Evropa 2020. Strategie 

pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Dostupné z:http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm 

[cit. 2012-03-20]. 
89

 Převzato z webu Agentury pro sociální začleňování. Dostupné z: http://www.socialni-zaclenovani.cz/04%20-

%20Zamestnanost/04_04.pdf [cit. 2014-07-15]. 

http://www.mvcr.cz/clanek/verejne-zakazky-a-jejich-spolecensky-odpovedne-zadavani.aspx
http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm
http://www.socialni-zaclenovani.cz/04%20-%20Zamestnanost/04_04.pdf
http://www.socialni-zaclenovani.cz/04%20-%20Zamestnanost/04_04.pdf
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„Zaměstnání a výkon povolání přispívají k začlenění do společnosti a tvoří základní prvky pro 

zajištění rovných příležitostí pro všechny. V této souvislosti mohou hrát významnou roli 

chráněné dílny. Totéž platí i pro jiné sociálně zaměřené podniky, jejichž hlavním cílem je 

podpora sociálního a profesního začlenění nebo opětovného začlenění zdravotně postižených 

a znevýhodněných osob, jako jsou nezaměstnaní, příslušníci znevýhodněných menšin nebo 

jinak sociálně vyloučených skupin. Takovéto dílny nebo podniky by však za obvyklých 

podmínek hospodářské soutěže nemusely být schopny veřejnou zakázku získat. Proto je 

vhodné stanovit, že by členské státy měly mít možnost vyhradit právo účasti v zadávacích 

řízeních na veřejné zakázky nebo jejich určité části těmto dílnám nebo podnikům, popřípadě 

vyhradit plnění veřejných zakázek pro programy chráněného zaměstnání.“ Článek 20 této 

směrnice uvádí: „Členské státy mohou vyhradit právo na účast v zadávacím řízení chráněným 

dílnám a hospodářským subjektům, jejichž hlavním cílem je sociální a profesní začlenění 

osob s postižením nebo osob znevýhodněných, nebo mohou vyhradit plnění veřejných 

zakázek v rámci programů chráněného zaměstnání, pokud alespoň 30 % zaměstnanců těchto 

dílen, hospodářských subjektů nebo programů jsou osoby s postižením nebo osoby 

znevýhodněné.“ 

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek je využíváno v mnoha zemích 

Evropské unie. Nejvíce pozornosti je mu věnováno ve Spojeném království, kde je řazeno k 

vládním prioritám. Příklady dobré praxe nacházíme také ve Francii, v Itálii, v Belgii, ve 

Španělsku, v Rakousku nebo v Irsku. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek 

(jako finančního zdroje k odstraňování socioekonomických znevýhodnění) je tak např. 

součástí vládních programů, investičních strategií, akčních plánů na podporu trvale 

udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje a podporu rovných příležitostí (Irsko – 

součást vládního programu a strategie, Francie – součástí národní strategie a akčního plánu 

pro trvale udržitelné nakupování, Belgie – akční plán společensky odpovědného zadávání 

veřejných zakázek
90

). 

Podle příkladů zahraniční praxe lze uplatnění společensky odpovědného zadávání 

veřejných zakázek realizovat např. v rovině oznamovacího a konzultačního systému 

veřejného zadávání, dále uplatnění sociálního, lokálního a ekologického kritéria v rámci 

zadávacího řízení nebo např. ve formě vzdělávání na posílení konkurenceschopnosti 

dodavatelů (malých a středních podniků). 

                                                 
90

 Více informací o cílech a jednotlivých akčních plánech na: http://www.scpclearinghouse.org/c/5-sustainable-

public-procurement/scp-initiatives/621-sustainable-public-procurement.html [cit. 2012-03-20]. 

http://www.scpclearinghouse.org/c/5-sustainable-public-procurement/scp-initiatives/621-sustainable-public-procurement.html
http://www.scpclearinghouse.org/c/5-sustainable-public-procurement/scp-initiatives/621-sustainable-public-procurement.html
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Např. příprava veřejné zakázky může probíhat ve spolupráci s potenciálními 

dodavateli, místními obyvateli a uživateli služeb, pro které bude výsledek veřejné zakázky 

určen. Tato příprava napomáhá jednak potenciálním dodavatelům osvojit si požadavky 

veřejného zadávání, ale také subjekty veřejné správy se mohou lépe seznámit s místními 

dodavateli (Šťastná, Mravcová, 2009). 

 

Public-social-private partnership 

Public-social-private partnership
91

 (PSPP) je rozšířením konceptu Public-private 

partnership (PPP), který představuje poskytování veřejných služeb prostřednictvím 

spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Podle Zelené knihy Komise Evropských 

společenství o partnerství veřejného a soukromého sektoru a právu Společenství o veřejných 

zakázkách a koncesích ze dne 30. 4. 2004 se pojmem partnerství veřejného a soukromého 

sektoru obecně označují formy spolupráce mezi orgány veřejné správy a podnikatelským 

sektorem za účelem zajištění financování, výstavby, obnovy, správy či údržby veřejné 

infrastruktury nebo poskytování veřejné služby. Vznikají za účelem využití zdrojů a 

schopností soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb a 

rozdělením rizik mezi zúčastněné strany tak, že každá strana nese takové riziko, které dokáže 

nejlépe řídit. Dochází ke zvyšování kvality a efektivnosti veřejných služeb včetně výkonu 

státní správy a urychlují realizaci významných infrastrukturních projektů s pozitivním 

dopadem na rozvoj ekonomiky. Typickými příklady realizace formou PPP jsou projekty 

v oborech jakými jsou dopravní infrastruktura (dálnice), zdravotnictví, školství apod. 

Pro public-social private partnership existují dvě definice, širší popisuje PSPP jako 

spolupráci mezi účastníky (veřejného sektoru a soukromého, ale to nejen čistě komerčních 

podniků, ale také sociálních podniků a sociálně ekonomických organizací) za účelem naplnění 

sociálních cílů (aktivit, které vedou k ochraně, podpoře a zlepšení příležitostí 

znevýhodněných osob nebo skupin).  

Užší definice se vztahuje k požadavku dlouhodobého financování. Aby znevýhodněné 

skupiny osob nebyly vyloučeny, jejich potřeby musí být naplňovány dlouhodobě a 

kontinuálně. K tomu slouží zajištění poskytování relevantních sociálních služeb, což je 

možné, pokud budou dlouhodobě financovatelné. PSPP je specifický druh aktivity s přesně 

vymezeným účelem zajištění dlouhodobé finanční udržitelnosti a tvorbou zdrojů pro výrobu a 

služby za účelem dosažení sociální ochrany, podpory a zlepšení příležitostí pro znevýhodněné 
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 Další informace dostupné z portálu pspp.web.at. Dostupné z: http//pspp.web.arge.at/file/0000708.pdf 
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skupiny. PSPP je tak vnímán jako finanční nástroj nebo nástroj, který generuje potřebné 

zdroje. 

Na rozdíl od PPP, které je vnímáno jako naplňování veřejných služeb obecně, PSPP se 

pak explicitně vztahuje k naplňování sociálních cílů. Stejně jako u PPP mají projekty za cíl 

zafinancovat infrastrukturu potřebnou k realizaci sociálních služeb či produkce, na rozdíl od 

PPP však není vyžadováno zajištění sociálních služeb, spíše je důraz kladen na fázi rozvoje, 

plánování, organizování požadavků pro zajištění služby. Na rozdíl od PPP projektů, které jsou 

tvořeny většinou dvěma partnery, v PSPP projektech jsou zapojeni alespoň tři partneři z 

důvodu naplnění tří základních, ale rozdílných rolí: financování projektu, řízení projektu a 

zajištění sociální služby. 

Jako příklad uváděný, může být např. potřeba zaměstnat specifickou cílovou skupinu 

žijící na venkově, která nemá přístup k zaměstnání (osoby s handicapem, ženy s malými 

dětmi apod.). Je tedy zapotřebí, aby byla vybudována „infrastruktura“ v podobě určité 

sociální služby, která zajistí péči (např. chráněné bydlení) o tyto občany, které bude 

v blízkosti možného pracoviště, tak aby tato cílová skupina mohla být zaměstnána v sociálním 

podniku. Sociální podnik se dohodne s třetím subjektem a předloží projektový návrh veřejné 

správě (která má zájem na to, aby projekt byl realizován).  

PSPP přináší kromě příležitostí také rizika, zvláště pak pro státního partnera (a jejich 

rozpočet). Spolupráce je založena na předpokladu, že budou generovány další zdroje nebo 

mobilizovány tak, aby se zvýšil rozsah poskytování veřejných služeb. Veřejná správa musí 

pečlivě zhodnotit, kdo na jak dlouho a za jakých podmínek bude partnerem. Musí být 

předvídány dlouhodobé efekty, poskytování kvality – tak aby nebylo ohroženo postavení 

státní autority (Pölzl, Preisch 2003: 41).  

PSPP představuje pro pro soukromé nebo sociálně-ekonomické podniky možnost 

rozvoje jejich podnikání, možnost realizace dlouhodobé investice, které by jinak nebylo 

možné realizovat ve formě nakupování služeb od státu. Toto partnerství přináší pro subjekty 

veřejné správy možnost využití zkušeností sociálně ekonomických a soukromých společností, 

což  umožňuje  soustředit se na ty základní kompetence, které jednotliví partneři mají. Mezi 

další přínosy lze zařadit synergický efekt
92

 sdílením informací a schopností, možnosti nových 

způsobů finančních investic, cílově-orientované rozdělování úkolů s výsledným zvýšením 

efektivity, časovou úsporu a menší celkové riziko pro jednotlivé účastníky sdílením rizik. 

                                                 
92

 Synergie (z řec. syn-ergazomai, spolu-pracovat) znamená spolupráci, společné působení. Označuje situace, 

kdy výsledný účinek současně působících složek je větší než souhrn účinků jednotlivých složek. Někdy se 

symbolicky vyjadřuje jako „1+1>2“ (Rejman, 1979). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
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Např. ve Slovinku vznikla tzv. Centra místního rozvoje, která vznikla na základě 

partnerství mezi soukromou a veřejnou sférou a fungují jako centra podpory podnikání a 

podílejí se na plánování podnikatelských zón. Obdobně pak fungují Centra lokálních 

partnerství v Polsku (dále kapitola č. 4). 

 

3.5 Sociální podnikání v České republice a jeho podpora 

Svépomocné, dobrovolnické a veřejně prospěšné aktivity jsou součástí naší kultury a 

tradic zejména od 19. století. Na přelomu století a zejména po první světové válce se rozvíjí 

družstevní svépomoc a po vzniku samostatné Československé republiky nalezneme družstva  

v každé oblasti podnikání. Rostl počet nejen spotřebních, výrobních, zemědělských, 

zpracovatelských, nákupních a odbytových družstev, ale i družstevních záložen, kulturních a 

bytových družstev, a to až do roku 1948, kdy vznikl nový typ výrobních zemědělských 

družstev. Výrobním družstvům bylo určováno, co mají produkovat, bez ohledu  na podmínky 

či rentabilitu. Velmi se rozvíjela bytová a stavební družstva, která měla i své vlastní 

inženýrské a projektové útvary. Družstva byla změněna na výkonné orgány pro plnění státem 

ukládaných úkolů, byla zbavována podnikatelské iniciativy, zneužívána a zestátňována 

(Dohnalová, 2009). 

Po revoluci v roce 1989 byly znovu nastaveny podmínky pro znovuzakládání a 

následný rozvoj občanských i církevních organizací. První diskuse k tématu sociálního 

podnikání probíhaly od konce devadesátých let na úrovni družstevních svazů. V období od 

roku 2005 fungovala v rámci programu EQUAL Národní tematická síť pro sociální 

ekonomiku. Na činnost Národní tematické sítě a na expertní skupinu NESEA
93

 navázala svou 

činnost v roce 2009 nově vytvořená Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA
94

. 

TESSEA je názorovou platformou sdružující jednotlivce, podnikatele, nestátní neziskové 

organizace, vysoké školy a další instituce, které spojuje společný zájem – prosazovat sociální 

ekonomiku a sociální podnikání do povědomí laické i odborné veřejnosti. Podporuje vznik 

nástrojů a infrastruktury pro rozvoj sociální ekonomiky.  

Postupně vznikají další iniciativy a rozvíjí se spolupráce, jejichž cílem je podpora 

sociálního podnikání. Např. v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita bylo v roce 

2012  vytvořeno Centrum sociální ekonomiky v Praze. V roce 2013 byl v Moravskoslezském 
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NESEA byla expertní skupina, která si vytyčila cíl vytvořit definici sociální ekonomiky, sociálního podnikání 

a sociálního podniku včetně jejich principů. 
94

 Činnost sítě je koordinována neziskovou organizací P3 - People, Planet, Profit o.p.s., která poskytuje 

poradenství a konzultace v oblasti sociálního podnikání. Realizuje projekty na podporou a propagaci sociálního 

podnikání. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nest%C3%A1tn%C3%AD_neziskov%C3%A1_organizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nest%C3%A1tn%C3%AD_neziskov%C3%A1_organizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_podnik%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Laik
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P3_%E2%80%93_People,_Planet,_Profit&action=edit&redlink=1
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kraji vytvořen Klastr sociálních podniků a inovací SINEC
95

. Moravskoslezský kraj a Klastr 

sociálních inovací a podniků SINEC uzavřely v roce 2014 memorandum o spolupráci v 

oblasti sociálního podnikání. Např. v Jihomoravském kraji funguje dále Komora sociálních 

podniků (jako poradenský, vzdělávací orgán), která spolupracuje s Jihomoravským krajem. 

 

Definice a znaky sociálního podniku a podnikání v České republice 

V roce 2011 byly využívané definice a principy revidovány a hlavní znaky seřazeny 

pod tří hlavní principy – sociální, ekonomický a environmentální, který byl sloučen s místním 

rozměrem. Toto pojetí vychází z evropského pojetí sítě EMES. Definice vypracována v rámci 

platformy TESSEA pod vedením Marie Dohnalové vymezuje sociální podnikání jako 

podnikatelské aktivity  prospívající společnosti a životnímu prostředí s významnou rolí 

v místním rozvoji. Sociální podnikání podle této často vytváří pracovní příležitosti pro osoby 

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

rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení 

veřejného prospěchu Sociálním podnikem se pak rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. 

právnická osoba založená dle soukromého práva (nebo její  součást) nebo fyzická osoba, které 

splňují principy sociálního podniku. Sociální podniky hrají důležitou roli v místním rozvoji a 

často vytvářejí pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním 

znevýhodněním. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku (zisk je z větší části 

použit pro další rozvoj sociálního podniku) jako i zvýšení veřejného prospěchu. Sociální 

podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. 

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

environmentálního.“ (Dohnalová, 2012:81) 

Johanisová zdůrazňuje také vlastnost výdělečné činnosti, která bývá často v definicích 

opomíjena: „Na té nejobecnější rovině lze sociální podniky chápat jako subjekty sociální 

ekonomiky, jejichž cílem je být společensky prospěšný a zároveň schopný se plně nebo 

částečně uživit poskytováním určitých statků a služeb (Johanisová 2007:77). 

Definicí sociálního podniku se u nás zabývá také M. Hunčová, která zdůrazňuje 

postavení stakeholderů a široké spektrum subjektů zahrnujících do kategorie sociálního 

podnikání:. „Sociální podnik je hospodářský subjekt, respektive hospodářské sdružení zájmu, 

jež zapojením klientů jako aktérů (příp. členů) do vlastních aktivit pomáhá těmto osobám 

nebo komunitám ohroženým sociálním vyloučením nebo vyloučeným z trhu práce nalézt své 
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místo na trhu práce, dát jim rovnou šanci k obživě. Ve variantním řešení mohou být členové 

zároveň zaměstnanci, případně vlastníci sociálního podniku anebo jen jeho klienti. V širším 

pojetí může být za sociální podnik považováno každé hospodářství (ekonomický subjekt), 

poskytující sociální péči a pomoc sociálně potřebným s tím, že se předpokládá vícezdrojové 

financování a případné napojení na vládní politiky, zejména na místní a regionální úrovni. 

Sociální podnik tak může poskytovat zaměstnání, obecně prospěšné služby a užitky, nebo 

generovat finanční zdroje k jejich poskytování (Hunčová 2008:168). 

 Také Johanisová, Fraňková (2013) pod  pojmem sociální podnik zahrnují i neformální 

občanské aktivity (neformální spotřebitelská družstva, skupiny komunitně podporovaného 

zemědělství), které také poskytují zboží či služby, často ale na nepeněžní bázi, formou 

dobrovolnických aktivit, a bez využití formalizovaných ekonomických struktur. 

Řada sociálních podniků v České republice vznikla díky prostředkům SROP (2004-

2006) a v rámci Operačních programů Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného 

operačního programu, oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace tedy ze zdrojů 

Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR, a to za podmínek reinvestice 

minimálně 51% zisku zpět do rozvoje podniku, a zaměstnání minimálně 40%
96

 osob 

pocházejících ze znevýhodněných cílových skupin definovaných ve výzvě (2007-2013). 

Dotaci bylo možné získat do výše 80% způsobilých výdajů projektu, přičemž tyto prostředky 

byly hrazeny z 85% ze strukturálních fondů (ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj) a 

z 15% ze státního rozpočtu ČR. Příjemce měl zajišťovat minimálně 20% způsobilých výdajů 

projektu z vlastních (jiných) zdrojů.
97

  

Kritéria podmínek (principů sociálního podnikání), která byla nastavena 

Ministerstvem práce a sociálních věcí, pro programové období 2007-2013, vytvářela v tomto 

období také znaky, kterými se podpořené sociálně-podnikatelské subjekty v České republice 

dnes vyznačují. Za základní smysl sociálního podniku je považováno provozování aktivity 

prospívající společnosti a/nebo místní komunitě vykonáváním soustavné ekonomické aktivity 

= zajištění veřejně prospěšných služeb. Podnik má podporovat smysl pro společenskou 

odpovědnost na místní úrovni (tzn. např. zajištěním zdrojů spolufinancování), dodržovat 
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etické principy včetně principu rovných příležitostí, stejně jako vstupovat do místních 

iniciativ a partnerství a přispívat k místnímu rozvoji znevýhodněných oblastí. 

Aby byl podnik podpořen, měl splňovat podmínku inovativnosti - inovace chápana 

jako zavádění nových služeb nebo zboží nebo výrobků nových kvalit, metod práce, otvírání 

nového trhu, zajištění nových zdrojů surovin, reorganizace oblasti aktivit. Mezi další 

požadavky, byly zařazeny také podmínky ekonomického rizika, nezávislosti na veřejných či 

soukromých institucích a využití kombinace tržních i netržních a nepeněžních zdrojů (např. 

dobrovolnictví). 

 

Současné sociálně-podnikatelské prostředí v České republice 

Na základě výzkumného šetření společnosti P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. na 

přelomu roku 2013/2014 bylo zmapováno sociálně-podnikatelského prostředí v České 

republice  a identifikovány jeho hlavní problémy. Na základě tohoto výzkumu bylo 

prokázáno, že nejvíce podniků funguje v Praze, Ústeckém, Moravskoslezském, Olomouckém, 

a Jihomoravském kraji. Naopak nejméně v krajích: Liberecký a Karlovarský. Podniky 

vznikají tam, kde míra sociálně nežádoucích jevů a sociální exkluze, stejně jako 

nezaměstnanost dosahují vyšších hodnot, a sociální podnikání tak představuje jeden ze 

způsobů, který napomáhá integrovat tuto cílovou skupinu na trh práce.  

Dle údajů Francové
98

 (2014) k platformě sociálního podnikání se v současnosti hlásí 

přes 170 sociálních podniků. Z toho 90 % tvoří integrační sociální podniky (z toho 80  % 

zaměstnává osoby se zdravotním postižením, 21 % dlouhodobě nezaměstnané osoby, kolem 

10 % mladé znevýhodněné osoby a romské etnikum). 

Mezi hlavní činnosti, které sociální podniky v České republice provozují patří většinou 

jednoduché služby, v menší míře pak výroba a prodej. Zastoupeny jsou oblasti zahradnických 

služeb včetně úpravy zeleně, údržby nemovitostí, úklidové práce, pohostinství, ubytování, 

potravinářská výroba a prodej. Mezi další činnosti patří např. truhlářské práce, výroba 

bytových doplňků, dárkových a reklamních předmětů, zahradnictví nebo třeba nakládání a 

zpracování nebezpečného odpadu (počítače, televize, elektro a jiné). Sociální podniky často 

podnikají ve více oblastech najednou.  

 Dotazníkové šetření prokázalo, že situace většiny dotazovaných sociálních podniků 

není stabilní a je ohrožena jejich dlouhodobá udržitelnost.“ Řada podniků vznikla díky 

podpoře Evropského sociálního fondu. Přičemž jak vyplývá z jejich finanční situace a šetření 
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(viz. 5. kapitola) - podniky, které byly zaměřeny na jinou cílovou skupinu než osoby se 

zdravotním postižením (a dlouhodobě nejsou tedy finančně podporovány dle zákona o 

zaměstnanosti, mají existenční problémy. Také projekty, které měly široké portfolio 

zaměstnanců, přistupuje ke snížení počtu a zúžení cílových skupin. 

Právní formy 

Mezi právní formy sociálních podniků v České republice v současné době patří 

především společnost s ručením omezeným, občanské sdružení, nově přejmenováno na 

spolek
99

 a obecně prospěšná společnost
100

. Nově je také možné zřídit ústav
101

 a sociální 

družstvo podle § 758–773 zákona č. 90/2012 Sb. Pro úplnost sociálně-ekonomické aktivity 

vykonávají také nadace 
102

(nadační fond) a registrovaná církev nebo náboženská společnost 

nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba
103

. Další možné právní formy jsou akciová 

společnost, OSVČ, družstvo. 

Způsob zakládání a chod společnosti s ručením omezeným zásadním způsobem změnil 

zákon o obchodních korporacích, který je účinný 1. ledna 2014. Zákon např. odstranil 

povinnost vytvoření základního kapitálu ve výši 200 000 Kč, namísto něj zavedl minimální 

vklad ve výši 1,- Kč (§ 142 ZOK). Další významnou změnou je možnost vytvořit více druhů 

podílů, se kterými je spjato více druhů práv a povinností.  

Od roku 2014 je možné založit formu tzv. sociálního družstva. V zásadě se jedná o 

družstvo, které se může rozhodnout pro „čistou“ formu sociálního podniku, jehož členy jsou 

zaměstnanci, dobrovolníci a osoby, které mohou být poživateli dalších výhod členství. Pojem 

sociální družstvo pochází z Itálie, kde od roku 1991 platí zákon o sociálním družstvu typu A) 

poskytující nedostatkové veřejné služby a typu B) zaměstnávající znevýhodněné o osoby.
104

 

Sociálním družstvem dle nového občanského zákoníku je družstvo, které soustavně vyvíjí 

obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a 

sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním 
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místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa sídla a působnosti sociálního 

družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní 

péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje. Co se týče omezení hospodaření 

sociálního družstva, sociální družstvo může, připouštějí-li to stanovy, rozdělit nejvýše 33 % 

svého disponibilního zisku mezi své členy. K rozdělení části disponibilního zisku podle 

odstavce 1 lze přistoupit až poté, co z této části sociální družstvo doplní rezervní fond a 

ostatní fondy tvořené ze zisku, byly-li zřízeny. 

Po 1. 1. 2014 již nemohou být zakládány obecně prospěšné společnosti, jsou 

nahrazeny tzv. ústavy. Podle nového občanského zákoníku (§ 402–418) je ústav typem 

právnické osoby, která je zřízena za účelem provozování společensky nebo hospodářsky 

prospěšné činnosti. Ústav se zakládá zakládací listinou nebo pořízením pro případ smrti, 

vzniká zápisem do veřejného rejstříku a jeho název musí obsahovat slova „zapsaný ústav“, 

případně zkratku „z. ú.“ Vnitřní organizaci a podrobnosti o jeho činnosti obsahuje veřejně 

přístupný statut, který vydává správní rada. Statutárním orgánem je ale ředitel. Činnost již 

dříve založených obecně prospěšných společností může ale pokračovat. 

Nový občanský zákoník (NOZ) ve svém ustanovení § 146 vymezuje nově status 

veřejné prospěšnosti, obsahuje ale pouze obecná ustanovení. „Veřejně prospěšná je právnická 

osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní 

činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný 

vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně 

využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.“ Podrobnější úpravu má obsahovat zvláštní 

zákon o statusu veřejné prospěšnosti.
105

  

V současné době se platforma TESSEA ve spolupráci s dalšími subjekty (Generální 

ředitelství úřadů práce ČR, Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR a MPSV) 

snaží o předložení legislativního návrhu úpravy integračních typů sociálních podniků – 

postavení společensky prospěšného zaměstnavatele. Návrh předpokládá významný vliv 

regionálních článků Úřadu práce ČR, který by měl zodpovídat za vymezení cílových skupin 

osob sociálně znevýhodněných a nastavení podpory. Jedním z možných nástinů je existence 

základní podpory pracovních míst všech znevýhodněných, ta by se mohla dále navyšovat o 

další účelové složky ve prospěch konkrétních skupin.  
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Financování sociálního podnikání v České republice a jeho další podpora 

V roce 2011 bylo realizováno výzkumné šetření platformy TESSEA zaměřené na 

analýzu financování sociálních podniků z hlediska investic a provozu v České republice pod 

vedením Marka Jetmara.
106

 Ze šetření vyplývá, že investice do sociálních podniků jsou 

financovány především ze dvou zdrojů. Prvním jsou vlastní zdroje podniků, druhým pak 

dotace – granty poskytované především ústředními orgány. Významnou roli hrají dotace 

poskytované ze strukturálních fondů – v letech 2004-2006 podpora ze SROP, EQUAL
107

, 

v dalším programovém období pak z Integrovaného operačního programu a Operačního 

programu Lidské zdroje a Zaměstnanost OP a OPLZZ. V případě další fáze rozvoje firem pak 

také prostředky Operačního programu Podnikání a inovace pod správou Ministerstva 

průmyslu a obchodu.  

Hlavním zdrojem financování provozu podniků jsou výnosy z hlavní ekonomické 

činnosti. Dalším významným zdrojem pak jsou provozní dotace spojené se zaměstnáváním 

osob se zdravotním postižením formou dotací z úřadu práce dle §76
108

 (příspěvek na 

částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa) a §78
109

 (příspěvek na 

podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě) 

zákona č. 435/2004 Sb. Následují provozní komerční úvěry a kontokorenty. Finanční podpora 

obcí a krajů je velmi omezená.  

Šetření prokázalo také nízký zájem o sociální podnikání ze strany finančních institucí. 

Značnou překážkou je obecně nedostatečný majetek podniků na zajištění úvěrů a neatraktivita 

a nedůvěryhodnost pro banky (nutnost hledat ručitele apod.). Přesto určité snahy se objevují. 

Česká spořitelna realizovala pilotní projekty na podporu (především podporu v oblasti 

vzdělávání) sociálních podniků
110

. V záměru této finanční instituce je také program na 
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 Roční výše příspěvku může činit nejvíce 48000 Kč. Zdroj: Zákon č. 435/2004Sb., o zaměstnanosti ve znění 

pozdějších předpisů [cit. 2013-06-10]. 
109

 Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75 % 

skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou se 

zdravotním postižením, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto 

zaměstnance, nejvýše však 8000 Kč. Po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne obsazení zřízeného 

chráněného pracovního místa nebo ode dne vymezení chráněného pracovního místa může zaměstnavatel v 

žádosti o příspěvek za následující kalendářní čtvrtletí uplatnit nárok na zvýšení příspěvku o částku odpovídající 

prokázaným dalším nákladům vynaloženým zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v 

kalendářním čtvrtletí, za které o příspěvek žádá, nejvýše však o 2000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který 

je osobou se zdravotním postižením. Zdroj: Zákon č. 435/2004 o zaměstnanosti [cit. 2013-06-10]. 
110 

Mezi sociální podniky, které již Česká spořitelna podpořila finančně v rámci programu Akcelerátor, patří 

například Viva Ostrava, Bistro u dvou přátel, Benediktus, Chaloupky či Sociální družstvo Stabilita. 
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podporu sociálních podniků, který by se stal součástí standardní produktové nabídky banky. 

Ve spolupráci s Nadací VIA realizuje Česká spořitelna tzv. Akademii sociálního podnikání 

ČS na podporu sociálního podnikání nevládních organizací. Program přijímá a prosazuje 

princip „tripple bottom line“, kdy podniky mají usilovat o vyvážení sociálního, ekologického 

a finančního přínosu podnikání. Podnikatelské aktivity nemusí nutně směřovat k integraci 

sociálně vyloučených osob nebo osob vyloučením ohrožených. Akademie realizuje dva 

programy - Akcelerátor
111

 (ekonomicko-manažerské vzdělání spojené s praktickou pomocí při 

zavádění získaných poznatků do činnosti organizace a podniku a možnost finanční podpory 

pro jeden podnik ročně) a Klub Akademie sociálního podnikání
112

 (setkání tematický spojená 

s finančním řízením, řízením projektů, marketingem, personalistikou). 

Většina sociálních podniků v České republice patří mezi malé a střední podniky, a 

jako takové mohou využívat nástroje na podporu těchto podniků, týká se především družstev 

a dalších subjektů založených dle zákona o obchodních korporacích. Jako celek reprezentují 

malé a střední podniky v České republice více než 1 milion ekonomických subjektů a 

zaměstnávají průměrně téměř 2/3 zaměstnanců.
113

 Malé a střední podniky mohou čerpat 

prostředky z dotačních programů Operačního programu Podnikání a inovace
114

. Určité 

prostředky mohou malé a střední podniky získat také v rámci programů Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj (cestovní ruch), Ministerstva 

zemědělství (rozvoj venkova), Ministerstva zahraničí (ekonomická diplomacie – při vstupu na 

zahraniční trhy). Úvěrové a záruční nástroje nabízí také Českomoravská záruční a rozvojová 

banka, a.s.  

Pro další subjekty, které naplňují znaky sociálního podnikání a fungují jako jiné právní 

formy – občanské sdružení, spolek, ústav, obecně prospěšná společnost atd. je možnost 

získání finančních prostředků omezena. Podle studie MPSV zaměřené na sociální ekonomiku 

z roku 2009, na národní a regionální úrovni finanční nástroje chybí, podíl místních orgánů na 

                                                 
111

 Více informací dostupné z: http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-nno/asp-akcelerator-

2014[cit. 2014-07-15]. 
112

 Více informací dostupné na: http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-nno/klub-akademie-

socialniho-podnikani-cs-2014 [cit. 2014-07-15]. 
113 

Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2013 Dostupné z: 

http://www.mpo.cz/dokument151050.html [cit. 2014-07-15]. 
114

 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro období 2014-2020 je zaměřen 

především na zvýšení počtu firem schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém 

oboru, přičemž důraz bude kladen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a 

jejich propojení s okolním prostředím. Dále na rozvoj podnikání a inovací v oborech s nižší znalostní intenzitou, 

který se soustředí zejména na podporu realizace nových podnikatelských záměrů; na posun k energeticky 

účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství a usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu 

prostřednictvím vysokorychlostního internetu. 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-nno/asp-akcelerator-2014
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/klub-akademie-socialniho-podnikani-cs-2014
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-nno/klub-akademie-socialniho-podnikani-cs-2014
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-nno/klub-akademie-socialniho-podnikani-cs-2014
http://www.mpo.cz/dokument151050.html
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financování aktivit sociální ekonomiky je slabý – je důsledkem podcenění významu subjektů 

sociální ekonomiky v životě komunity, i schodků veřejných rozpočtů
115

.  

Z poradenských nástrojů lze jmenovat např. projekt Ministerstva práce a sociálních 

věcí v roce 2014 s názvem „Podpora sociálního podnikání v ČR“, v rámci kterého je 

poskytováno bezplatné poradenství pro budoucí a současné zaměstnavatele v oblasti 

sociálního podnikání. Projektovým záměrem je otestovat podpůrnou strukturu pro budoucí a 

současné zaměstnavatele v segmentu sociálního podnikání v ČR a současně pomoci najít 

optimální pojetí podpory sociálního podnikání v prostředí ČR a vytvořit tak nezbytné 

předpoklady pro implementaci sociální ekonomiky jako standardního nástroje sociální 

politiky a politiky podpory podnikání. Projekt je primárně zaměřen na ověření podpory 

sociálních podniků formou sítě lokálních konzultantů a expertů/koučů, kteří poskytují 

individuální poradenství k sociálnímu podnikání. Sekundárně je ambicí projektu přispět ke 

koncepčnímu uchopení tématu, a to např. vytvořením sady indikátorů, které přispějí k 

rozpoznání sociálního podniku a integračního sociálního podniku.  

Specifickou podporu má v České republice pak obecně zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením. Protože většina pracovně integračních podniků v Ceské republice 

zaměstnává tuto cílovou skupinu, je dále podrobněji představeno zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením. 

 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Na příspěvky ze zákona o zaměstnanosti mají nárok pouze ty sociální podniky, které 

zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 

jako jedné z hlavních cílových skupin sociálních podniků, má svá specifika. Podle zákona o 

zaměstnanosti č. 435/2004 Sb, § 69 popisuje právo na pracovní rehabilitaci pro osoby se 

zdravotním postižením. Pracovní rehabilitaci zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce 

místně příslušná podle bydliště osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně 

rehabilitačními středisky nebo může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením 

pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu a hradí náklady s ní spojené. 

Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, 

volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro 

zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, 

změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné 

                                                 
115 

Sociální ekonomika, studie. MPSV ČR, 2009. Dostupné z: http://www.reparto.cz/firma/dokumenty/socialni-

firma/7-socialni-ekonomika-studie-mpsv/file [cit. 2014-08-20]. 

http://www.reparto.cz/firma/dokumenty/socialni-firma/7-socialni-ekonomika-studie-mpsv/file
http://www.reparto.cz/firma/dokumenty/socialni-firma/7-socialni-ekonomika-studie-mpsv/file
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činnosti. Úřad práce může v tomto případě hradit přímé náklady vynaložené na pracovní 

rehabilitaci (materiál, mzdy a odměny zaměstnanců, ostatní přímé náklady), režijní náklady 

vynaložené při provádění pracovní rehabilitace a náklady na dílčí části pracovní rehabilitace, 

které pro pověřenou osobu zabezpečuje jiné odborné nebo vzdělávací zařízení. 

 

Graf č.3.3 Vývoj podílu OZP na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání (v %) 

 
Zdroj: MPSV. Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Praha, 2013. Dostupné z: 

http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace/rok2013p1/anal2013p1.pdf [cit. 2014-07-15]. 

 

K 30. 6. 2013 bylo v evidenci ÚP ČR 61,4 tis. uchazečů o zaměstnání – osob se 

zdravotním postižením (OZP). Podíl OZP na celkovém počtu nezaměstnaných dosáhl 11,4 %. 

(graf č.3.3). 

Chráněné pracovní místo
116

 je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu 

se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní 

místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Příspěvek 

na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením může činit 

maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně 

dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 

předchozího kalendářního roku. Vytváří-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s úřadem 

práce 10 a více chráněných pracovních míst, může příspěvek na vytvoření jednoho 

chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně 

                                                 

116 
Podle zákona č. 435 ze dne  13. května 2004 S, o zaměstnanosti, část třetí, § 75 ve znění pozdějších předpisů. 

In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 143, s. 82770 – 8332. ISSN 1211-1244. 

 

http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace/rok2013p1/anal2013p1.pdf
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desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše 

uvedené průměrné mzdy. 

Úřad práce může na základě písemné dohody se zaměstnavatelem nebo s osobou se 

zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, 

poskytnout i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo 

obsazené osobou se zdravotním postižením; roční výše příspěvku může činit maximálně 

trojnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího 

kalendářního roku. 

Chráněná pracovní dílna
117

 je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody 

s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v 

průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců. 

Chráněná pracovní dílna musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v 

dohodě. 

Příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny může maximálně činit osminásobek 

průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního 

roku na každé pracovní místo v chráněné pracovní dílně vytvořené pro osobu se zdravotním 

postižením a dvanáctinásobek této mzdy na pracovní místo pro osobu s těžším zdravotním 

postižením. Vytváří-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s úřadem práce 10 a více 

pracovních míst v chráněné pracovní dílně, může příspěvek na vytvoření jednoho pracovního 

místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s 

těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné mzdy. 

Úřad práce může na základě dohody se zaměstnavatelem poskytnout zaměstnavateli i 

příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny. Výše tohoto 

příspěvku může činit maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 

první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku na jednoho zaměstnance, který je 

osobou se zdravotním postižením, a maximálně šestinásobek výše uvedené průměrné mzdy na 

jednoho zaměstnance, který je osobou s těžším zdravotním postižením. Pro zjištění počtu 

zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a osobami s těžším zdravotním 

postižením, je rozhodný jejich průměrný roční přepočtený počet. 

Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením z 

celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek
118

 na podporu zaměstnávání 
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 Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, část třetí, § 76. 
118 

Výše příspěvku činí měsíčně 0,66 násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí 

čtvrtletí předchozího kalendářního roku za každou zaměstnanou osobu s těžším zdravotním postižením a 0,33 
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těchto osob (dle § 78 ZoZ). Zaměstnavatel má možnost poskytovat tzv. náhradní plnění (§ 81 

ZoZ). Mezi další výhody patří zvýhodnění ve veřejné soutěži (§ 101 zákona 137/2006 Sb.,o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) výše nabídkové ceny je pro hodnocení 

snížena o 15 %  a  v případě více než 25 zaměstnanců je možné uplatnit slevu na dani (§ 35 

zákona 193/2008 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů) 18 000 korun za OZP, 

60 000 korun za invaliditu 3. stupně. U invalidů pak možnost snížení minimální mzdy o 75 % 

pro invaliditu 1. a 2. stupně, 50 % pro invaliditu 3. stupně.  

Náhradní plnění je nástroj podpory pro vytváření a udržení pracovních příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením. Povinnosti zaměstnavatelům ukládá zákon č. 435/2004, o 

zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v 

pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 

povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele (§ 81 ZoZ, ve 

znění pozdějších předpisů). Povinný podíl činí 4 %
119

.  

Náhradní plnění je jedna ze tří možností, kterou může zaměstnavatel využít, aby 

naplnil svou zákonnou povinnost. Tyto možnosti jsou: 

 přímé zaměstnávání osoby se ZP (v takovém případě se osoba se ZP s TZP započítává 

3x, statut osoby se ZP je dán rozhodnutím ČSSZ), 

 zákonný odvod výše 2,5 násobku průměrné mzdy stanovené zvláštním právním 

předpisem (konkrétní částka se mění pro každý rok a vyhlašuje se vždy ve VI. čtvrtletí 

kalendářního roku), 

 možnost započíst ekvivalent odebrané produkce (výrobků, služeb), který je možno 

považovat za tzv. "náhradní plnění" (ve výši sedminásobku průměrné mzdy). 

Zákazníci chráněné dílny mohou odběrem výrobků a služeb získat náhradní plnění pro 

zápočet do povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle Zákona 

435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů. Odběr 

služeb a zboží od firem, zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením, či od 

OSVČ se zdravotním postižením, který nemá další zaměstnance. 

 

Shrnutí 3. kapitoly 

V kapitole byly představeny různé přístupy k definování sociální ekonomiky, 

sociálního podniku a podnikání.. Většinou se definice liší v tom, které subjekty „lze ještě“ 

                                                                                                                                                         
násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního 

roku za každou jinou zaměstnanou osobu se zdravotním postižením [§ 67 odst. 2 písm. b) a c)].  
119

 podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, část třetí, § 81 



83 

 

zařadit mezi subjekty sociální ekonomiky) a které charakteristiky má naplňovat, aby mezi 

sociálně-ekonomické subjekty mohly být zařazeny. Americké pojetí je širší a zjednodušeně 

řečeno zahrnuje jakoukoli aktivitu, která přináší veřejný prospěch (může se jednat o komerční 

projekt neziskové organizace nebo veřejně-prospěšnou aktivitu komerční společnosti). 

Některé definice tedy mezi sociálně ekonomické subjekty řadí také církevní organizace, 

kulturní sdružení, nadace atd.  

Samotná definice sociálního podnikání či podniku nabývá dle mého názoru především 

významu tehdy, pokud má sloužit k vymezení určitého okruhu subjektů, které se budou 

odlišovat od ostatních a mohou nárokovat určité podpory nebo čerpat určitý prospěch (např. 

v České republice v souvislosti s čerpáním zdrojů prostředků MPSV a EU).  

Zhodnocení sociálně-podnikatelského prostředí v České republice charakterizuje 

prostředí, které se rozvíjí především díky podpoře Evropských fondů. Významné pro podporu 

sociálních podnikatelů a prezentaci sociálního podnikání směrem k veřejnosti a veřejné 

správě jsou činnosti střešních organizací, např. názorové platformy TESSEA, regionální 

aktivity (vznik Klastru sociálního podnikání a inovací v Moravskoslezském kraji, vznik 

Centra sociální ekonomiky v Praze), ale také zájem a činnosti ze strany vědeckých pracovišť. 

Chybí právní zakotvení a také dostatečná podpora sociální ekonomiky a sociálního podnikání 

ve strategických vládních dokumentech (např. Akční plán zaměstnanosti s aktivitami v oblasti 

sociálního podnikání nepočítá). Jako nedostatečné se v současnosti jeví dlouhodobá 

udržitelnost projektů po ukončení podpory evropských dotací, a to zejména podniků 

zaměstnávající cílovou skupinu osob odlišnou od osob se zdravotním znevýhodněním (které 

mají ze zákona nárok na finanční podporu z úřadu práce). Tato udržitelnost vyžaduje 

kombinaci podnikatelské zkušenosti a sociální znalosti cílové skupiny. Existují příklady 

projektů, které integrativně zaměstnávají tyto rizikové skupiny bez finanční podpory ze strany 

veřejných rozpočtů, ovšem jejich počet je značně limitovaný.  

Podpora ze strany veřejnoprávních subjektů, či soukromých subjektů je nízká. 

Příkladem podpory může být nedávno přijaté memorandum o spolupráci mezi Klastrem 

sociálního podnikání a inovací v Moravskoslezském kraji a Moravskoslezským krajem a 

zapojení činností tohoto klastru mezi Pakt zaměstnanosti – strategický dokument obsahující 

klíčové strategické dokumenty s cílem podpory zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. 

Poskytování veřejné podpory formou investičních pobídek má pozitivní a negativní 

rovinu. Pozitivní rovinou může být tvorba nových pracovních příležitostí, negativní je třeba 

spatřovat v narušení soutěže. Je zřejmé, že podpora subjektům, kterým jsou přiznány, redukují 

náklady, které by bez nich musely vynaložit na realizaci stejné investice. Obecné vymezení 
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veřejné podpory umožňuje Evropské komisi, která je orgánem Společenství posuzujícím mj. 

slučitelnost veřejné podpory poskytované jednotlivými členskými státy EU se společným 

trhem, reagovat pružně na vývoj, který probíhá i v této oblasti. Výčet forem veřejné podpory 

není omezen, např. nejrůznější daňové úlevy, prominutí plateb sociálního a zdravotního 

pojištění, státní záruky, bezplatná reklama ve veřejnoprávní televizi. Po vstupu do Evropské 

unie se musí Česká republika přizpůsobit jejím pravidlům, musí aplikovat komunitární právo 

do svých zákonů. Komise se v současnosti snaží o zjednodušení procesu poskytování 

veřejných podpor a proto přijímá nařízení ve formě blokových výjimek.  

Sociální podniky jsou podnikatelskými subjekty (nezávisle na jejich právní formě), 

které naplňují sociální poslání a primárně nejsou motivovány dosažením zisku, protože jejich 

explicitním cílem je přínos komunitě a jednotlivcům a dosažení obecného zájmu (Noya, 

2014). Právě na sociální podniky lze aplikovat blokové výjimky, především v oblasti 

poskytování veřejné podpory malému a střednímu podnikání, veřejné podpory školení a 

rekvalifikaci, či ve věci veřejné podpory zaměstnanosti. 

Mezi další nástroje s potenciálem rozvoje podpory subjektů sociální ekonomiky lze 

zařadit společensky zodpovědné zadávání veřejných zakázek a rozvoj PSPP.  
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4. WISE a potenciál jeho inovace pro české prostředí  

  

Následující kapitoly (čtvrtá a pátá) tvoří praktickou část dizertační práce. 

V předchozích kapitolách byly představeny možnosti podpory sociálních podniků, včetně 

teoretických východisek veřejné podpory. Výzkumná část je zaměřena na nalezení 

inovativních prvků sociálně-podnikatelského prostředí pracovně integračních sociálních 

podniků uplatnitelných v českých podmínkách, a to především v oblasti jejich podpory a 

spolupráce se subjekty veřejné správy. Výzkumná činnost je rozdělena do několika fází: 

1. analýza WISE ve vybraných evropských zemích studiem odborných pramenů a 

následný výběr inovativních prvků z pohledu sociálně podnikatelského prostředí 

v České republice (kapitola 4), 

2. realizace řízených rozhovorů se zástupci sociálních podniků v České republice 

(kapitola 4) a analýza jejich zaměření na oblast pracovní a sociální integrace a 

spolupráce s veřejnou správou, 

3. analýza sociálně-podnikatelského prostředí (typu WISE) dvou vybraných zemí 

s možnými transferovatelnými inovativními prvky pro Českou republiku zaměřené na 

oblast pracovní a sociální integrace a spolupráce s veřejnou správou (kapitola 4), 

4. výpočet společenské návratnosti investice na příkladu sociálního podniku v České 

republice coby metody vypovídající o přínosu sociálního podnikání pro účely pracovní 

a sociální integrace (kapitola 5), 

5. formulace doporučení pro sociálně-podnikatelské prostředí v České republice zacíleno 

na oblast pracovní a sociální integrace (kapitola 6). 

 

Podkladem analýzy sociálně podnikatelského prostředí evropských krajin jsou studie a 

výstupy projektů zkoumajících prostředí pracovně integračních podniků v jednotlivých 

zemích. Vybrány byly především ty evropské země, kde je uzákoněno sociálního podnikání 

(případně sociální ekonomika), uplatňují se nástroje podpory tohoto podnikání, včetně 

existence podpůrného vztahu orgánů veřejné správy – především pak územní samosprávy, či 

úřadů práce vůči sociálním podnikům.  

Ze vzorku analyzovaných evropských zemí byly zvoleny dvě země (Rakousko a 

Polsko), jejichž sociálně-podnikatelské prostředí (typu WISE) bylo dále podrobněji 

analyzováno. Klíčovými důvody pro výběr těchto zemí byly: 

 legislativní úprava sociálního podnikání, 

 silné postavení WISE podniků v otázce sociální exkluze a marginalizace na trhu práce, 
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 spolupráce se subjekty veřejné správy (úřadů práce, územní samosprávy), 

 existence příkladů dobré praxe ze sociálně-podnikatelského prostředí inovativních pro 

Českou republiku, které nejsou v České republice aplikovány nebo se teprve rozvíjejí 

(tranzitní pracovní místa, lokální partnerství, podpora jiné cílové skupiny než osob 

zdravotně znevýhodněných), 

 možný transfer příkladů dobré praxe (využitím prostředků a možností Operačního 

programu příhraniční spolupráce), 

 dostupnost zdrojů a poznatků díky spolupráci autorky se zástupci střešních organizací 

v rámci Evropské sítě bojující proti chudobě (EAPN). 

 

V kapitole je dále obsaženo kritické zamyšlení nad tím, do jaké míry WISE  v České 

republice přispívají k sociální a pracovní inkluzi, tak jak je naplňováno v zahraničí, k tomu je 

využito výstupů výzkumu metodou řízených rozhovorů u 17 subjektů sociálně 

podnikatelského prostředí v České republice a jaké jsou možnosti aplikace některých 

zahraničních prvků podnikatelského prostředí WISE v rámci národní ekonomiky. 

 

4.1 WISE v Evropě 

V západní Evropě najdeme sociální podniky, které naplňují různé účely, nabývají 

různých právních forem, ale specifické programy veřejné podpory a financování se ve většině 

případů vztahují k podnikům typu WISE (Nyssens In Kerlin, 2009). V 80. letech (období 

vysoké nezaměstnanosti a krize ve veřejných rozpočtech) západoevropské vlády uplatňovaly 

spíše aktivní politiku zaměstnanosti než pasivní, a WISE takto představovaly zajímavý nástroj 

implementace opatření v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Navíc se staly také průkopníky 

integrace sociálně znevýhodněných osob za pomocí pracovní aktivity. V podstatě první WISE 

realizovaly aktivní politiku zaměstnanosti dříve, než tato přišla na pořad dne (Nyssens In 

Kerlin, 2009).  

Pracovně integrační sociální podniky (WISE) mají potenciál zabezpečit pracovní místa 

- dlouhodobé příležitosti pro kvalitní práci (decent work) pro osoby marginalizované na trhu 

práce či osoby sociálně vyloučené. Podporují integraci marginalizovaných skupin jejich 

participací. Jsou také nástrojem, který může napomoci některým jedincům posunout se na 

primární pracovní trh, podpořit aktivní začleňování založené na dlouhodobém učení, rozvoji 

sebe sama a to na základě procesu, který respektuje lidskou důstojnost a lidská práva.  
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Důraz je kladen na specifické potřeby lidí a jejich diverzitu dle věku, zkušeností, 

pracovních schopností, zdravotního stavu apod. V kontextu inkluzivního pracovního trhu, kde 

pracovní příležitosti mají být otevřené všem, kteří mají zájem a jsou schopni je dosáhnout, 

WISE nabízí práci pro osoby dlouhodobě nezaměstnané, migranty, etnické menšiny, osoby se 

zdravotním handicapem, seniory, bývalé vězně, osoby opouštějící ústavní zařízení, a takto 

nepodporují pouze profesionální integrace ale také sociální exkluzi. 

 

Typy WISE a legislativa 

Jednotlivé evropské země zahrnují mezi sociálně-podnikatelské subjekty, podniky 

WISE, různé subjekty. Neexistuje jednotná definice na půdě Evropského společenství, která 

by umožnila snadnou komparaci těchto podniků, nicméně tak jak je WISE definováno např. 

výzkumnou sítí EMES (viz podkapitola č. 3.2.4), mezi sociálními podniky mají pak WISE 

dominantní postavení.  

 

Tabulka č.4.1  Právní vymezení sociálního podniku či sociální ekonomiky 

Země Oblast zákona Rok 

Španělsko Sociální ekonomika 2011 

Portugalsko Sociální ekonomika 2012 

Nizozemí  Sociální podniky 2012 

Polsko Sociální ekonomika 2012 

Řecko  Sociální ekonomika a sociální podniky 2011 

Slovinsko Sociální podnikání 2011 

Belgie Sociální ekonomika  2008 

Itálie Sociální podnikání 2005 

Litva Sociální podnikání 2004 

Finsko Sociální podniky 2003 

 

Zdroj: MONZÓN, Jose Luis a Rafael CHAVES. The social economy in the European Union. CIRIEC: 2012.  

Dostupné z: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-790-en-c.pdf ; European Center for Not-for-

Profit Law. Legal framework for social economy and social economy and social enterprises:a comparative 

report. 2012.Dostupné z: http://evpa.eu.com/wp-content/uploads/2013/02/ECNL-on-socent-in-Europe.pdf [cit. 

2014-07-15] 

 

 

 

 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-790-en-c.pdf
http://evpa.eu.com/wp-content/uploads/2013/02/ECNL-on-socent-in-Europe.pdf
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Tabulka č. 4.2 Význam WISE ve vybraných evropských zemích  

Polsko 

 

 

156 sociálních družstev zaměstnávajících 

80 % sociálně znevýhodněných;  

55 sociálně integračních center a klubů  

47 aktivačních center 

350 podniků podporovaného zaměstnávání  

Rakousko 260 WISE závislých na strukturovaném 

systému státní podpory 

170 SOB, 81 GBP 
120

  

integrační podniky, sociální firma  

Belgie 260 integračních podniků 

112 pracovně rozvojových iniciativ 

v místních službách podporované dotacemi 

měst
121

 

225 chráněných a sociálních dílen 

455 work experience podniky
122

 

Finsko 200 sociálně orientovaných družstev, která 

zaměstnávají kolem 2500 osob 

70 pracovních center  

209 oficiálně registrovaných sociálních 

podniků 

Itálie 2419 sociálních družstev, která 

zaměstnávají 53 300 placených osob, 

z nichž 56 % jsou znevýhodnění 

Španělsko podniky s tranzitními pracovními místy 

212 integračních podniků  

Další organizace nabízející dlouhodobé 

zaměstnání pro sociálně vyloučené osoby, 

ale nejsou posuzovány jako WISE. 

Velká Británie 62 000 sociálních podniků (včetně těch 

zaměřených na ekologii a místní rozvoj) 
Zdroj: A WISE way of working. Guidelines for European policy makers Dostupné z: 

http://www.diesis.coop/jfiles/files/WISE_guidelines_en.pdf;  
MONZÓN, Jose Luis a Rafael CHAVES. The social economy in the European Union. CIRIEC: 2012.  

Dostupné z: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-790-en-c.pdf ; European Center for Not-for-

Profit Law. Legal framework for social economy and social economy and social enterprises:a comparative 

report. 2012.Dostupné z: http://evpa.eu.com/wp-content/uploads/2013/02/ECNL-on-socent-in-Europe.pdf ; 

Social Enterprise UK. State of Social Enterprise Survey. 2013. Dostupné z: 

http://www.socialenterprise.org.uk/uploads/files/2013/07/the_peoples_business.pdf [cit. 2014-08-20] 

 

Je nutno zdůraznit limity této části výzkumu, kdy charakteristika subjektů WISE 

v odborných pramenech vychází často z běžné praxe, subjektivních hodnocení oslovených 

                                                 
120

 Popis typů podniků SOB a GBP viz kapitola č. 5 dizertační práce. 
121

EMES. Výzkumný projekt PERSE. [cit. 2012-03-20]. Dostupné z: 

http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/PERSE/PERSE_WP_02-03_B.pdf 
122 

Podniky nabízející pracovní zkušenosti jsou neziskovými organizacemi nebo podniky fungující v rámci 

veřejného sektoru, které nabízejí pracovní zkušenost po dobu jednoho roku (případně 18 msíců) pro osoby 

dlouhodobě nezaměstnané (2 roky) s cílem integrace na primární pracovní trh. Podniky získávají dotaci jak pro 

zaměstnané osoby tak osoby, které dohlížejí na dané osoby cílové skupiny (De Cuyper et al., 2010). 

 

http://www.diesis.coop/jfiles/files/WISE_guidelines_en.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-790-en-c.pdf
http://evpa.eu.com/wp-content/uploads/2013/02/ECNL-on-socent-in-Europe.pdf
http://www.socialenterprise.org.uk/uploads/files/2013/07/the_peoples_business.pdf
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subjektů a reprezentantů sociálně-podnikatelského prostředí jednotlivých zemí. Tím, že 

neexistuje jednotná definice sociálního podniku (včetně podniků WISE), neexistují často ani 

oficiální statistiky zkoumající počty a vlastnosti jednotlivých subjektů.  

V jednotlivých zemích fungují různé subjekty s různými označeními (tabulka č. 4.2), 

jejichž překlad do češtiny je často obtížný nebo zkreslující, neboť pod těmito pojmy se 

v češtině skrývají subjekty s jinými vlastnostmi, než kterými se vyznačují sociální podniky 

(centra, kluby). Rovněž legislativní úpravy (pokud existují) jsou rozdílné, tudíž i právní formy 

(tabulka č. 4.1). 

Tak jak můžeme odlišit několik typů evropského sociálního modelu: severský, 

kontinentálně-evropský, anglosaský, jihoevropský, mohli bychom odlišit také určitou 

typologii WISE, ovšem tyto modely se již dnes značně prolínají, vzájemně ovlivňují a 

inspirují, proto zásadní oddělení není možné. Přesto v některých zemích převládají družstevní 

typy podniků, typické především pro jihoevropský model se silným vlivem komunit, rodiny, 

družstevnictví (typickým příkladem Itálie, ale např. také italským modelem inspirováno 

Polsko). Odlišným prostředím je pak např. Velká Británie, kde je kladen velký důraz na 

obchodní činnost sociálních podniků a fungování na základě vlastních zdrojů (byť získaných 

v rámci prodeje služeb veřejnému sektoru). 

Ve Francii
123

, kde je rovněž legislativně upraveno sociální podnikání (a to již od 70. 

let) existuje několik typů organizací, které můžeme přiřadit k WISE. Specifickým typem 

podniku jsou zprostředkující asociace, působící na lokální úrovni, které najímají 

nezaměstnané osoby s reintegračními problémy (např. osoby pobírající dávky hmotné nouze, 

dlouhodobě nezaměstnané, osoby starší 50 let) a umístí je na pracovní místo, které není 

financované z veřejných zdrojů nebo nenarušuje konkurenci. Tato nekonkurenční doložka 

byla zrušena v roce 1998, ale umístění pracovníka je limitováno na dobu určitou pravidly
124

 

vydanými jednotlivými municipalitami. Zaměřuje se na oblast úklidu, služeb apod. Tato 

sdružení mají daňové úlevy, nejsou plátci DPH, ale tímto musí být samofinancovatelné. Ale 

na jejich vznik a rozvoj mohou získat dotaci. Sousedské podniky (regies de quartier) naplňují 

roli sociálně-komunitního rozvoje cestou pracovní integrace ve vyloučených lokalitách. Jedná 

se např. o úklid, údržbu veřejných prostranství, zahradní a silniční úpravy včetně nátěrů, práce 

se dřevem atd. Zaměstnány jsou tak většinou ženy, starší osoby nebo formou praxe mladé 

osoby. Zatímco „zprostředkující asociace“ představují „první krok“ na cestě na primární trh 

                                                 
123

 EMES. WISE in France. Projekt PERSE. Dostupné z: 

http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/PERSE/PERSE_WP_02-03_B.pdf 
124

 Například rozsah práce nemůže překročit 240 hodin za 12 měsíců. 
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práce, „posledním“ krokem jsou tzv. přechodné/transitní pracovně integrační podniky slouží 

k „přechodnému“ zaměstnání osob u soukromých subjektů.  

 

Cílová skupina 

Ve všech sledovaných evropských zemích je kromě cílové skupiny osob se 

zdravotním znevýhodněním pozornost věnována také jiným ohroženým skupinám 

(dlouhodobě nezaměstnaným), v některých zemích pak také nejvíce marginalizovaným 

(osoby bez domova, osoby opouštějící ústavní péči, osoby z výkonu trestu apod). V České 

republice je dle zákona o zaměstnanosti podporována cílová skupina osob se zdravotním 

postižením, dále jsou nástroji aktivní politiky zaměstnanosti (díky podpoře projektů ESF) 

podporovány cílové skupiny osob, které jsou převážně marginalizované na trhu práce, které 

pracovat chtějí, ale díky omezením nemohou najít vhodnou práci (ženy s malými dětmi, 

osoby pečující o osobu blízkou, osoby s nízkou kvalifikací, mladí lidé či osoby před 

důchodového věku), ostatní cílové skupiny nejsou téměř podporovány.  

 

Tabulka č. 4.3 Cílová skupina WISE ve vybraných evropských zemích 

Španělsko dlouhodobě nezaměstnaní (nízká kvalifikace, 

věk), osoby se zdravotním postižením 

Belgie osoby s nízkou kvalifikací  

osoby se zdravotním znevýhodněním nebo 

jinými vážnými socio-profesními poruchami 

(chráněné dílny) 

region Flandry: osoby dlouhodobě 

nezaměstnané (min. 5 let) 

Rakousko dlouhodobě nezaměstnaní a zdravotně 

znevýhodnění 

Polsko pracovní a sociální reintegrace sociálně 

vyloučených osob (včetně osob bez domova, 

závislých) 

Itálie zdravotně znevýhodnění  a sociálně 

znevýhodnění (drogově závislí, alkoholici) 

Finsko dlouhodobě nezaměstnaní 

zdravotně znevýhodnění  

Velká Británie dlouhodobě nezaměstnaní, zdravotně 

znevýhodnění, osoby z výkonu trestu 
Zdroj: A WISE way of working. Guidelines for European policy makers Dostupné z: 

http://www.diesis.coop/jfiles/files/WISE_guidelines_en.pdf;  
MONZÓN, Jose Luis a Rafael CHAVES. The social economy in the European Union. CIRIEC: 2012.  

Dostupné z: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-790-en-c.pdf ; European Center for Not-for-

Profit Law. Legal framework for social economy and social economy and social enterprises:a comparative 

report. 2012.Dostupné z: http://evpa.eu.com/wp-content/uploads/2013/02/ECNL-on-socent-in-Europe.pdf ; 

Social Enterprise UK. State of Social Enterprise Survey. 2013. Dostupné z: 

http://www.socialenterprise.org.uk/uploads/files/2013/07/the_peoples_business.pdf [cit. 2012-03-20] 

http://www.diesis.coop/jfiles/files/WISE_guidelines_en.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-790-en-c.pdf
http://evpa.eu.com/wp-content/uploads/2013/02/ECNL-on-socent-in-Europe.pdf
http://www.socialenterprise.org.uk/uploads/files/2013/07/the_peoples_business.pdf
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Z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského 

sociálního fondu byly podpořeny podnikatelské aktivity nově vzniklých sociálních podniků 

také pro vyjmenované skupiny, ovšem jejich další podpora neexistuje. Tato podpora měla být 

vnímána jako startovací kapitál, který umožní realizovat potřebné investice a úkolem  dobře 

vypracovaného  podnikatelského plánu pak bylo, „aby si podniky dokázaly vydělat samy na 

sebe“, což praxe v mnoha případech v současné době popírá. Ze zkoumaných zemí (tabulka č. 

4.3) patří Polsko mezi země, které se primárně zabývá sociální exkluzí nejvíce 

marginalizovaných osob a jejich pracovní reintegrací.  

Také v Belgii bylo v roce 1998 legislativně zakotveno zřizování kromě chráněných 

dílen tzv. sociálních dílen, kdy bylo možné zaměstnat další cílovou skupinu z řad dlouhodobě 

nezaměstnaných, přičemž za nezaměstnané jsou považovány osoby bez práce v období delším 

než 5 let. Mimo startovacího kapitálu a příspěvku na mzdové náklady mohly tyto organizace 

zažádat o příspěvek na každého zaměstnance, který koordinoval činnost pěti pracovníků 

spadající do požadované cílové skupiny. Dalším příkladem je Itálie, či Velká Británie. Ve 

Velké Británii více než 50 % všech sociálních podniků zaměstnává osoby sociálně vyloučené 

- dlouhodobě nezaměstnané, osoby z výkonu trestu, osoby zdravotně znevýhodněné. 

 

Pracovní místa a podpora WISE 

V zemích s nižší podporou ze strany státu na sociální politiku a méně rozvinutou 

politickou zaměstnanosti (např. Velké Británe nebo Španělsko), jsou WISE málo závislá na 

veřejné podpoře. Ovšem není to pravidlem, neboť na druhou stranu v severských zemích, 

např. Dánsku, které je charakteristické jako silný sociální stát, se také nevytvořila výrazná 

podpora WISE ze strany státu, neboť se zde rozvíjely jiné programy než programy sociálního 

podnikání (např. sociálně rozvojové programy v rámci Kofoedovy školy). 

V 90. letech vzniká v západní Evropě celá řada programů, které podporují sociální 

podnikání s cílem integrovat nejvíce znevýhodněné skupiny. Toto uznání, ze strany veřejných 

subjektů, přineslo podnikům stabilní zdroje, i když v omezené výši. Převážně se jedná o 

vstupní granty, které mají kompenzovat dočasnou nezaměstnatelnost (Nyssens In Kerlin, 

2009). Podpora ze strany státu je realizována v několika základních formách. Jedná se o 

samotné uznání ze strany subjektů veřejné správy, zařazení sociálního podnikání do 

strategických dokumentů, místo grantové politiky vůči subjektům WISE se stále více 

uplatňuje smluvní vztah (včetně sociálně zodpovědného zadávání veřejných zakázek). 

Významnou podporu představují také programy Evropské unie a fungování střešních 

organizací na národní i mezinárodních úrovních. 
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Tabulka č.4.4 Typy pracovních míst v rámci WISE a jejich dotační podpora ve 

vybraných evropských zemích 

Španělsko tranzitní pracovní místa s různým stupněm 

mzdové podpory 

vlastní zdroje získané z obchodní činnosti na 

trhu veřejných služeb a soukromých trzích 

Polsko dotace na školení a integraci 

znevýhodněných osob  kromě sociálních 

družstev, která mají krátkodobé dotace na 

mzdy 

Itálie stálá a tranzitní pracovní místa 

fiskální zvýhodnění, zvýhodněný přístup na 

trh veřejných služeb a soukromý trh 

Finsko družstva – bez veřejné podpory 

sociální podniky – podnikání na soukromém 

trhu (ve větší míře) a dotační režim (v menší 

míře) 

pracovní centra – dotační režim (ve větší 

míře) a podnikání na soukromém trhu (v 

menší míře) 

Belgie tranzitní i stálá pracovní místa dle 

jednotlivých regionů, dotační podpora se liší 

dle regionů 

Rakousko tranzitní pracovní místa a některá stálá místa 

podporovaná dotacemi včetně vzdělávání a 

mentoringu, většinou segregovaná od 

běžného trhu 

Velká Británie veřejná podpora formou společensky 

odpovědného zadávání veřejných zakázek 

(veřejný sektor coby obchodní partner) a 

podnikání na soukromém trhu 

Francie spolupráce s veřejným sektorem (PPP)
125

 

Zdroj: A WISE way of working. Guidelines for European policy makers Dostupné z: 

http://www.diesis.coop/jfiles/files/WISE_guidelines_en.pdf;  
MONZÓN, Jose Luis a Rafael CHAVES. The social economy in the European Union. CIRIEC: 2012.  

Dostupné z: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-790-en-c.pdf ; European Center for Not-for-

Profit Law. Legal framework for social economy and social economy and social enterprises:a comparative 

report. 2012.Dostupné z: http://evpa.eu.com/wp-content/uploads/2013/02/ECNL-on-socent-in-Europe.pdf ; 

Social Enterprise UK. State of Social Enterprise Survey. 2013. Dostupné z: 

http://www.socialenterprise.org.uk/uploads/files/2013/07/the_peoples_business.pdf [cit. 2012-

03-20] 

 

V Evropě najdeme kromě „klasických“ pracovních míst (s různými druhy pracovní 

smlouvy a úvazků), tzv. tranzitní pracovní místa, jejichž cílem je, aby jedinec díky 

takovémuto pracovnímu místu, které je časově omezeno, získal potřebné schopnosti a 

společenské dovednosti, aby se posunul dále na primární trh práce (tabulka č. 4.4). Systém 

                                                 
125

 Více informací k PPP kapitola 3.3.4 této dizertační práce. 

http://www.diesis.coop/jfiles/files/WISE_guidelines_en.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-790-en-c.pdf
http://evpa.eu.com/wp-content/uploads/2013/02/ECNL-on-socent-in-Europe.pdf
http://www.socialenterprise.org.uk/uploads/files/2013/07/the_peoples_business.pdf
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tranzitních pracovních míst takto funguje především v Rakousku, kdy úřady práce stanoví, 

která cílová skupina a za jakých podmínek bude podporována po určitou dobu (zpravidla 

jeden rok). Nevýhodou tohoto systému je přes stabilitu finančního zázemí podniku, malý 

prostor pro inovace daný neustálým důrazem na personální politiku zaškolování nových 

pracovníků, tvorbu kolektivu, udržení pracovní morálky, problém s nutností propouštět 

schopný lidský kapitál. Kromě profesního zaškolování tato cílová skupina je také 

podporována ve formě vzdělávání a sociální pomoci. Tranzitní pracovní místa najdeme také 

ve Španělsku, Itálii nebo Belgii. V České republice bychom mohli tento způsob zaměstnávání 

připodobnit k systému společensky účelných pracovních míst, popřípadě veřejnoprospěšným 

pracím, které jsou podporovány z úřadů práce (projekty ESF) a cílem je, aby osoba získala 

potřebné dovednosti a po uplynutí doby (zpravidla půl roku) si daná osoba sama aktivně 

hledala pracovní místo na primárním pracovním trhu. Takto jsou podporovány např. cílové 

skupiny osob mladých do 26 let věku, osoby dlouhodobě nezaměstnané apod. 

 Jiný model využívaný v belgickém regionu Flandry podporuje také osoby s nízkou 

kvalifikací a dlouhodobě nezaměstnané (delší než 12 měsíců pro osoby mladší 50 let a půl 

roku pro osoby starší 50 let). Těmto osobám je nabízeno „stálé“ pracovní místo. Podniky 

(označované jako pracovně integrační podniky) mají nárok na dotace po určité období (2-4 

roky), jejichž výše každý rok klesá, a po uplynutí této doby má zaměstnanec nárok na získání 

pracovní smlouvy na dobu neurčitou v tomto podniku. V podstatě každý podnik, který 

naplňuje principy Corporate Social Responsibility
126

 (CSR) a nabízí určitý počet pracovních 

míst pro cílovou skupinu, může být označen jako pracovně integrační podnik. 

Všechny zkoumané země pracují s určitým stupněm veřejné podpory pro podniky typu 

WISE. V řadě zemí je to pak dotační podpora, v Rakousku dotační podpora směřuje z úřadů 

práce, v Belgie se liší dle jednotlivých regionů. Ve Velké Británii nefunguje podpora na 

principu dotačním (pouze 7 % podniků využívá jako hlavní zdroje dotace veřejného sektoru, 

rok 2013), nýbrž na principu partnerském, obchodním. Více než polovina (52 %) sociálních 

podniků obchoduje s veřejným sektorem a až 23 % podniků využívá zdroje získané 

z obchodních kontraktů s veřejným sektorem jako svých hlavních zdrojů
127

.  

                                                 
126 

Business Leaders Forum a jeho členské firmy vymezují společenskou odpovědnost jako dobrovolný závazek 

firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.Citováno online 

[cit. 2014-07-15]. Více informací o CSR dostupné z  http://www.csr-online.cz/co-je-csr/. 
127 

Social Enterprise UK. State of Social Enterprise Survey. 2013. Dostupné z: 

http://www.socialenterprise.org.uk/uploads/files/2013/07/the_peoples_business.pdf [cit. 2014-08-20] 

http://www.socialenterprise.org.uk/uploads/files/2013/07/the_peoples_business.pdf
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Z výše uvedené analýzy lze pro účely pracovní a sociální integrace vybrat několik pro 

českou praxi inovativních prvků, či příkladů dobré praxe sociálně-podnikatelského prostředí 

WISE: 

 podporu cílové skupiny osob nejvíce vzdálených trhu práce (také jiné cílové skupiny 

než osoby se zdravotním postižením), 

 provoz specifické formy chráněných dílen, tzv. sociálních dílen pro osoby sociálně 

vyloučené, 

 vytváření tranzitních pracovních míst jako přechodných pracovních míst doplněných o 

podporu vzdělávání, mentoringu s cílem resocializace a pracovní integrace na primární 

trh práce, 

 podporu pracovních míst pro specifické cílové skupiny znevýhodněných osob s cílem 

jejich trvalého zaměstnání v tržním sektoru, 

 získávání finančních zdrojů z prodeje služeb veřejnému sektoru či partnerství 

s veřejným sektorem na základě společensky odpovědného zadávání veřejných 

zakázek nebo využíváním konceptu public-private-(social)-partnership. 

 

V rámci Srovnávací analýzy modelů sociální ekonomiky v EU (z roku 2008), 

konkrétně Německu, Slovinsku, Španělsku a Velké Británii a možnosti jejich aplikace v ČR v 

rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 – 2013, MPSV ve spolupráci 

s národními experty na sociální ekonomiku, zdůraznilo některé inovativní prvky vhodné pro 

implementaci v České republice.
128

 V oblasti legislativního rámce byly zmíněny daňové úlevy 

pro sociální podniky využívané ve všech zkoumaných zemích, dále existence center místního 

rozvoje ve Slovinsku, která vznikla na základě partnerství mezi soukromou a veřejnou sférou 

a fungují jako centra zaměřená na podporu podnikání. Zdůrazněna byla rovněž meziresortní 

spolupráce, uplatňována v Německu, Španělsku, Velké Británii, ve formě spolupráce mezi 

ministerstvy průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zemědělství a ministerstva pro 

místní rozvoj.  

 

                                                 
128 

Tuto studii zpracovalo konsorcium Greater London Enterprise (GLE) - REDECo pro Ministerstvo práce a 

sociálních věcí (MPSV). Studie byla financována z prostředků Technické asistence Operačního programu 

Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), opatření 5.2 Ostatní oprávněné činnosti. Odkaz zde: 

http://www.equalcr.cz/files/clanky/1368/Zaverecna_zprava_230508.pdf 
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4.2 WISE v Polsku, Rakousku 

Ze vzorku analyzovaných evropských zemí byly zvoleny dvě země (Rakousko a 

Polsko), jejichž sociálně-podnikatelské prostředí (typu WISE) bylo dále podrobněji 

analyzováno. Kromě ostatních důvodů naznačených v úvodu kapitoly, hlavním důvodem pro 

výběr Polska byl důraz na pracovní a sociální reintegraci nejvíce marginalizovaných osob 

(což může být přínosné, pokud má WISE přispět k řešení problémů jakými jsou sociální 

vyloučení, chudoba), v případě Rakouska pak systém tranzitních míst s komplexní podporou 

(vzdělávání, psychologickou pomocí, mentoringem), jako důležitou součástí sociální 

reintegrace. 

Z polského prostředí byla pro účely výzkumu oslovena organizace s názvem Barka 

(Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka")
129

, z rakouského pak síť bdv austria
130

. Barka je 

nevládní organizací, která se zaměřuje na sociální rozvoj marginalizovaných skupin 

obyvatelstva – vzděláním, psycho-sociální podporou, podnikáním a rozvojem občanské 

společnosti. Barka byla založena v roce 1989 a dnes tvoří síť sociálních družstev a sdružení, 

které sama založila. Vytvořila systém center sociální integrace, je zakladatelem několika 

sociálních podniků, realizuje program sociálního bydlení a sebeobslužných komunit. Od roku 

2007 působí Barka v dalších evropských městech jako Londýn, Stockholm, Hague, Utrecht, 

Berlin, Brémy, kde je transferován model sociálně-integračních center.  

Společnost bdv austria (Der Bundesdachverband für Soziale Unternehmen) působí 

jako střešní organizace již více než 25 let, a to jako síť neziskových podniků fungujících na 

trhu práce v Rakousku. Obě organizace využívají svého postavení k lobby a ovlivnění 

politických opatření na trhu práce, podílí se na vytváření právních rámcových podmínek pro 

sociální podnikání, posilují vazby mezi členy sítě a zprostředkovávají výměnu informací, 

zajišťují propagaci sociálního podnikání. 

 

Metodologie řízeného rozhovoru  

Byla sestavena osnova výzkumných otázek pro řízený rozhovor, vycházející z  – 

identifikace charakteristik tzv. ideálního typu sociálních podniků (Defourny, 2011) typu 

WISE definovaného sítí EMES. Další informace čerpají z výstupů výzkumných organizací: 

CIRIEC, EMES, OECD. 

Jelikož evropské sociálně podnikatelské prostředí není, co se týče názvosloví 

unifikováno, názvosloví jednotlivých typů, právních forem a organizačního uspořádání 

                                                 
129

 Více informací na: http://barka.org.pl/ 
130

 Více informací na: http://www.bdv.at/ 
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sociálních podniků se značně liší. Pokud je možné, je při překladu využito terminologie 

z českého prostředí, jinak je využito doslovného překladu, či překladu vyplývajícího 

z charakteristických znaků daného podniku a je uváděn název také v původním jazyce.  

 

Téma, cíl a hypotéza 

Tématem výzkumu je analýza fungování sociálně-podnikatelských aktivit ve dvou 

vybraných evropských zemích uplatňujících koncept WISE a využívajících spolupráci veřejné 

správy, a to s orgány státní správy, které zastupují stát při výkonu veřejné správy (zvláště pak 

úřady práce) či spolupráci s orgány územní samosprávy (obce, kraje, regiony).  

Výzkumný cíl je formulován otázkami:  Jaké typy podniků jsou řazeny mezi subjekty 

typu WISE, jakou cílovou skupinu zaměstnávají a které podpůrné aktivity směrem k sociální 

a pracovní integraci realizují? Jaký způsob financování WISE využívají? Jaká je 

role/postavení veřejné správy ve vztahu k WISE? 

Výzkumné otázky jsou formulovány tak, aby na jejich základě bylo možné popsat 

systém a podmínky, za kterých sociální podniky typu WISE ve vybraných zemích fungují a 

přispívají k pracovní a sociální integraci. Takto popsané systémy jsou analyzovány a 

komparovány s českým prostředím. Analýza vede k selekci prvků pro český systém 

sociálního podnikání inspirativní a inovativní. 

1. Základní informace: Jaké typy a právní formy jsou uplatňovány?V jakém oboru 

WISE působí? 

2. Jaké cíle sociálního podniku jsou naplňovány? Pokud je realizováno školení 

v jaké formě? Jak velkou úlohu hraje resocializace? 

3. Jakou cílovou skupinu zaměstnáváte ve vašem podniku, s jakým omezením? 

Jaká je míra intenzity podpory vašich zaměstnanců, u kterých se snažíte o 

integraci?  

4. Jakým způsobem je financován provoz a investice sociálních podniků – WISE?  

5. Existují bariéry rozvoje sociálního podnikání WISE? 

 

Na základě předchozího studia WISE ve vybraných evropských zemích byla 

stanovena hypotéza H1: „V Rakousku a v Polsku je podporován vznik a fungování podniků 

typu WISE, jejichž postavení je legislativně upraveno a veřejnou správou podporováno, a toto 

podnikání vede k sociální a pracovní integraci osob marginalizovaných na trhu práce a 

dalších osob sociálně vyloučených.“ 
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4.2.1  Rakouské sociálně podnikatelské prostředí 

Sociální podnikání WISE, coby opatření aplikované na boj s nezaměstnaností a 

vyloučením z primárního trhu práce, se v Rakousku uplatňuje od 80. let (graf č. 4.1). První 

podniky nenabízely programy pro všechny cílové skupiny ohrožené exkluzí a 

nezaměstnaností. A proto na začátku 90. let vznikají další subjekty, tentokráte cílené i na 

zbývající cílové skupiny (Gruberová, 2012). Základním argumentem pro využití tohoto 

opatření ve formě WISE je, že je společensky, politicky a zaměstnavatelsky smysluplné, 

využít veřejné prostředky na veřejně prospěšné práce a služby a podpořit vznik pracovních 

míst, namísto pasivní podpory vynakládání zdrojů na podporu v nezaměstnanosti. 

Politika zaměstnanosti je v Rakousku decentralizována, v jednotlivých regionech je 

odlišná. Odlišnosti lze nalézt u cílů podniků a cílové skupiny, na nichž jsou zaměřeny, 

jednotlivé úřady práce stanoví vlastní priority a programy. Právní úprava se opírá o dvě 

směrnice – „Směrnice o podpoře sociálně-ekonomických podniků“ a „Spolkové směrnice o 

podpoře neziskových (obecně prospěšných) zaměstnavatelských projektů.
131

“ Základní 

legislativní úprava je dána  § 28/4c and 34/4c Zákona o podpoře trhu práce. Sociální 

podnikání je začleněno také do  Národního akčního plánu zaměstnanosti a regionálních paktů 

zaměstnanosti. 

 

Graf č.4.1 Období vzniku podniků WISE v Rakousku 

 

Zdroj: PUHRINGER, Judith. WISEs and their role in European policies National Report - Austria 2008.  BDV, 

2008.Dostupné z: http://www.bdv.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/WISE_Bericht_DE_2009_final.pdf 

                                                 
131 

Směrnice dostupná z: http://www.ams.at/_docs/001_gbp_RILI.pdf [cit. 2014-03-20] 

http://www.ams.at/_docs/001_gbp_RILI.pdf
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 Pro financování sociálních podniků (WISE) v Rakousku je charakteristická silná 

závislost na podpoře z úřadu práce, přičemž podpora není poskytována pouze osobám se 

zdravotním znevýhodněním (jak je tomu v České republice), ale také ostatním ohroženým 

cílovým skupinám. Vnímání pojetí této podpory je ve smyslu dotačním a jejím cílem je  

dosažení ekonomické a sociální reintegrace dlouhodobě nezaměstnaných lidí. Ztráty 

z hospodaření jsou podniku vyplaceny v podobě dotací, naopak přebytky pak využity na 

zřízení pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané nebo vytvoření poradenského centra či 

jiných podpůrných aktivit. Jedná se o tzv. tranzitní systém, kdy veřejná podpora směřuje na 

tranzitní (přechodná) pracovní místa, která mají sloužit k tomu, aby jedinec získal dostatečné 

pracovní a sociální návyky a mohl se vrátit na pracovní trh. Podpora je poskytována většinou 

na období jednoho roku, během kterého se tímto předpokládá návrat cílové skupiny na 

pracovní trh.  

Mezi příslušnými úřady práce a podniky jsou každoročně uzavírány smlouvy, jejichž 

součástí je stanovení délky a výše podpory sociálnímu podniku, ale například také cíle a 

cílové skupiny, a to z hlediska výběru a struktury. Další podmínkou je, aby podniky byly 

schopny pokrývat svou podnikatelskou činností nejméně 20 procent svých celkových 

nákladů. Ve smlouvě se úřad práce zavazuje „dodávat“ pro podnik osoby evidované na úřadu 

práce. Smlouva stanoví procentuální úspěšnost, které má podnik dosáhnout v oblasti 

začlenění svých pracovníků na trh práce, a vlastní délku přechodného zaměstnání. Sociální 

podnik tak jednoduše „adoptuje“ zaměstnance na dobu jednoho roku s cílem je stabilizovat, 

vyškolit v oblasti odborných a sociálních dovedností, poskytnout jim sociálně-pedagogickou 

pomoc a v konečné fázi je vyslat, aby se znovu začlenili na primární trh práce. V rámci tohoto 

procesu zvyšuje či získává cílová skupina kromě jiného kvalifikaci a dovednosti ve vybrané 

profesi, čímž zvýší své šance na získání dlouhodobého a snad i kvalifikovaného zaměstnání.  

Součástí smlouvy jsou také podmínky financování. Obecně jsou hrazeny náklady 

spojené se zřízením pracovního místa, náklady spojené se školením znevýhodněných 

zaměstnanců, náklady na sociálně-pedagogické služby a integrační pomoc cílové skupině 

zaměstnanců a náklady na nutné klíčové pracovníky za účelem odborného vedení a 

vzdělávání znevýhodněných zaměstnanců. Směrnice o podpoře sociálně-ekonomických 

podniků, část o spoluúčasti státu a obcí vyžaduje, aby se do společného financování zapojily 

také obce a spolkové země. Nejméně třetina z celkových finančních požadavků by měla být 

zajištěna od spolkových zemí a obcí (Mészáros, 2008).  

Existuje několik přístupů, jak diferencovat různé typy WISE v Rakousku. Organizace 

BDV Austria, která zastřešuje podniky typu WISE  v Rakousku dělí podniky na sociálně-
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ekonomický podnik  (SÖB), neziskový zaměstnavatelský projekt (GBP), (neziskové 

zaměstnavatelské agentury) (AKÜ), integrační podnik pro zdravotně znevýhodněné osoby a 

sociálně integrační podnik využívající jiné zdroje. 

Výzkumné centrum  FORBA
132

 ve Vídní rozlišuje tři typy: SÖB, GBP a neziskové 

zaměstnavatelské agentury (AKÜ). Další členění (Gruberová, 2012) je pak komplexnější: 

SÖB, GBP, AKÜ, integrativní podniky (IB), zaměstnavatelské projekty pro osoby zdravotně 

znevýhodněné a sociální integrační podniky využívající podpory pouze na financování služeb 

spojených s integrací na trh práce. 

Nezisková (dočasně) zaměstnanecká agentura (tzv. zprostředkovatelská) je 

specifickým příkladem, který nelze označit za samostatný model, neboť její financování je 

založeno na pravidlech využívaných pro SÖB nebo GBP, a proto má také charakter těchto 

podniků. Oproti výše jmenovaným má ovšem dvě výhody. Tyto podniky se snaží integrovat 

osoby přímo do podniku v rámci primárního pracovního trhu, bez toho aniž by prošli 

sekundárním pracovním trhem, na druhé straně je tento model také efektivnější z hlediska 

nákladů, které směřují pouze na integraci osoby. 

Integrační podniky
133 

zaměstnávají osoby se zdravotním postižením a jejich úkolem je 

zajištění jejich integrace na trh práce. Jsou financovány ze zdrojů Spolkového ministerstva 

pro sociální věci a ochranu spotřebitelů (částečně také z úřadů práce). Integrační podniky 

nabízejí chráněná pracovní místa, stejně jako ostatní typy pak také další vzdělávání a 

poradenství. Navíc ještě tyto podniky nabízejí podporu a poradenství podnikům v oblasti 

zaměstnávání osob s postižením.  

V dalším textu budou podrobněji vymezeny tyto typy podniků: sociálně-ekonomické 

podniky (sozialökonomische Betriebe) (SÖB) a gemeinnützige Beschäftigungsprojekte (GBP) 

(veřejno-prospěšné zaměstnavatelské projekty). 

 

Sozialökonomische Betriebe - SÖB (Sociálně-ekonomické podniky)
134 

SÖB nabízí časově omezené „tranzitní pracovní místo“ pro osoby dlouhodobě 

nezaměstnané s cílem návratu na primární pracovní trh. Podniky se mají co nejvíce 

přibližovat klasickým „ziskovým“ podnikům, ale přesto mají nabízet dostatečně chráněná 

                                                 
132

 Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt, Wien – Working Life Research Centre, Vienna, více informací 

zde: http://www.forba.at/de/index.html 
133 

Legislativně upraveno zde: Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz, 

Bundesrichtlinie für Integrative Betriebe vom 1. Juli 2004, GZ: 44.210/19-6/04 
134 

Legislativa: Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG) § 34 Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG) i.V.m. § 32 (3) 

AMSG, Bundesrichtlinie zur Förderung Sozialökonomischer Betriebe (SÖB) Nummerierung: AMF/8-2008, GZ: 

BGS/AMF/0722/9985/2008 
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pracovní místa, tak aby pracovníkům umožňovaly postupnou podporu znovuzačlenění na trh 

práce. Podmínkou je zajištění vzdělávání a individuální podpory zaměstnaným 

znevýhodněným osobám. Proto jsou v těchto podnicích zaměstnáni také sociální pedagogové 

a sociální pracovníci, kteří nabízejí individuální podporu a pomáhají pracovníkům při 

vyhledávání pracovního místa a znovuzačlenění na trh práce. 

Období, během kterého podniky cílovou skupinu zaměstnávají, se regionálně liší, a to 

od 6 – 12 měsíců (v některých případech více než rok). Výjimka existuje u osob, které mají 

méně než 3,5 let do důchodu, tyto mohou zůstat v těchto podnicích až do doby odchodu do 

důchodu.  

Financování těchto podniků je založeno z cca 40 % na vlastních výnosech, zbývajících 

60 % pak pokrývá dotace z úřadů práce, ESF, okresu, regionu či speciálního fondu pro osoby 

znevýhodněné a omezeně také ze zdrojů sponzorů.
135

 Podle Směrnice o podpoře SÖB
 136

 

z roku 2011 mají podniky nárok na podporu na provozní náklady a investice, dále pojištění 

zaměstnanců, či jejich odstupné.  

Mimo tuto podporu je možné zažádat o podporu pro jednotlivé zaměstnance, které 

podnik zaměstná s cílem jejich znovuzačlenění na trh práce, a to ve výši průměrné podpory 

v nezaměstnanosti (včetně nemocenského, důchodového a úrazového pojištění) na období 

maximálně jednoho roku. Částečně hrazeny mohou být také náklady na školení, sociálně-

pedagogické poradenství a podporu při zprostředkování na primární pracovní trh, stejně jako 

zaměstnání klíčových pracovníků. Výše příspěvku je každoročně dojednávána s úřadem 

práce.
137

  

 

Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte GBP (Obecně prospěšné zaměstnavatelské 

projekty) 

Jednou z hlavních odlišností tohoto typu podniku od předchozího typu, je charakter 

služeb či produktu, které nabízejí. Tyto podniky nejsou klasickými komerčními podniky a 

nejsou tak konkurencí podnikům maximalizující zisk. Nabízí rovněž časově omezené tranzitní 

pracovní místo, ale podniky vyrábějí a nabízejí produkty či služby obecně prospěšného 

charakteru. Tato podmínka může být splněna i tehdy, když tento podnik má partnera nebo 

                                                 
135

Bundesministerium fur Arbeit Soziales und Konzumenschutz. Aktive Arbeitsmarkt Politik in Osterreic 1994 -

2011. 2012. Dostupné z: http://www.bdv.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Dokumentation-Aktive-

Arbeitsmarktpolitik-2011.pdf [cit. 2014-03-20] 
136 

§ 34 Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG) i.V.m. § 32 (3) und § 37 d AMSG [cit. 2014-03-20] 
137 

Arbeitsmarktservice Osterreich. Bundesrichtlinie fur die Forderung Sozialokonomischer Betriebe. Dostupné 

z: http://www.bdv.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Bundesrichtlinie-SOEB.pdf[cit. 2014-03-20] 

http://www.bdv.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Dokumentation-Aktive-Arbeitsmarktpolitik-2011.pdf
http://www.bdv.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Dokumentation-Aktive-Arbeitsmarktpolitik-2011.pdf
http://www.bdv.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Bundesrichtlinie-SOEB.pdf
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zákazníka, který naplňuje principy obecné prospěšnosti nebo se jiný veřejný subjekt finančně 

podílí na nákladech podniku.   

Podniky fungují většinou jako sdružení/spolek nebo specifický typ GmBH
138 

a často 

jsou zřízeny u velké charitativní organizace a/nebo vytvořeny v partnerství se 

subjekty územní samosprávy.
139

 Podniky může zakládat veřejnoprávní subjekt: obec, spolek 

obcí, nadace apod. Tento model byl vytvořen v reakci na požadavek úřadu práce, aby se obce 

podílely na nákladech sociálních podniků. Jak však demonstrují některé rakouské příklady, 

očekávání úřadu práce se ne zcela naplnila, neboť v některých případech se obec místo 

poskytování finanční podpory raději podílí na organizačních a administrativních záležitostech 

podniku
140

. 

Zásadní rozdíl mezi SÖB a GBP je v tom, zda je jejich podnikatelská činnost časově 

omezeno a také do jaké míry jsou autonomní při rozhodování o využití vlastních výnosů. 

Povinností GPB je 51 % výnosů směřovat na veřejně prospěšné práce a služby pro spolky, 

obce. GBP mají v první řadě sledovat cíle dané trhem práce a sociální politikou. Fungování 

SÖB je časově neomezené, zatímco GBP mohou být omezeny v délce působení. Navíc  SÖB 

mají stanoveno, že vlastní výnosy musí tvořit 20 procent celkových nákladů. Protože GBP 

nejsou nijak limitovány, co se týče minimálního stropu výnosů, musí alespoň 60 % 

zaměstnanců GBP tvořit dlouhodobě nezaměstnané osoby. 

 

Beschäftigungsgesellschaften (BG) – zaměstnanecká sdružení 

Zaměstnanecká sdružení jsou specifickou formou neziskových projektů, které existují 

pouze ve Štýrsku – obecně se pak v různých zprávách a statistikách řadí k předchozímu typu, 

tedy obecně prospěšným zaměstnaneckým projektům (GBP).  

Specifickou formou jsou „pracovně školící centra“, jejichž ekonomická aktivita je 

ovšem velmi omezená a zaměstnávají pouze cílovou skupinu osob s duševním onemocněním.  

V posledních letech vznikly v Rakousku transformací ze  SÖB nové formy sociálních 

podniků, které nejsou do takové míry jako výše uvedené podniky veřejně podporovány. 

                                                 
138

GmbH - Je zvláštní formou komanditní společnosti, u které osobně ručící společník (komplementář) je 

společnost s ručením omezeným, a tím v podstatě neručí neomezeně. Většinou jsou společníci společnosti s 

ručením omezeným zároveň i komanditisty a někteří také jednateli této společnosti s ručením omezeným. 
139 

GRUBER, Charlotte. National profiles of work integration social enterprises: Austria. EMES. Projekt 

ELEXIES, 2006. Dostupné z: http://www.emes.net/uploads/media/ELEXIES_WP_03-06_AUS.pdf [cit. 2014-

03-20] 
140

Arbeitsmarktservice Osterreich. Bundesrichtlinie fur die Forderung GBP. Dostupné z: 

http://www.bdv.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Bundesrichtlinie-GBP.pdf [cit. 2014-03-20] 

http://www.emes.net/uploads/media/ELEXIES_WP_03-06_AUS.pdf
http://www.bdv.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Bundesrichtlinie-GBP.pdf
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Veřejné finanční prostředky přesto využívají (integrační příspěvek z úřadu práce pro osoby se 

zdravotním postižením a příspěvky na zaměstnávání osob se zvláštními požadavky)
141

.  

 

Zhodnocení sociálně-podnikatelského prostředí Rakouska z pohledu autorky 

 Popsané sociálně-podnikatelské prostředí nabízí několik přínosných aspektů pro 

potenciál možného uplatnění v českém prostředí, ale také některá rizika pro samotné rakouské 

sociální podnikání, a s tím související aplikace v rámci jiného prostředí.  

Mezi příležitosti rozvoje či uplatnění spatřuji: 

 využívání veřejných prostředků na veřejno prospěšné práce a služby namísto pasivní 

podpory v nezaměstnanosti, 

 implementaci sociálního podnikání na různých úrovních veřejné politiky v rámci 

strategických dokumentů (pakty zaměstnanosti, Národní akční plány sociálního 

začleňování), 

 komplexní individuální podporu osob dlouhodobě nezaměstnaných s cílem jejich 

profesní a sociální reintegrace (využívání služeb psychologů, speciálních pedagogů, 

podpora vzdělávání, mentoring, pomoc s vyhledáváním pracovního místa apod.), 

 snahu o účast obecních orgánů na sociálně podnikatelských aktivitách, 

 silnou finanční stabilitu sociálních podniků, 

 model tranzitních pracovních míst pro širokou skupinu osob vedených v evidenci 

úřadu práce.  

V České republice se model „tranzitních pracovních míst“ přibližuje např. realizací 

projektu společensky účelných pracovních míst pro osoby mladší 26 let (dokonce i s možností 

získání podpory pro mentora v organizaci, který podporuje takto daného jedince), případně 

veřejno prospěšných míst (pro osoby dlouhodobě nezaměstnané), kdy je poskytována podpora 

zaměstnavatelům, kteří zaměstnají tuto cílovou skupinu a po této pracovní integraci je úkolem 

jednotlivců (a zároveň také předpokladem) najít si práci. Chybí ovšem komplexní podpora, 

tak jak je poskytována v Rakousku (vzdělání, psychologická pomoc, pomoc s hledáním 

pracovního místa apod.). 

Rakouský systém představuje rovněž stabilní finanční zázemí pro sociální podniky, 

které takto nemusí řešit otázku budoucích finančních zdrojů, a mohou se naplno věnovat 

resocializaci a pracovní integraci osob. Finanční závislost sebou ovšem nese také povinnosti 

                                                 
141

 Příkladem může být firma R.U.S.Z z Vídně, která zaměstnává osoby ze  SÖB a GBP a tím, tedy nabízí 

pracovní místa na primárním trhu práce. 
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podniků vůči úřadům práce ve formě plnění řady podmínek, které mohou být pro podnik 

limitující. Mezi hlavní rizika systému  patří: 

 strnulost systému, neschopnost pružně reagovat na tržní dění (primární jsou smlouvy), 

 nemožnost zaměstnání osob dle vlastního výběru (cílová skupina a jednotlivé osoby 

jsou přijímány dle zadání úřadu práce), 

 nákladnost systému (vysoké náklady na zaškolování zaměstnanců), 

 vysoká fluktuace zaměstnanců (nemožnost ponechání si kvalitních zaměstnanců), 

 požadavek resocializace v předem stanovém období (půl roku, jeden rok) bez ohledu 

na individuální schopnosti a možnosti jedince. Jako problém se toto může jevit zvláště 

u osob vyžadujících delší čas pro jejich aktivaci, či například osob starších, které si 

budou obtížně hledat pracovní místo. 

  

4.2.2 Polské sociálně podnikatelské prostředí 

Polské sociálně-podnikatelské prostředí na základě analýzy prostředí WISE 

v jednotlivých evropských zemích, by se dalo charakterizovat velmi zjednodušeně jako 

reintegrační, komunitní, občansky participativní, založené na lokálním partnerství a 

především sociálním družstevnictví. Přičemž cílová skupina, která je podporována, je odlišná 

nejen vůči českým, ale také evropským zvyklostem, což je důvod, proč pro další analýzu byl 

zvolen právě tento model. Polské WISE zaměstnávají především osoby nejvíce 

marginalizované, vzdálené trhu práce a sociálně vyloučené (osoby bez domova, dlouhodobě 

nezaměstnané, osoby opouštějící ústavní zařízení).  

V letech 2002–2003 se v Polsku rozproudila silná debata a kritika na zákon o sociální 

pomoci a sociálním zaměstnávání. Kritika se týkala především koexistence dvou systému, 

kdy obdobné služby nabízí subjekty veřejné správy a na druhé straně neziskové subjekty, 

vzniká pak mezi nimi konkurence a “přetlačování” o cílovou skupinu. Úřady práce jsou často 

nuceny vykazovat pozitivní statistiky „úspěšně“ realizovaných projektů, naplnění ukazatelů 

počtu „odškolených“ osob, bez skutečného dopadu zvýšení kvalifikace, či reintegrace cílové 

skupiny.  

Období 2002–2006 je v Polsku charakteristické procesem vytváření nové právní 

úpravy nastavující podmínky integrace a podpory sociální ekonomiky, za účasti nevládních 

organizací a dalších subjektů. Za mezní kroky jsou pak považovány dvě legislativní úpravy, a 

to zákon o sociálním zaměstnávání a zákon o sociálním družstevnictví, který byl nejdříve 

začleněn do zákona o podpoře zaměstnávání a institucích trhu práce, později jako samostatný 
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zákon o sociálních družstvech.  

Stejně jako v České republice, také v Polsku byly v rámci programového období 2007-

2013 podpořeny projekty v oblasti sociální ekonomiky z Evropského sociálního fondu 

Operačního programu Lidské zdroje a získaly tak startovací kapitál. Specifickou prioritou 

tohoto Operačního programu tvořila podpora sociální integrace, s cílem posílení a rozvoje 

sektoru sociální ekonomiky. V rámci programu bylo podpořeno vytvoření regionálních center 

na podporu sociální ekonomiky, s účelem zajišťování právních, účetních a marketingových 

služeb, fungujících jako poradenská centra, inkubátory sociální ekonomiky. Tato centra 

nabízejí také vzdělávání pro subjekty sociální ekonomiky. Program podpořil vznik kolem 300 

center. Evaluace tohoto projektu však ukázala, že počet center, které vznikly byl příliš vysoký 

a doba podpory příliš krátká. Ukázalo se, že lepší by bylo zafinancovat menší počet center na 

delší dobu. Silnou stránkou tohoto projektu však byla všestranná a integrovaná podpora 

(školení, granty, poradenství, partnerství) a schopnost ovlivnit regionální subjekty a strategie 

za účelem vytvoření místní, regionální spolupráce pro sociálně-ekonomický rozvoj.
142

  

Za jeden z mezníku, jak už bylo naznačeno, může být považováno přijetí zákona o 

sociálním družstevnictví. Novodobé sociální družstevnictví se v Polsku začalo rozvíjet v 90. 

letech na základě rostoucího trendu sociálního vyloučení a chudoby. Situace v Polsku 

představuje obdobný scénář, který se odehrával v Itálii předtím, než byl přijat zákon o 

sociálním družstevnictví. V Itálii to byly katolické neziskové organizace, které usilovaly o 

vytvoření nových příležitostí pro sociální a pracovní reintegraci zdravotně znevýhodněných, 

osob se závislostí a osob opouštějících výkon trestu. Italský zákon z roku 1991 byl přeložen 

zástupci polské organizace Barka a prezentován Jerzy Hausnerovi
143

, který inspirován 

italským příkladem, nazval tento zákon “zákonem nové generace”.  Tyto aktivity odstartovaly 

diskuse a analýzy, které vyústily v přidání kapitoly o sociálních družstvech do zákona na 

podporu zaměstnávání a institucí na trhu práce z roku 2004. V dubnu 2006 byla přijata 

polskou vládou samostatná právní úprava sociálního družstevnictví
144

.  

V souvislosti se Zákonem o sociálním družstevnictví dochází ke změně v postavení 

cílové skupiny (sociálně znevýhodněných) od těch, kteří jsou závislí na dávkách k těm, kteří 

se sami snaží o zvýšení vlastní výkonnosti a efektivity. Toto je zásadní rozdíl v podpoře 

                                                 
142

 Převzato z dokumentu A better future, výstupu aktivit sítě BFSE network ( The Better Future for the Social 

Economy. BFSE  je vzdělávací síť podporovaná orgány ESF, kde dochází k výměně znalostí, zkušeností a 

osvědčených postupů, s cílem podpořit rozvoj sociální ekonomiky v rámci operačních programů ESF. Dostupné 

na http://www.socialeconomy.pl/sites/default/files/files/BFSE%20Report.pdf . [cit. 2014-03-20] 
143 

Jerzy Hausner – Ministr práce a sociálních věcí v Polsku v období (2001-2003) 
144

 Oponenti zpochybňovali schopnosti cílové skupiny (lidé bez domova, osoby závislé apod.) zakládat družstva, 

a také poukazovali na možnost zneužití tohoto institutu soukromými podnikateli, kteří by mohli simulovat 

rozpad společnosti a založit sociální družstvo. 

http://www.socialeconomy.pl/sites/default/files/files/BFSE%20Report.pdf
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dlouhodobě nezaměstnaných osob – od pasivního přístupu (založeném na sociálních dávkách) 

k vlastní aktivitě.  

Sociální družstva představují (stejně jako v Rakousku) přechodný (tranzitní) způsob 

socio-pracovní reintegrace pro vyloučené skupiny. Ale jak vyplynulo ze šetření, rozvoj tohoto 

typu podniku je stále nedostatečný. Důvodem je nedostatek personálu odborně připraveného k 

výkonu sociálně-pracovní reintegrace osob z vyloučených skupin; silná struktura sociálních 

služeb, založena na distribuci služeb a tradičních vztazích – klient/příjemce služby, sociální 

pracovník/poskytovatel služby, nedostatečná znalost sociální ekonomiky na místní úrovni, a 

také mezi sociálními pracovníky; právní bariéry nebo obtíže se získáním půjček od 

bankovních institucí členy družstev nebo nemožnost získat finanční pomoc v případě 

zadlužení cílové skupiny.  

Legislativně je sociální podnikání WISE vymezeno především Zákonem o pracovní a 

sociální reintegraci & zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob (ze dne 27. srpna 1997), 

Zákonem o sociálním zaměstnávání (ze dne 13. června 2003), Zákonem o sociálních 

družstvech (ze dne 27. dubna 2006), Zákonem o veřejno prospěšných aktivitách a 

dobrovolnictví (ze dne 24. dubna 2003), Zákonem o podporovaném zaměstnávání a 

institucích pracovního trhu (ze dne 20. dubna 2004). 

 

Typy WISE 

Na základě výstupů definovaných organizací Barka tvoří polské sociálně-integračně 

podnikatelské prostředí šest typů podniků:  

 společnost s ručením omezeným na bázi neziskového charakteru,  

 nevládní neziskové organizace, 

 sociálně integrační centrum,  

 sociální družstvo, 

 centrum pro pracovní aktivaci tělesně handicapovaných osob. 

Osoby se zdravotním znevýhodněním jsou zaměstnávány v podnicích podporovaného 

zaměstnávání. Status takového podniku získá subjekt, který zaměstná více než 40 % osob se 

zdravotním znevýhodněním (včetně alespoň 10 % pro osoby s vážnými duševními obtížemi). 

Podniky, které fungují jako podporované zaměstnávání získávají prostředky ze Státního fondu 

pro rehabilitaci osob s postižením (PFRON) příspěvku sociálního pojištění nad rámec 

povinného pojištění u handicapovaných osob a jsou obdobně jako v České republice daňově 

zvýhodněny.  
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Z právního hlediska se typ společnosti „společnost s ručením omezeným na bázi 

neziskového charakteru“ neodlišuje od klasické společnosti s ručením omezeným regulované 

podle obchodního zákoníku. Rozdíl je v cílech, které se společnost snaží naplňovat a ve 

způsobu využití zisku. Společnosti s ručením omezeným na bázi neziskového charakteru 

naplňují sociální cíle a rovněž případný zisk je využíván pro tyto účely. Z důvodu požadavku 

vysokého základního kapitálu (50 000 PLN) není tento typ rozšířen.  

Mezi nevládní neziskové organizace patří nadace a sdružení. Financovány jsou 

především z veřejných zdrojů (až 2/3), příjem z jiných zdrojů činí pouze 30 %. Zhruba 

desetina těchto organizací naplňují podmínky pro zařazení mezi sociálně-ekonomické 

podniky. V období 2001/03 byla založena zhruba čtvrtina všech dnešních nevládních 

organizací, a z toho bylo registrováno asi 34 % jako sociálně ekonomický podnik. Právní 

forma je definována zákonem z dubna 2003 (zákon o veřejně prospěšných organizacích a 

dobrovolnictví). Posláním těchto podniků jsou veřejně prospěšné aktivity. Co se týče rozsahu 

nabízených aktivit, až 45 % těchto podniků realizuje především vzdělávací a školící služby, 

mezi další oblasti lze uvést sociální služby, nabídku volnočasových aktivit. 

Centrum pro pracovní aktivaci tělesně handicapovaných osob (Zakład Aktywności 

Zawodowej) může realizovat hospodářskou činnost. Zisk směřuje do fondu aktivace, který 

pokrývá náklady na rehabilitaci handicapovaných osob, nákup zařízení a podporu bydlení. 

 

Centra sociální integrace 

 „Centra pro sociální integraci“ a „sociálně-integrační kluby“ jsou upraveny zákonem 

o sociálním zaměstnávání z roku 2003, jako reakce na vysokou nezaměstnanost pohybující se 

v rozmezí 20-30 %, v roce 2007 novelizován (rozšířen např. o cílovou skupinu osob se 

zdravotním znevýhodněním). Zákon byl inspirován fungováním a aktivitami jednak polské 

organizace Barka v letech 1989 – 2002 a rovněž dánské Kofoedovy školy, jejichž cílem byla 

integrace sociálně vyloučených osob a skupin. Do legislativy se tak v Polsku poprvé dostává 

koncepce sociálního vyloučení. Cílem těchto center je individuální sociální a pracovní 

reintegrace sociálně vyloučených skupin, a těch, kteří jsou ohrožení sociální exkluzí. Podpora 

sociálně vyloučených osob je individualizovaná. Cílovou skupinou jsou především: 

dlouhodobě nezaměstnaní,
145

 lidé bez domova s cílem reintegrace, drogově závislí po 

ukončení léčby, lidé propuštění z výkonu trestu, azylanti, handicapované osoby, duševně 

                                                 
145

 Nezaměstnaný déle než 12 měsíců za předchozí dva roky 
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nemocní. Centra sociální integrace nejsou samostatnými právními subjekty, většina je 

zakládána nevládními organizacemi a místními samosprávnými orgány. 

Sociálně integrační centra mohou vykonávat hospodářskou činnost, která ale není 

chápána jako klasická hospodářská činnost běžných podniků, ale jako forma pracovní 

aktivace znevýhodněných osob. Sociálně integrační centra zajišťují obecné a profesní 

vzdělávání pro vyloučené skupiny obyvatel. Prodávají zboží a služby vyrobené účastníky 

center a realizují různé služby na podporu místní komunity. Centra disponují odbornými 

pracovníky jakými jsou: psycholog, pedagog, sociální pracovník atd., kteří usilují o rozvoj 

sociálních a pracovních dovedností zaměstnané cílové skupiny za podpory následujících 

metod: školení, rekvalifikace, podpory sociálních dovedností - hraní sociálních rolí, 

poradenství v oblasti finančního hospodaření nebo rozvoje týmové spolupráce.  

Osoba, zapojená do programu získává integrační příspěvek ve výši 100 % podpory 

v nezaměstnanosti a navíc možný bonus ve formě 20 % integračního příspěvku za mimořádné 

zásluhy. Individuální program je sestaven na období 12 měsíců, ale ve výjimečných případech 

může být tato doba prodloužena na rok a půl. Program se započítává do doby platné pro 

výpočet důchodu.  

Zaměstnavatel, který zabezpečí pracovní příležitost pro osoby tohoto programu, je 

oprávněn získat příspěvek na jeho pojištění po dobu 12 měsíců. Centra získávají finanční 

prostředky z vojvodství (na první tři měsíce a příspěvek na zařízení dílen), další komunální 

zdroje (příspěvek na účastníka je stanoven individuálně dle jejich počtu), ESF, obchodních 

aktivit (oddělené od aktivit za účelem sociální a pracovní reintegrace) a dále reintegrační 

příspěvek dle zákona o pracovní a sociální reintegraci. 

 

Sociální družstvo 

Sociální družstva jsou legislativně upravena zákonem o sociálních družstvech z roku 

2006. Sociální družstvo je organizací provozující ekonomickou a reintegrační činnost pro své 

členy. Cílovou skupinou jsou osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby, které prošly 

reintegrací v centrech sociální integrace a osoby handicapované. Znovu se jedná o podnik, 

který zajišťuje tranzitní (přechodné) pracovní místo, než se jedinec umístí na primární trh 

práce. Zaměstnancem družstva mohou být rovněž odborní pracovníci, ovšem jejich počet 

nesmí překročit 50 % zaměstnanců.  
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Lokální partnerství  

Lokální partnerství je založeno na bázi spolupráce mezi partnery z různých oblastí 

sociálně-ekonomického prostředí, s cílem rozvoje lokální spolupráce v oblasti sociální a 

pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. Co je nutno podtrhnout, je 

dlouhodobost trvání těchto partnerství a systematický charakter jejich činnosti a rovněž 

různorodost subjektů angažovaných v těchto partnerstvích. Partnerství se soustřeďuje na 

identifikaci a řešení lokálních problémů a tvorbu prostředí, ve kterém má každý obyvatel 

vhodné podmínky pro osobní i společenský rozvoj.  

Pro lokální partnerství není lhostejné k jak velkému územnímu celku jej přiřazujeme, 

zda se jedná o obec nebo okres. Jak vyplývá z do té doby získaných zkušeností organizace 

BARKA, je optimální pro fungování lokálního partnerství velikost území obývající několik 

tisíc až 20 tis. obyvatel. V případě celků s větším počtem obyvatel by již bylo těžké hovořit o 

skutečné participaci v rámci partnerství. Můžeme tedy konstatovat, že vhodným prostředím 

pro realizaci lokálních partnerství a jejich činnosti bude obec a spíše městská část (obvod) než 

celé město. 

Model spolupráce lokálních partnerství funguje na zásadách: suverenity, partnerství, 

subsidiarity, efektivity, otevřenosti a informační otevřenosti. Zásada suverenity je projevem 

dobrovolné účasti v partnerství, kdy každý z členů sám určuje rozsah a formu své 

angažovanosti a mimo smluvní ujednání v partnerské dohodě zachovávají plnou autonomii. 

Všichni partneři respektují zásadu rovnosti, jejich hlasy při příjímání rozhodnutí mají 

stejnou váhu bez ohledu na jejich společenský status, velikost a výši vkladu. Rozhodnutí mají 

být učiněna na zásadě konsensu. Místní vlády mají za úkol podporovat vznik a fungování 

takovýchto partnerství zejména vytvářením dobrých podmínek. Efektivita se má projevovat 

v tom, že partneři nevykonávají souběžnou činnost s činností v rámci partnerství, nevytváří 

konkurenci partnerství a nerealizují žádné aktivity, jež by mohly poškodit cíle partnerství. 

Lokální partnerství je otevřeno všem zúčastněným ve sdílení cílů a přijetí principů své 

činnosti. Zásada informační otevřenosti předpokládá veřejnou dostupnost veškerých 

informací týkající se partnerství, jeho činnosti a možnosti spolupráce. 

Právní formy, a s tím související zásady vzniku a fungování lokálních partnerství, 

představují širokou oblast, obecně lze říci, že lokální partnerství v Polsku fungují na základě 

právních forem: 

 stowarzyszenie i zwiazek stowarzyszeń (sdružení nebo svaz sdružení), 

 fundacja (nadace), 
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 spółka z ograniczona odpowiedzialnościa o charakterze niedochodowym (Společnost 

s ručením omezeným neziskového charakteru). 

Kromě těchto právních forem, existují rovněž lokální partnerství působící na základě 

smluvních ujednání. Výhodou je možnost rozšíření lokálního partnerství o další subjekty bez 

nutnosti provedení formálních změn, libovolné rozšíření předmětu činnosti, nízká úroveň 

formalizace vzniku ručení lokálního partnerství a provedení změn, libovolná forma vedení a 

řízení partnerství. V lokálním měřítku má každý obyvatel kdykoliv právo zúčastnit se setkání 

a podílet se na činnosti lokálního partnerství. Nevýhodou smluvního ujednání je chybějící 

právní subjektivita, která znemožňuje vystupování v oblastech uzavírání pracovněprávních 

smluv, pronájmu prostor, nákup potřebného vybavení, podepisování smluv. Problémem může 

být rovněž správa veřejných prostředků (fondů EU a kraje) na podporu činnosti členů 

lokálního partnerství, vytvoření rozpočtu, ale také nízká vymahatelnost odpovědnosti a 

aktivního přístupu vůči členům partnerství. Členové se někdy neúčastní společných jednání a 

nechtějí na sebe brát zodpovědnost za splnění úkolů, a to zejména z důvodu, že účast 

v lokálním partnerství berou jako činnost nad rámec své běžné činnosti. 

 

Shrnutí polského sociálně-podnikatelského prostředí dle autorky 

 Za hlavní přínos systému sociálně-podnikatelského prostředí WISE  v Polsku jsou 

jeho zkušenosti a příklady dobré praxe se zaměstnáváním osob nejvíce marginalizovaných, 

vzdálených z trhu práce. Stejně jako v rakouském systému jde o komplexní systém podpory 

(včetně vzdělávání, poradenství atd.), který není v českém prostředí uplatňován.  

 S komplexní podporou souvisí také existence úspěšných center sociální integrace a 

následného systému sociálního družstevnictví. Centra sociální integrace fungují na principech 

dánské Kofoedovy školy (která svého času působila také v České republice a znovu se 

objevují snahy o obnovu tohoto systému), kdy osobám nezaměstnaným je nabízena 

individuální pomoc dle jejich potřeb včetně systému vzdělávání, poradenství, pracovní 

aktivity a další naturální pomoci. 

 Dalším inovativním prvkem vzhledem k českému prostředí je existence a rozvoj 

regionálních center na podporu sociální ekonomiky. V českém prostředí se nyní začíná 

rozvíjet forma regionálních spolupráci např. v rámci klastrů, komor apod.,  kdy zkušenosti 

s činností jednotlivých členů by mohly být pro tyto aktivity inspirativní. V tomto směru může 

být inspirativní rovněž zkušenost s fungováním lokálních partnerství, která se blíží systému 
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francouzského komunitního organizování (nikoli plánování), založeném na spolupráci 

různých subjektů v rámci určité lokality k řešení konkrétních problémů. 

 Stejně jako v rakouském, tedy i polském systému lze odhalit několik rizik. Především 

je to otázka dostatečného počtu odborníků v oblasti resocializace cílových skupin. V oblasti 

lokálního rozvoje pak nedostatečná znalost sociální ekonomiky. V případě znevýhodněných 

osob (se silnou marginalizací) pak systém naráží na problémy se získáním startovacího 

kapitálu pro účely založení sociálních družstev, či možností úvěru v případě zadlužení a tedy 

vymanění se z pasti sociálního vyloučení (viz kapitola č. 2). 

 

Vyhodnocení řízeného rozhovoru 

1) Základní informace: Jaké typy a právní formy jsou uplatňovány?V jakém oboru WISE 

působí? 

Mimo výše popsané legislativní úpravy, samotné vlády přijaly sociálně-podnikatelské 

aktivity za nástroje opatření při vzrůstající tendenci existence sociálního vyloučení a chudoby. 

V Polsku byly tyto snahy podporovány neziskovým sektorem a tento sektor také participoval 

na vytvoření dané legislativy. Většina WISE v Rakousku funguje jako spolek
146

 (56,86 %) a 

jen několik jako GmbH (21 %)
147

. Spolek nemůže být založen za účelem zisku, nicméně 

může vyvíjet hospodářskou činnost. 

Z hlediska oborů, v nichž WISE působí není mezi zeměmi žádný zásadní rozdíl 

(převládají jednoduché služby, či řemeslná činnost), ale vždy, a to v případě jakéhokoliv 

sociálního podniku jde o způsob inovace, kdy pro specifickou skupinu zaměstnanců je 

vyhledávána taková pracovní činnost, kterou mohou vykonávat nebo je pracovní program 

natolik inovativní, aby byl konkurenceschopný v porovnání s ostatními podniky na trhu. Mezi 

obory činnosti patří např. údržba parků, opravárenská činnost, úklid, doprava, administrace, 

prádelny, čistírny, recyklace, gastronomie, atd. Specifickou skupinou jsou tzv. ECO-WISE v 

Rakousku, které naplňují trojí prospěch (ekonomický, sociální a ekologický) a tyto pak působí 

v oblastech recyklace, třídění odpadů, renovace, opravy, pěstování bio-produktů, atd., 

respektive určitým způsobem přispívají k zlepšování životního prostředí. 

 

 

                                                 
146

 Upraveny na základě zákona o spolcích: Vereinsgesetz 2002, BGBl I Nr 66/2002, VerG BGBl. I Nr. 66/2002 
147 

Údaje převzaty ze zprávy  PÚHRINGER Judith WISEs and their role in European policies National Report – 

Austria. bdv austria, Vídeň. 2008 [cit. 2014-03-20] 
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 2. Jaké cíle sociálního podniku jsou naplňovány?Pokud je realizováno školení v jaké formě? 

Jak velkou úlohu hraje resocializace? 

Hlavním cílem rakouských podniků WISE (graf č. 4.2) je posun jedince na primární 

pracovní trh – jeho integrace z hlediska rozvoje sociálních schopností a pracovních 

dovedností. Přitom školení a vzdělávání hraje významnou roli. Vyloučený jedinec prochází 

několika fázemi a sociálně-podnikatelské prostředí slouží jako tranzitní přechodná doba na 

primární trh práce. Podpora je zajišťována také ve vztahu k hledání pracovního místa na 

primárním trhu práce. Z veřejných zdrojů je hrazeno školení i poradenství realizováno 

v podnicích. 

 

Graf č. 4.2. Cíle rakouských WISE (v procentech), rok 2008 

 

Zdroj: PUHRINGER, Judith. WISEs and their role in European policies National Report - Austria 2008.  BDV, 

2008.Dostupné z: http://www.bdv.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/WISE_Bericht_DE_2009_final.pdf 

 

 

V Polsku výraznou roli sehrává sebezaměstnávání, v souvislosti s rozvojem 

družstevního typu sociálního podnikání (inspirováno italským modelem). Důraz je stejně jako 

v rakouském prostředí kladen na komplexní pomoc jednotlivcům, a to jak psychosociální 

pomoc (poradenství) a vzdělávání, a to nejen spojené s výkonem pracovní činnosti, ale 

obecně rozvoji schopností a dovedností.  
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3) Jakou cílovou skupinu zaměstnáváte ve vašem podniku, s jakým omezením? Jaká je míra 

intenzity podpory vašich zaměstnanců, u kterých se snažíte o integraci?  

 Hlavní cílovou skupinou sociálních integračních podniků jsou v první řadě osoby 

nezaměstnané, které mohou být dále děleny podle doby, kdy jsou bez práce nebo jejich socio-

ekonomického postavení.  

 

Graf č.4.3 Procento osob tvořících cílovou skupinu podniků WISE v Rakousku 

 

Zdroj: PUHRINGER, Judith. WISEs and their role in European policies National Report - Austria 2008.  BDV, 

2008.Dostupné z: http://www.bdv.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/WISE_Bericht_DE_2009_final.pdf 

 

Jak ukazuje praxe (a také podmínky integrace) mezi zaměstnance, kteří tvoří podstatnou část 

cílové skupiny podniků WISE v Rakousku, patří především osoby, které jsou integrovatelné, 

tzn. „ne až tak vzdálené“ primárnímu trhu práce (viz graf č.4. 3). (migranty, osoby bez 

domova, drogově závislé apod.). 

Je to dáno právě limitem časového období, kdy podnik, aby získal patřičné dotace, 

musí umístit jedince na primární pracovní trh (zpravidla jeden rok). Naopak polské socio-

ekonomické prostředí se jako jedno z mála v Evropě snaží zacílit na osoby nejvíce vyloučené 

z trhu práce 

4) Jakým způsobem je financován provoz a investice sociálních podniků – WISE?  

Financování rakouských a polských podniků je založeno na více zdrojích, včetně 

dotací, tedy veřejné podpory (viz. rozdíly u popisu jednotlivých systémů) ze stany státu, 

Evropského sociálního fondu a také vlastních zdrojích z podnikání.  
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5) Existují bariéry rozvoje sociálního podnikání WISE vůči pracovní a sociální integraci? 

Jednou z překážek rozvoje v Rakousku je postupné omezování veřejných rozpočtů pro 

účely podpory podniků (nárůst poskytování dotací omezen jedním rokem během kterého není 

možné být konkurenceschopným a v některých případech také integrovat cílovou skupinu) a 

chybějící dlouhodobý sekundární pracovní trh. Z výzkumu vyplynulo, že primární trh práce je 

již „nasycen“ a není schopen přijmout další „tranzitní“ zaměstnance z řad „vyloučených 

skupin“. I když je integrační podíl vysoký (40 – 50 %), vyvstává otázka, co s těmi transitními 

pracovníky, kteří nemohou být integrovaní.  

Bariérou rozvoje v Polsku je nízká odborná úroveň pracovníků, kteří mají vykonávat 

sociálně-integrační aktivity pro nejvíce ohroženou cílovou skupinu a také stále nízké 

povědomí o sociálním podnikání mezi veřejností, včetně orgánů veřejné správy. 

 

Zhodnocení výzkumného cíle:   

 Jaké typy podniků jsou řazeny mezi subjekty typu WISE, jakou cílovou skupinu 

zaměstnávají a které podpůrné aktivity směrem k sociální a pracovní integraci 

realizují? 

Mezi podniky WISE jsou řazeny subjekty, jejichž postavení je legislativně upraveno a může 

nabývat různých forem (od sociálních družstev, přes obecně prospěšné podniky po sociální 

podniky fungující na běžném trhu a konkurující ostatním podnikům). Především polské 

prostředí se zaměřuje také na integraci nejvíce marginalizovaných, a tím může přispívat (a 

také přispívá) k řešení otázky sociálního vyloučení a chudoby. Mezi podpůrné aktivity 

uplatňované v rámci WISE patří především vzdělávání, školení, odborná pomoc, mentoring, 

pomoc s vyhledáváním pracovního místa apod. 

 Jaký způsob financování WISE využívají?  

V obou případech (Rakousko i Polsko) je systém dotační, založen na podpoře z veřejných 

zdrojů. V případě Rakouska jde o specifickou formu, kdy sociální podniky „pracují“ pro 

úřady práce, které jim poskytují dotaci na resocializační službu (není chápáno jako prodej 

služeb jak je tomu např. ve Velké Británii). Tato forma je někdy v případě rakouských 

podniků kritizována v souvislosti s nutností dodržovat řadu podmínek a také nutností 

sepisovat smlouvy s úřady práce pouze na období jednoho roku, které v podstatě neumožňuje 

strategické plánování a tedy konkurenční a podnikatelský rozvoj a existují tedy snahy o 

osamostatnění se a fungování nezávisle na tomto typu způsobu financování. 

 Jaká je role/postavení veřejné správy ve vztahu k WISE? 
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Subjekty veřejné správy fungují do jisté míry jednak jako poskytovatelé finanční podpory, tak 

také částečně jako partneři při řešení otázek sociální exkluze a marginalizace na trhu práce. 

Ovšem v obou případech je to proces, který je v začátku, je to otázka dlouhodobé strategie a 

snahy dosažení partnerského přístupu ze strany obcí a krajů (regionů a vojvodství) a nutnosti 

obhajovat přínosy WISE a přínosy partnerství pro dané subjekty, společnost a 

marginalizované jedince. 

 

4.3  WISE v ČR 

Další fází výzkumu je zamyšlení nad schopností WISE  v českém prostředí dosahovat 

pracovní a sociální reintegrace znevýhodněných osob,  a to na základě informací popsaných 

v teoretické části, výstupů studií TESSEA, VÚPSAV
148

, MPSV a realizovaného výzkumného 

šetření v období 2011-2014 u 17 sociálních podniků v České republice. Zkoumaný vzorek 

tvoří 10 % podniků hlásících se k principům sociálního podnikání sítě TESSEA, sdružujících 

tyto podniky. 

Cílem je zhodnocení přínosu WISE ke zmírnění sociálního vyloučení a marginalizace 

na trhu práce a zhodnocení požadavků podpory a spolupráce WISE se subjekty veřejné 

správy. 

 

Metodologie řízeného rozhovoru  

Plánovanému výzkumu probíhajícímu v letech 2011-2014 předcházelo sondážní 

šetření realizované v roce 2011. Samotnému šetření předcházela analýza dostupných 

materiálů (publikovaných výstupů výzkumných prací a projektů v oblasti sociálního 

podnikání). Pro účely výzkumu byla zvolena metoda řízeného rozhovoru a technika sběru 

informací formou šetření na místě a telefonického šetření.  

Stanovené hypotézy vycházejí z výstupů předchozí fáze výzkumu šetření sociálně-

podnikatelského prostředí v Rakousku a Polsku (tabulka č. 4.5). 

V rámci přípravy byly ujasněny základní termíny a definice, stanoven výzkumný cíl, 

základní otázky a hypotéza a formulovány výzkumné otázky. 

Sondážní šetření bylo realizováno v roce 2011 metodou strukturovaného rozhovoru u 

těchto podniků: chráněná dílna Ergon (Třinec), kavárna tréninkové pracoviště Café Rozmar 

(Praha), sociální podnik Clear Service (Český Těšín), chráněná dílna kavárna Empatie 

                                                 
148

 http://www.vupsv.cz/ 
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(Frýdek-Místek), Gerlich Odry (Odry). Následný průzkum probíhal v letech 2012-2014 u 

celkem 17 podniků.  

Výzkumné otázky vychází z kritérií definovaných v rámci evropského výzkumu 

Defournyho (ELEXIES a PERSE), z něhož kategorizace WISE dle Davistera vychází. 

Soustředí se na integrační cíle podniku, cílovou skupinu a zdroje financování.   

Zkoumaný soubor tvoří sociální podniky a projekty hlásící se k principům sociálního 

podnikání v České republice. Oslovený vzorek tvoří 17 podniků a projektů z 8 krajů České 

republiky, zaměstnávající osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby bez domova, mladé 

osoby, založeny byly v období 1999 – 2013. Osloveny byly tedy podniky jak s krátkou tak 

dlouhou dobou působení na trhu. Subjekty, které působí na trhu několik let, jsou finančně 

etablovanější a rovněž budou mít větší zkušenosti v sociálním podnikání, naopak subjekty 

s krátkou délkou působení na trhu poukážou na nové trendy v oblasti podnikání, využívání 

finančních zdrojů apod.   

 

Tabulka č 4.5 Popis kvalitativního výzkumu 

Téma: WISE v České republice. 

Výzkumný problém: Míra uplatňované integrace, reintegrace v rámci sociálních 

podniků v České republice (na primární trh práce), tak aby 

sociální podnikání vedlo ke zmírnění sociálního vyloučení a 

řešení chudoby jako předmětu zkoumání sociální ekonomie 

včetně míry nutné podpory pro danou integraci.  

Cíl a účel výzkumu: Cílem výzkumu je zjištění, zda sociální podniky v České 

republice přispívají k integraci osob sociálně znevýhodněných a 

zda k tomu mají dostatečně vhodné podmínky. 

Předmět výzkumu: Předmětem výzkumu jsou sociálně integrační podniky v České 

republice. Objektem výzkumu je management těchto podniků a 

dále pak cílová skupina, kterou podniky zaměstnávají. 

Výzkumná otázka: Je uplatňována reintegrace/integrace a socializace v rámci 

sociálních podniků v České republice?  

Jaká je míra podpory ze strany subjektů veřejné správy vůči 

WISE? 

Cílová populace: Cílovou populací jsou subjekty sociálně podnikatelské na území 

České republiky. Výběrovým souborem je 10 % WISE, hlásících 
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se k principům sociálního podnikání v rámci sítě TESSEA.  

Výzkumné parametry: Právní forma sociálního podniku, podnikatelská činnost, doba 

působení sociálního podniku na trhu a cílová skupina, kterou 

sociální podnik integrativně zaměstnává. 

Stanovení hypotéz: H2: V České republice není nabízen komplexní přístup péče 

k znevýhodněné skupině osob nejvíce marginalizovaných 

ohrožených sociálním vyloučením a chudobou zaměstnaných 

v sociálních podnicích. 

Zdroj: Autorka. 

 

Zkoumaný vzorek tvoří následující podniky, doplněny o předmět činnosti a členěny 

dle hlavních parametrů: místo působení, cílová skupina, rok založení a právní forma. 

 

Dle kraje: 

 Moravskoslezský kraj: chráněná dílna Ergon, o.s.
149

 (Třinec) (jednoduchá kompletace 

výrobků, prádelny, úklidy); sociální podnik Clear Service, o.p.s. (Český Těšín) 

(čištění, žehlení prádla); chráněná dílna kavárna Empatie (Frýdek-Místek)
150

, Gerlich 

Odry, s.r.o. (Odry) (výroba dřevěných hraček a dětských hřišť, výroba nábytku, 

truhlářství, stavební činnosti, opravy el. strojů a přístrojů), AC AERO s.r.o. (Nový 

Jičín) (stavebnictví a řemesla, zahradnické služby, úprava zeleně, údržba nemovitostí a 

úklidové práce), Chrpa sociální firma Slezské diakonie, o.p.s. (Krnov) (dekorativní 

výroba, sklo a keramika, dřevozpracování, dřevovýroba, papírnictví, prodej, 

zahradnické služby, úprava zeleně, údržba nemovitostí a úklidové práce; STAVZEM, 

s.r.o. (Odry) (stavebnictví, řemesla); další fungují pod Slezskou diakonií (církevní 

právnická osoba): Prádelna Slezské diakonie (Bruntál); Bazárky Slezské diakonie 

(Třinec, Český Těšín) (prodej šatstva, bazar použitých věcí); Renewal projekt (Český 

Těšín) (renovace veteránů a aut) 

 Ústecký kraj: BOK LK (Kadaň) (textilní služby - čištění, žehlení, zahradnické služby, 

úprava zeleně, údržba nemovitostí a úklidové práce) 

 Jihomoravský kraj: BENECYKL, s.r.o. (Brno) (vývoj, výroba a prodej produktů 

určených pro moderní sportovní aktivity – cyklistiku, jogging, inline, turistiku) 

                                                 
149

 od roku 2014 transformován na spolek 
150

 ukončila svou činnost v roce 2012 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/stavebnictvi-a-remesla
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/zahradnicke-sluzby-uprava-zelene-udrzba-nemovitosti-a-uklidove-prace
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/zahradnicke-sluzby-uprava-zelene-udrzba-nemovitosti-a-uklidove-prace
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/dekorativni-vyroba-sklo-a-keramika
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/dekorativni-vyroba-sklo-a-keramika
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/drevozpracovani-drevovyroba-papirnictvi
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/prodej-obecne
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/zahradnicke-sluzby-uprava-zelene-udrzba-nemovitosti-a-uklidove-prace
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/textilni-sluzby-cisteni-zehleni
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/zahradnicke-sluzby-uprava-zelene-udrzba-nemovitosti-a-uklidove-prace
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/zahradnicke-sluzby-uprava-zelene-udrzba-nemovitosti-a-uklidove-prace
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 Liberecký kraj: ELEKCE,s.r.o. (Horní Libchavá) (Zahradnické služby, úprava zeleně, 

údržba nemovitostí a úklidové práce) 

 Plzeňský kraj: Café Restaurant Kačaba, o.p.s. (pohostinství, ubytování) 

 Královéhradecký kraj: Helpion, o.p.s. (Rychnov nad Kněžnou) (ubytování, prodej, 

čištění textilu) 

 Jihočeský kraj: chráněná dílna A MANO (dekorativní výroba, sklo a keramika, prodej, 

potravinářská výroba a prodej, výroba obalů, balící činnost) 

 Praha: kavárna tréninkové pracoviště Café Rozmar
151

 (Praha) (pohostinství, ubytování, 

catering 

 

Dle cílové skupiny:  

 zdravotně znevýhodnění (Ergon, spolek; Clear Service,o.p.s; Gerlich Odry, s.r.o.; 

kavárna Empatie, Chrpa, sociální firma Slezské diakonie, o.p.s.; BOK LK, s.r.o.; Café 

Restaurant Kačaba,o.p.s.; BENECYKL, s.r.o.);  

 mladé osoby (Café Bazaar);  

 romské etnikum (AC AERO, s.r.o.);  

 osoby bez domova (projekt Renewal; Prádelna SD Bruntál; Helpion,o.p.s.; 

STAVZEM, s.r.o.; ELEKCE, s.r.o.) 

 

Dle roku založení: 

2013: Bazárky SD 

2012: Renewal SD; ELEKCE, s.r.o. 

2011: BENECYKL,s.r.o. 

2010: BOK LK, s.r.o. ;chráněná dílna A MANO 

2009: AC AERO, s.r.o; Clear Service, o.p.s; Café Bazaar, o.p.s.; Helpion, o.p.s.; STAVZEM, 

s.r.o.;  

2008: Chrpa, sociální firma Slezské diakonie, o.p.s. 

2005: Café Restaurant Kačaba, o.p.s 

2004: Ergon, chráněná dílna 

1999: Gerlich Odry, s.r.o. 

Dle právní formy: 

                                                 
151

 nyní Café Bazaar, více na http://www.cafebazaar.cz/ 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/zahradnicke-sluzby-uprava-zelene-udrzba-nemovitosti-a-uklidove-prace
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/zahradnicke-sluzby-uprava-zelene-udrzba-nemovitosti-a-uklidove-prace
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/dekorativni-vyroba-sklo-a-keramika
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/potravinarska-vyroba-a-prodej
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/vyroba-obalu-balici-cinnost
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 s.r.o: AC AERO, s.r.o; Gerlich Odry, s.r.o.; BOK LK,s.r.o.; STAVZEM, s.r.o.; 

BENECYKL, s.r.o.; Chráněná dílna A MANO; ELEKCE, s.r.o. 

 o.p.s: Chrpa, sociální firma Slezské diakonie, o.p.s.; Clear Service, o.p.s.; Café Bazaar, 

o.p.s.; Helpion, o.p.s. 

 církevní právnická osoba: projekt RENEWAL, Prádelna Slezské diakonie; Bazárky 

Slezské diakonie  

 

Tabulka č. 4.6 Otázky 

Základní otázky  

Základní informace:  a) název podniku;  b) právní forma;  c) počet zaměstnanců; d) složení 

zaměstnanců (druhy znevýhodněných skupin); e) obor působení  f) doba působení na trhu 

Výběrové otázky: 

Jaké cíle sociálního podniku naplňujete? (a) integrace na chráněný pracovní trh; b) tréninkové 

zaměstnávání; c) školení a posun jedince na primární pracovní trh; d) kombinace školení a 

zaměstnávání 

Jakou formou probíhá školení, pokud je realizováno? (a) formální; b) neformální; c) obecné 

vzdělávání) 

Polouzavřené otázky: 

Jakým způsobem financujete (jste profinancovali) investice do vašeho podniku? (a) 

komerčními úvěry; b) vlastními zdroji;  c) vstupem kapitálu, jeho navýšením; d) využitím 

rizikového kapitálu; e) dotacemi; f) jiným způsobem, jakým?) 

Jakým způsobem financujete provoz vašeho podniku? Který způsob převažuje?  (a) z výnosů 

ekonomické činnosti; b) z komerčních provozních úvěrů; c) z provozních dotací;                         

d) z nárokových plateb; e) jiným způsobem, jakým?) 

Jak byste charakterizovali zájem ze strany subjektů územní samosprávy (obce) o vaše 

podnikání? (a) forma spolupráce; b)dotační podpora; c) jiná forma spolupráce, jaká?; d) téměř 

žádný zájem) 

Volné otázky: 

Jaká je míra intenzity podpory vašich zaměstnanců, u kterých se snažíte o integraci?  Jak 

velkou úlohu hraje ve vašem podniku resocializace? Využíváte činnost dobrovolníků ve vašem 

podniku? Jaká je spolupráce vašeho podniku se subjekty veřejné správy? 
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Byly použity i dodatečné otázky jako alternativní otázky v případě, že respondenti otázkám 

nerozuměli. Např. Jakou cílovou skupinu zaměstnáváte ve vašem podniku? Jakému omezení 

podléhá vaše cílová skupina, kterou zaměstnáváte? 

 

Zkoumavé otázky (sondy) mají za úkol přimět respondenty rozpracovat své odpovědi na 

položené otázky. Otázka, která byla využita: „Mohl byste to prosím více vysvětlit?“  

 

Výzkum tvoří otázky otevřené, polouzavřené, uzavřené, a to výběrové a výčtové 

otázky. Dle členění Wildemuthové (2009: 222 - 231) byly použity základní, dodatečné otázky 

a sondy (tabulka č.4.6). Strukturovaný dotazník je uveden v příloze č. 2 této dizertační práce. 

 

Výstupy šetření 

 Otázka č. 2. Jaké cíle sociálního podniku naplňujete? 

13 ze 17 respondentů uvedlo, že cílem je integrace osob na trh práce, ale nejedná se o posun 

na primární pracovní trh, ale zaměstnanci zůstávají v daném podniku, jedná se tedy o 

integraci na chráněný pracovní trh, většinou v souvislosti se zaměstnáním osob se zdravotním 

znevýhodněním.  

 

Graf č. 4.4 Cíle pracovní integrace 

 

Zdroj: Vlastní výzkum autorky. 
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 Otázka č. 3 Jakou formou probíhá školení, pokud je realizováno? 

V 17 oslovených případech (100 %), podniky nerealizují žádná školení ve smyslu dalšího 

vzdělávání. Organizováno je pouze zaučení do pracovního úkonu a případně další školení, 

která pracovní pozice vyžaduje.   

 Otázka č. 4 Jaká je míra intenzity podpory vašich zaměstnanců, u kterých se 

snažíte o integraci?  

Na tuto otázky nebyly dány jednoznačné odpovědi, jejich závislost byla dána ve vztahu 

k druhu cílové skupiny zaměstnanců a i tehdy byla míra intenzity individuální. V případě, že 

podniky zaměstnávají osoby se zdravotním znevýhodněním, míra intenzity podpory se týká 

přizpůsobení pracovního procesu možnostem a schopnostem osoby s handicapem – např. 

úprav pracovní doby.  

 Otázka č. 5 Jak velkou úlohu hraje ve vašem podniku resocializace? Využíváte 

nabídky poradenských služeb, zaměstnáváte psychology, speciální pedagogy 

apod.? 

Ze 17 dotazovaných subjektů, pouze ve 4 případech byly odpovědi kladné (týkaly se cílové 

skupiny osob bez domova), a to ve smyslu spolupráce se sociálními službami. Poradenství, či 

odborná péče ze strany psychologů a dalších profesí není realizována. 

 

Graf č. 4.5 Způsob resocializace 

 

Zdroj: Vlastní výzkum autorky. 

 

 Otázka č. 10, otázka č. 11 Jakým způsobem financujete investice a provoz?  a 

Otázka č. 6 Využíváte činnost dobrovolníků ve vašem podniku? 



121 

 

Podniky uváděly pouze vlastní zdroje a dotace (úřadů práce, evropských fondů a obcí), v 5 

případech pak komerční úvěry. Přičemž jiné způsoby (v rámci doplňující otázky) ve smyslu 

spolupráce a podpory (veřejno prospěšné zakázky, PPP, nepřímá podpora ve formě propagací 

apod.) ze strany subjektů veřejné správy téměř neexistují. Ze 17 dotazovaných subjektů, 

pouze ve 2 případech jsou využívány služby dobrovolníků. 

 

Vyhodnocení výzkumných otázek 

Je uplatňována reintegrace/integrace a socializace v rámci sociálních podniků WISE v České 

republice? Jaká je míra podpory ze strany subjektů veřejné správy vůči WISE? 

Sociální podniky v České republice zaměstnávají především osoby se zdravotním 

znevýhodněním. V případě dalších cílových skupin to jsou osoby bez domova, mladí lidé, 

Romové, ale jejich počet je výrazně nižší, tato cílová skupina vyžaduje specifický přístup. 

Omezení jsou v případě této cílové skupiny dána charakterem cílové skupiny a rozsahem 

jejího sociálního vyloučení, které není možné snížit pouze úpravou pracovního prostředí či 

pracovní doby, jak je tomu u osob s postižením. Jedná se např. o problémy spojené se 

závislostí, zadlužením, nedostatečné hygieně, sociálním chováním, schopností přizpůsobit se 

pracovnímu režimu a podmínkám apod., které vyžadují komplexní přístup, jak je tomu např. 

v rakouském či především pak polském modelu, který pracuje s touto cílovou skupinou. 

V případě českých podniků je sociální reintegrace pokud probíhá, realizována většinou ve 

spolupráci se sociálními službami, pokud sociální podnik získává zaměstnance z dané služby. 

Jinak programy doprovodné, resocializační v rámci šetření nebyly prokázány. 

 Podpora ze strany subjektů veřejné správy je rovněž nízká. V rámci finanční podpory 

soustředěna pouze do role MPSV v případě zakládání sociálních podniků za podpory 

Evropského sociálního fondu v rámci Operačních programů. V případě cílové skupiny osob 

se zdravotním postižením je to pak podpora chráněných pracovních míst a této cílové skupiny 

dle zákona o Zaměstnanosti, kdy podporu pak vyplácí příslušný úřad práce. Příklady 

spolupráce se subjekty územní samosprávy pak v případě výzkumného šetření byly prokázány 

pouze v několika případech a jednalo se především o jednorázovou pomoc (např. pro Café 

Restaurant Kačaba poskytlo město Plzeň jednorázovou pomoc). Naopak např. Café Bazaar.cz, 

který je v nájmu Prahy 2 (za levnější cenu), naopak „slouží“ v případě potřeb zástupcům, kteří 

využívají dané prostory pro vlastní účely. Chráněná dílna Ergon získala také dotační 

prostředky z města Třinec (jednorázová dotace). 15 dotazovaných subjektů ze 17 hodnotilo 

zájem ze strany zástupců místní samosprávy za velmi nízký, téměř žádný. Nedostatek zájmu 

je dán také možností obcí provozovat veřejno prospěšné práce, která tak mohou sociálním 
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podnikům „konkurovat“, jelikož obce tak mají díky finanční podpoře z úřadu práce hrazenou 

s prostředků Evropského sociálního fondu možnost zaměstnat osoby dlouhodobě 

nezaměstnané na údržbu zeleně, úklid, opravy apod. (tedy činnosti, které by jinak mohly 

najímat od soukromých podniků). 

 V poslední době se pak rozvijí spolupráce s krajskými úřady, alespoň coby v rovině 

podpory a strategie rozvoje kraje. 

 

Shrnutí 4. kapitoly 

Obecně každé sociální podnikání typu WISE naplňuje sociální poslání zaměstnáním 

specifické cílové skupiny a jejich integrací na trh práce. V souvislostí s integrací můžeme 

odlišit stupeň integrace směrem k primárnímu trhu práce. Buď je cílem samotná integrace a 

zaměstnání dané cílové skupiny na chráněném pracovním trhu nebo je cílem tréninkové 

zaměstnávání nebo školení v kombinaci se zaměstnáním (případně tranzitní zaměstnání) nebo 

pouze školení a posun jedince na primární pracovní trh. Např. podnik Café Rozmar (dnes 

Café Bazaar), který zaměstnává mladé osoby opouštějící ústavní zařízení, plní roli 

tréninkového zaměstnávání a posouvá jedince po jejich zaškolení dále na primární pracovní 

trh. Opačným příkladem může být pak prádelna Clear Service z Českého Těšína nebo 

chráněné montážní dílny Ergon z Třince, které nabízí zaměstnání až 150 osobám na 

chráněném pracovním trhu, u kterých se nepředpokládá posun dále na primární pracovní trh.  

V souvislosti s cílovou skupinou je pro kategorizaci WISE podstatné zabývat se mírou 

intenzity podpory zaměstnanců, kteří mají být integrováni. Otázkou bylo, zda musí být cílová 

skupina při svém výkonu permanentně podporována, či naopak vykazuje vysokou míru 

pracovní, společenské samostatnosti. Závisí na zvoleném výrobním programu nebo 

poskytovaných službách a samozřejmě omezení zaměstnanců zdravotním stavem, vzděláním, 

apod. Např. organizace Kavárna Kačaba, kde je vyžadována od zaměstnance schopnost 

samostatné obsluhy, jednání se zákazníkem apod. hovoříme o nízké míře podpory. Kavárna 

Empatie (kavárna, kde obsluhovaly osoby s mentálním handicapem) fungovala na principu 

částečně asistované obsluhy za pomoci odborného personálu. Míra podpory se tedy zvyšuje. 

V chráněné dílně Ergon, která se zabývá montáží, je pak míra podpory individuální. Existují 

výrobní postupy, které umožňují zcela samostatnost, jiné vyžadují vysokou podporu.  
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Vyhodnocení hypotéz a jejich platnost  

H1: „V Rakousku a v Polsku je podporován vznik a fungování podniků typu WISE, jejichž 

postavení je legislativně upraveno a veřejnou správou podporováno, a toto podnikání vede 

k sociální a pracovní integraci osob marginalizovaných na trhu práce a dalších osob 

sociálně vyloučených.“ 

H2: V České republice není nabízen komplexní přístup péče k znevýhodněné skupině osob 

nejvíce marginalizovaných ohrožených sociálním vyloučením a chudobou zaměstnaných 

v sociálních podnicích. 

V rámci výzkumu byla prokázána zčásti platnost této hypotézy. Přičemž toto tvrzení 

zaslouží hlubších úvah. Rakouské i polské sociálně podnikatelské prostředí WISE je 

podporováno ze strany státu (dáno legislativou a začleněním sociální ekonomiky a sociálního 

podnikání do strategických dokumentů). Podpora veřejné správy je dána rovněž legislativní 

úpravou. Rakouský systém je založen na spolupráci úřadů práce se sociálními podniky, které 

získávají na základě kontraktů finanční podporu ovšem za cenu podmínek stanovených úřady 

práce, které do podniků vysílají znevýhodněné osoby. Ze strany subjektů samosprávních 

(obce a regiony, vojvodství) se pak jedná jak o finanční podporu, tak snahu o partnerskou 

spolupráci především pak v případě Polska. Tady je nutno ovšem zmínit určitá ohrožení. 

V případě Rakouska je to již zmíněné obcházení povinnosti, kdy obce mají nést určité 

procento nákladů, ovšem v některých případech se obec místo poskytování finanční podpory 

raději podílí na organizačních a administrativních záležitostech podniku. V případě Polska 

pak slabou stránkou je nízká znalost o sociální ekonomice a možnost spolupráce a potřeba 

větší propagace a příkladů dobré praxe. 

Rovněž je diskutabilní otázka sociální integrace osob v případě rakouského systému, 

kdy časové omezení pro finančně podporovanou integraci nekoresponduje s individuálními 

potřebami jedinců a nahrává tak spíše zapojením méně marginalizovaných osob do daného 

systému. V Polsku jsou pak snahy o sociální reintegraci vysoké, kdy dle výstupů výzkumu 

bylo zmíněno vysoké procento osob (60 %) nejvíce marginalizovaných, které se podařilo 

umístit na pracovní trh (byť i sekundární). 

Druhá hypotéza byla potvrzena. Komplexní péče o jedince cílové skupiny osob 

zaměstnaných v sociálních  srovnatelná s přístupem v zahraničí není v České republice 

poskytována ani nabízena. 
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5. Měření přínosu WISE  
 

Někteří autoři (Robbie, Maxwell; 2006) označují produkci subjektů sociální 

ekonomiky za pozitivní sociální externality. Tato produkce představuje sociální přidanou 

hodnotu, která popisuje sociální či envirornmentální pozitivní dopady podniku či organizace. 

Přidaná hodnota spočívá např. v omezení nákladů na vyplácení podpor (např. 

v nezaměstnanosti) z prostředků veřejných rozpočtů, nákladů na zdravotní a sociální péči, 

vazebních nákladů, či naopak zvýšení kapacity lidského potenciálu v podobě zlepšení 

dovednosti jedince ovlivňující produktivitu podniku, zvýšení sociálního začleňování, 

komunitní soudržnosti a dalších. 

 Pro účely dokazování existence a hodnoty společenského dopadu sociálního 

podnikání je testováno (a využíváno) řady metod. Mnohé metody měření pak využívají 

postupů uplatňovaných u komerčních firem. Materiál organizace New Economics 

Foundation
152

 popisuje 22 metod měření hodnocení sociální přidané hodnoty
153

. Český 

překlad metod je uveden např. v práci J. Šťastné (2012). Rozlišuje čtyři základní kategorie: 

 holistické metody (např. společenská návratnost investice - SROI
154

, sociální 

účetnictví - Social Accounting
155

), 

 metody měřící výkon a dopad na lokální podmínky ekonomických činností 

(lokální multiplikátor 3, zkratkou častěji označovaný jako LM3
156

), 

 metody zaměřené na zlepšování kvality a výkonu organizace, 

 metody zaměřené na strategické řízení. 

Je snaha o využívání měření  k zhodnocení úspěšnosti vynaložených investic ze strany 

soukromého či veřejného subjektu, pro účely optimalizace vynakládaných zdrojů nebo např. 

pro samotné podniky s cílem zvýšení kvality a efektivity služeb. Bezesporu jsou nástrojem 

učení se pro organizaci a nástrojem sociálního marketingu, hodnocení může mít také 

                                                 
152

 http://www.neweconomics.org/ 
153

 Comparing Proving and Improving Approaches. London: New Economics Foundation, 2009 [citováno 2014-

06-15]. Dostupné z: www.proveandimprove.org/tools/documents/Tool_comparison_chart2.pdf 
154

 Ukazatel identifikace a měření přidaných hodnot založený na kvalifikaci zainteresovaných subjektů, kdy je 

důležitým dopadům, identifikovaným těmito subjekty, přidělována určitá finanční hodnota v případě, že tyto 

dopady nelze vyčíslit prostřednistvím tržní hodnoty. 
155

 Sociální účetnictví  bere do úvahy sociální, environmentální a finanční výkonnost organizace, včetně 

sociálních, kulturních a environmentálních dopadů, které má organizace (sociální podnik) na subjekty ve své 

lokalitě.  
156

 Ukazatel LM3 má název odvozen od keynesovského multiplikátoru užívaného k měření příjmu vstupujícího 

do ekonomiky, přičemž změna tohoto příjmu znamená znásobený dopad na příslušnou ekonomiku. Britský think 

tank „New Economics Foundation“ tento multiplikátor upravil pro lokální úroveň, kdy jsou měřena tři „kola“ 

utrácení. Slouží k určení výše disponibilní částky, kterou je nejvhodnější použít na výdaje. 
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významný přínos pro zaměstnance, uživatele, členy, širokou veřejnost, může ovlivnit výkon 

podniku stejně jako jeho pozici v očích veřejnosti (Bouchard, 2010: 256). 

Zásadním problémem současné debaty o měření efektivity v občanském sektoru, 

stejně pak sektoru sociálně-podnikatelském zůstává fakt, že na rozdíl od komerčních 

organizací nelze v této oblasti definovat jasnou a široce sdílenou představu toho, co je úspěch, 

pakliže veřejné dobro není možné převést pouze na finanční efektivitu (Dohnalová, 2012).  

Young (2006) se zabývá tím, jak je přidaná společenská hodnota sociálních podniků 

vnímána. Hodnotu považuje za subjektivní veličinu, přičemž hodnota souvisí s efektem, který 

vyvolává. Příkladem mohou být například programy pro znevýhodněné lidi na trhu práce. 

Hodnotu těchto služeb či programů nelze jednoduše vyjádřit ekonomickými ukazateli, 

příjmem nebo ukazatelem zaměstnanosti. Je potřeba zohlednit zkušenosti, které tyto osoby 

zapojením do programu získaly, nebo vzít v potaz jejich pocit ne/zplnomocnění (zapojit se do 

pracovního života, osamostatnit se apod.). Hodnotou jsou označovaný „měkké“ výstupy, 

obtížně kvantifikovatelné a měřitelné (Mulgan, 2010). Young (2006) dále upozorňuje, že 

hodnota je definována různými zainteresovanými skupinami, které mají často odlišné zájmy 

vůči dané organizaci. Například vláda potřebuje demonstrovat efekt vložený do organizace 

daňovým poplatníkům. Charitativní organizace zase ukázat svým dárcům, že dělá vše pro své 

uživatele. Všechny potřeby těchto zainteresovaných skupin jsou relevantní, i když rozdílné. 

Hodnota se může měnit a může být obtížné vyjádřit ji jedním ukazatelem (např. přínos pro 

budoucí generace).  To, co se může zdát hodnotné pro jednu generaci, se může zdát nevhodné 

či devastující pro další. Young uvádí příklad kolonialismu, komunismu nebo jednorázové 

spotřeby.  

V teoretické části této dizertační práce byl popsán přínos kultivace lidského potenciálu 

na společnost. Teorii kategorizace složek lidského potenciálu lze aplikovat na určení obtížně 

vyjádřitelného přínosu sociálního podnikání, které vede k rozvoji lidského potenciálu. 

Jednotlivé složky mohou být nápomocny při určení přidaných hodnot sociálního podnikání, 

zvlátě pak pracovně integračního typu sociálního podnikání (WISE), a to jako:   

 potenciál zdraví ve smyslu vytvořené hodnoty zlepšení fyzického a duševního zdraví, 

 potenciál poznatkový a dovednostní ve smyslu získání teoretických znalostí a 

praktických dovedností, 

 hodnotově orientační potenciál projevující se škálou přijatých hodnot jednotlivce i 

společnosti, např. ve smyslu změny vnímaní společnosti ve vztahu k osobám 

s postižením a jiných marginalizovaných skupin, jejich prospěšností pro společnost 

apod., 
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 potenciál sociálně participační daný mírou ochoty podílet se na řešení problémů 

jednotlivce i společnosti, do níž patří, i  nepatří, např. ve smyslu podpory sociální 

inkluze osob znevýhodněných, 

 individuálně integrativní a regulační potenciál tvořen mírou schopností ovládat sám 

sebe, např. ve smyslu podpory osob znevýhodněných a snížení závislosti na podpoře 

druhých. 

Tabulka č. 5.1 SWOT analýza použití metody SROI  v podmínkách České republiky 

Výhody Nevýhody 

 jasný, jednoduchý metodologický 

postup 

 kvalititativní rozměr 

 schopnost kvantifikace,monetizace 

neekonomických dopadů 

 zapojení/spolupráce zainteresovaných 

subjektů 

 zhodnocení přínosů sociálního 

podnikání pro různé zainteresované 

subjekty 

 časová, organizační náročnost 

 metodologicky není ujednocen postup 

v případě složitějších operací 

(investice pořízením či výstavbou 

budovy, započítávání zisku apod.) 

 obtížná měřitelnost neekonomických 

dopadů 

 náročnost na získávání dat 

 vysoký stupeň subjektivity 

 vysoká závislost na odhadech, 

 málo příkladů dobré praxe v České 

republice 

 absence kontrolního mechanismu 

výpočtu a realizace analýzy 

Příležitosti Hrozby 

 vytvoření databáze indikátorů dopadů 

a proxies 

 tlak na metodičtější vykazování 

výsledků v podnicích 

 možnost rozvoje příkladů dobré praxe 

 redukce hodnocení podniků pouze na 

metodu SROI 

 neschopnost dosažení uznání metody 

 možnost manipulace výsledků 

 nepřesná komparace mezi projekty 

 rezignace na snahu o přesnost a 

validitu 

 absence mechanismu kvality 

hodnocení 
Zdroj: Výstup pracovní skupiny Měření projektu TESSEA. Publikováno v práci J. Šťastné: Sociální ekonomika 

jako nástroj komunitního rozvoje v současné společnosti. Upraveno autorkou na základě vlastních zkušeností při 

aplikace metody v rámci této dizertační práce. 

 

Vliv WISE na sociální a pracovní integraci a inkluzi zdravotně znevýhodněných osob 

je v této praktické, 6. kapitole dizertační práce posuzován za pomocí holistické metody 

měření,  a to  analýzy společenské návratnosti investice (SROI). Je vypočten dopad tříleté 

aktivity sociálního podnikání jednak na veřejné rozpočty, tak také na cílovou skupinu osob se 

zdravotním znevýhodněním. Z dostupných metod byla zvolena právě holistická metoda 
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SROI, jako metoda zkoumající sociální dopad (kultivaci lidského potenciálu, včetně sociální 

inkluze), na který se tato práce zaměřuje. 

Pro aplikaci metody byla využita dostupná metodika výpočtu SROI, dostupné vědecké 

práce v této oblasti (např. práce J. Šťastné) nebo příklady realizovaných a publikovaných 

zahraničních analýz výpočtu SROI.  Postup výpočtu byl rovněž konzultován s realizátorem 

jednoho z pilotních aplikací této metody v České republice E. Fraňkovou, PhD působící na 

Masarykově univerzitě v Brně. 

Realizace této metody se ovšem potýká s řadou omezení a limitů, jak je zachyceno 

SWOT analýzou v tabulce č. 5.1. Mezi základní omezení bráníci široké aplikaci této metody 

je kromě její časové a organizační náročnosti především vysoký stupeň subjektivního 

hodnocení zpracovatele při určování nefinančních dopadů a jejich přepočtu na finanční 

hodnotu a vysoká míra využívání odhadů. Metoda je rovněž relativně vhodná a věrohodná 

spíše pro ukončené projekty, kde jsou přesně vymezeny vstupy dány rozpočtem projektu, 

dosažené výsledky a výstupy, méně pak pro běžnou aktivitu podniku omezenou pouze 

časovým obdobím.  

5.1 Představení metody SROI 

Společenská návratnost investice (SROI, Social Return on Investment) je metoda 

měření a určení hodnoty, která je tvořena sociálními, environmentálními a ekonomickými 

dopady
157

 projektů či jiných aktivit organizace. Metoda SROI sleduje návratnost investice, 

její efekt v organizaci a dopad na cílovou skupinu. Metoda SROI je nástrojem, který je 

založen na výsledcích a zachycuje změny (související s fungováním podniku či realizací 

projektu) a přiřazuje jim finanční hodnotu, a to očekávané  i neočekávané změny. 

V rámci výpočtu je využíváno několika pojmů, které je vhodné nejdříve objasnit: 

 Výsledek (anglicky outcome) je kvalitativně jiný ukazatel, než výstup (anglicky 

outputs). Výsledek lze charakterizovat jako změnu (popis řetězce událostí, které vedou 

ke změně), která nastala u zainteresovaných stran v souvislosti se zkoumanými 

aktivitami. Výsledek bývá popisem výsledného (cílového) stavu, do kterého se 

chceme realizací projektu či aktivit dostat.  

 Vstupy (anglicky input) zahrnují popis investic do podniku či aktivity, které jsou 

potřebné, aby byly očekávané změny dosaženy. 

                                                 
157 

OŃEILL, Ea. Social Return on Investment Analysis of the Greenlink. Greenspace Scotland, 2009. Dostupné z: 

http://www.greenspacescotland.org.uk/SharedFiles/Download.aspx?pageid=133&mid=129&fileid=133 
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 Zainteresovanými stranami (anglicky stakeholdery) rozumíme všechny subjekty, které 

jsou činností podniku, či aktivitami projektu ovlivňovány.  

 Výstupy můžeme charakterizovat jako konkrétní výsledky aktivit, které uskutečňuje 

projektový tým.  

 Prostředník (proxy)  představuje  alternativní ukazatel hodnoty, kterou nelze číselně 

vyjádřit. Tento alternativní ukazatel se pak vyjadřuje v peněžních jednotkách (Kč). 

Výsledkem analýzy SROI je tzv. ukazatel SROI, který vyjadřuje poměr mezi přínosy a 

náklady. Udává jakou hodnotu vytvořila každá koruna investovaná do projektu. Kromě 

souhrnného poměru přínosů a nákladů (ukazatel SROI), můžeme zvlášť vyčíslovat poměr 

přínosů a nákladů pro různé zainteresované strany.  

Vyčíslení ukazatele SROI není hlavním cílem zpracování analýzy SROI, cílem je 

zachycení změn, které jsou vyjádřeny za pomoci kvalitativních, kvantitativních, a kde je to 

možné i finančních ukazatelů. 

Dle metodiky zpracované Krátkým (2012) na základě mezinárodní metodiky sítě The 

SROI Network
158

 analýza společenské návratnosti investice zahrnuje šest fází
159

:   

1. Určení rozsahu analýzy a identifikace klíčových zainteresovaných subjektů, kdy je 

specifikován účel analýzy.  

2. Mapování výsledků, kdy pro různé zainteresované strany jsou identifikovány možné 

dopady jejich zapojení a změny v organizaci.  

3. Určení výstupů a jejich hodnoty, v podobě nalezení dat, která potvrdí, zda došlo 

k daným výsledkům a určí jejich hodnotu. 

4. Určení dopadu, kdy jsou analyzovány vlivy, které vedly k jednotlivým výstupům. 

5. Kalkulace SROI, při níž jsou  všechny čisté přínosy porovnány vůči výši investice. 

Samotný výpočet společenské návratnosti tvoří čtyři kroky: projekce čistého dopadu 

v dalších letech, výpočet čisté současné hodnoty, výpočet ukazatele SROI a analýza 

citlivosti. 

6. Zhodnocení zjištěných výsledků. 

                                                 
158

 Více na : http://www.thesroinetwork.org/ 
159 Jednotlivé fáze jsou dále rozpracovány v Průvodci analýzou společenské návratnosti investice (SROI), kterou  

zpracoval Jiří Krátký na základě mezinárodní metodiky A Guide to Social Return on Investment sestavené 

autorským týmem pod vedením J. Nichollse a vydané sítí The SROI Network v lednu 2012 ve druhém vydání. 

Vydala Koalice nevládek Pardubicka o. s. v roce 2012 v rámci projektu „I my chceme pracovat…!“ č. 

CZ.1.04/5.1.01/51.00073 financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podrobné 

informace, aktualizace příručky, formuláře a zpracované případové studie k analýze společenské návratnosti  

investice lze nalézt na portálu www.sroi.cz. Dostupné z: 

http://www.sroi.cz/images/stories/Pruvodce_analyzou_spolecenske_navratnosti_investice_web.pdf 

http://www.sroi.cz/
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Mapování výsledků představuje stěžejní část analýzy (zachyceno v příloze č. 3), kdy je 

zpracovávána tzv. mapa dopadů, tedy mapa výsledků,  které byly zapříčiněny zkoumaným 

projektem. Mapa dopadů zachycuje logickou vazbu mezi vstupy (spotřebovávanými zdroji), 

aktivitami (činnostmi, které realizuje organizace s využitím vstupů), výstupy (konkrétními 

výsledky aktivit), výsledky (pozitivními či negatvními dopady výstupů na zainteresované 

strany). Postup zahrnuje fází identifikaci vstupů, vyjádření jejich hodnoty, stanovení výstupů 

a popis výsledků. 

Vstupy (investice) jsou tvořeny všemi příspěvky zainteresovaných stran, bez kterých 

by zkoumané aktivity nemohly být uskutečněny, ve formě finanční, hmotné či nehmotné 

(např. dary). Nefinanční vstupy je nutné vyjádřit v peněžních jednotkách.  Konkrétní výsledky 

aktivit pak tvoří výstupy.  

Analýza společenské návratnosti investice je nástroj, který je založen na výsledcích, 

nikoli na výstupech. Výsledek bývá popisem výsledného (cílového) stavu, do kterého se 

chceme realizací aktivit dostat. Výstupem aktivity, projektu může být zaměstnání např. 100 

osob se zdravotním znevýhodněním s cílem snížení jejich závislosti na podpoře dalších 

subjektů. Konkrétním výsledkem je pak např. zvýšení samostatnosti u 50 osob. Pro jednotlivé 

výsledky jsou stanoveny měřitelné ukazatele. Některé výsledky mají delší dobu trvání, 

překračující hranici jednoho roku. Doba trvání výsledků je dána počtem let od ukončení 

zkoumaných aktivit. 

Následně je stanovena hodnota jednotlivých výsledků. Proces vyjádření hodnoty bývá 

někdy označován také jako ocenění, neboť v něm  přiřazujeme fi nanční hodnotu věcem, které 

nemají hodnotu vyjádřenou tržní cenou. Abychom odhadli společenskou hodnotu zboží a 

služeb, které nejsou obchodovány na trhu, používáme v analýze SROI tzv. prostředníky.  

V této fázi je největší riziko vyplývající z nepřesných odhadů, neboť řada výsledků je 

obtížně převoditelná na peněžní jednotky, rizikem je vícenásobné započítávání výsledků, 

riziko hrozí také u odhadování času při určování doby trvání výsledků.  

 

Výpočet stanovení dopadu 

Při výpočtu je využíváno několika vzorců. Jako pomocný výpočet slouží stanovení 

hrubého ročního dopadu u všech stanovených výsledků, který je násobkem  množství 

výsledků a jejich jednotkové hodnoty v Kč. Hrubý dopad je dále očištěn o vlivy 

zapřičiněnými jinými aktivitami, čímž získáme čistý roční dopad. Jedná se o vlivy: nulovou 

variantu, vytěsnění a přivlastnění. Nulovou variantu tvoří aktivity, které by nastaly i bez dané 

aktivity či realizace činnosti. Přivlastnění je vlivem, kdy na změně, která nastala, má podíl 
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ještě jiný subjekt. Vytěsnění představuje situaci, kdy zkoumaný výsledek vytěsní nějaký jiný 

výsledek. 

 

 1 (1 )čistý dopad hrubý dopad nulovávarianta vytěsnění přivlastnění      (5.1) 

 

Výpočet společenské návratnosti 

Výpočtu ukazatele SROI (společenské návratnosti investice) předchází zhodnocení 

poklesu vlivu dopadů v jednotlivých letech na zainteresovanou stranu, stanovení celkové 

hodnoty dopadu v jednotlivých letech a jejich převodu na současnou hodnotu. Ukazatel SROI 

představuje hodnotu výsledku, která připadá na 1 peněžní jednotku. 

vstupů.  

 Výpočet čistého dopadu za první rok může mít formu kladného peněžního toku 

(přínos) nebo záporného hotovostního toku (újma). Pro výpočet čistého dopadu v 

následujících letech je využit odhad doby trvání výsledku. Vliv zkoumaných aktivit na situaci 

cílové skupiny v čase postupně slábne, což je vyjádřeno mírou útlumu vlivu sociálního 

podniku na situaci zainteresované strany v následujících letech u výsledků, které trvají déle 

než jeden rok, stanoveno jako fixní procento, o které každý následující rok odečteme hodnotu 

čistého dopadu. 

Čistá současná hodnota (Net Present Value – NPV) je ukazatel vyjadřující současnou 

hodnotu budoucích peněžních toků. Jedná se o ukazatel, který zohledňuje faktor času. Je dána 

rozdílem současné hodnoty přínosů a hodnoty investice.  

Celková současná hodnota výsledků je dána součtem současných hodnot 

v jednotlivých letech. Převod na současnou hodnotu provádíme pomocí tzv. diskontní sazby. 

Stanovení diskontní sazby při posuzování nefinančních přínosů je velmi diskutovaným a stále 

otevřeným tématem. Aby mohly být výsledky analýz SROI minimálně v rámci určitého oboru 

porovnatelné, měly by počítat se shodnou výší diskontní sazby. V ČR se u analýz nákladů a 

přínosů, které jsou součástí žádosti o dotace z fondů EU, obvykle používá diskontní sazba 5 

%, která vychází z metodiky Evropské komise finančního hodnocení pro zpracování CBA
160

. 

Obvyklá míra sociální diskontní sazby se ve světě pohybuje mezi 3–5 %. Na základě 

dosavadní praxe v České republice a odborných prací zaměřených na výpočet společenské 

diskontní sazby je doporučeno používat u analýz SROI diskontní sazbu ve výši 5 %.  

                                                 
160

 EUROPEAN COMMISSION. Guide to Cost-Benefi t Analysis of Investment Projects. Bruxelles: Directorate 

General Regional Policy, 2008. 
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(1 )rok N
peněžní tok v roce N

současná hodnotav roce N
diskontní sazba




                                                     (5.2) 

celková současná hodnotavýsledků
ukazatel SROI

hodnotavstupů
                                                        (5.3) 

                             ná hodnota v roce N = 

5.2  Aplikace metody SROI na zvolený projekt 

Cílem výzkumu je stanovení přínosu rozšíření provozu původně chráněné dílny 

vybudováním vlastní haly s montážní dílnou spojenou s navýšením počtu zaměstnanců – 

osob zdravotně znevýhodněných. Je hodnocen dopad realizace tříletého projektu (v období 

2006-2008), v roce 2009, s  dopadem některých ukazatelů do roku 2010, 2011, u nichž je 

možné odhadnout přínos, který přetrvává více než jeden rok.  

V současné době je mezi zpracovateli SROI akceptováno pravidlo, že doba trvání 

výsledků se počítá až od ukončení projektu. To se týká i případů, kdy výsledky nastávají již v 

průběhu realizace. Toto pravidlo bylo ale nutné v analyzovaném případě na příkladu podniku 

Ergon porušit, neboť by došlo k podstaným nepřesnostem. Realizace projektu ve zkoumaném 

případu je vymezena tříletým obdobím, v rámci, kterého jsou započítány veškeré náklady 

včetně reinvestovaného zisku a dotací v jednotlivých letech. Výstupem zkoumaného projektu 

je zaměstnání 75 osob jako konečného stavu v závěru tříletého období. Proto bylo v rámci 

analýzy počítáno již s výsledky za první a druhý rok projektu, u položek týkajících se příjmů 

plynoucích ze zaměstnání a příjmů směřujících do veřejných rozpočtů souvisejících se 

zaměstnáním osob se zdravotním znevýhodněním. 

 

Představení zkoumané společnosti ERGON, o.s.  

Ergon, o.s. je chráněnou dílnou
161

, od roku 2014 transformován (v souvislosti se 

zánikem právní formy občanských sdružení) na spolek, zaměstnává osoby se zdravotním 

znevýhodněním (OZZ). Společnost má sídlo v průmyslové zóně Třinec-Baliny. Provoz dílny 

probíhá v kompletovací a dále expediční a skladovací hale (viz. obrázek 5.1). 

 

 

                                                 
161 

S účinností od 1. ledna 2012  dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, 

chráněné dílny byly nahrazeny institutem chráněné pracovní místo. U zaměstnavatele osob se zdravotním 

postižením  může mít i nadále ale takové pracoviště název chráněná dílna. Takový zaměstnavatel pak může na 

základě dohody s příslušným Úřadem práce zřídit i několik chráněných pracovních míst v rámci jedné chráněné 

dílny a příslušné příspěvky od Úřadu práce (pokud splní dané podmínky) může dostat na každé takové chráněné 

pracovní místo.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A9_pracovn%C3%AD_m%C3%ADsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A9_pracovn%C3%AD_m%C3%ADsto
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Obrázek č. 5.1 Organizace Ergon 

  

 Zdroj: Archiv fotografií organizace Ergon. 

  

Hlavním předmětem činnosti dílny jsou montážní práce, kompletační práce pro 

významné regionální firmy, balící služby, praní, mandlování, žehlení, čištění a úklidové 

služby v kancelářích a správních budovách (viz. obrázek 5.2 a 5.3).  

 

Obrázek 5.2  Kompletační práce                       Obrázek 5.3 Balení 

     

Zdroj: Archiv fotografií organizace Ergon.                    Zdroj: Archiv fotografií organizace Ergon. 
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Činnost podniku Ergon napomáhá zvýšení zaměstnanosti v strukturálně postiženém 

regionu, a to zejména pro postižené občany regionu Těšínského Slezska a dále je přínosem 

pro regionální firmy, které poptávají služby chráněných dílen vzhledem k povinnosti 

zaměstnavatelů zaměstnávat občany se zdravotním postižením, kterou lze nahradit 

odebíráním výrobků  nebo služeb chráněných dílen nebo zadáváním zakázek těmto 

subjektům.  

Myšlenka provozování chráněné dílny vznikla v roce 2001 ve Slezské diakonii
162

. 

Vzhledem k legislativním podmínkám souvisejícím s provozem chráněné dílny se chráněná 

dílna počátkem roku 2004 osamostatnila a vzniklo samostatné občanské sdružení Ergon -

chráněná dílna. V současné době (rok 2014) je v podniku zaměstnáno 150 osob se zdravotním 

znevýhodněním. 

Výpočet společenské návratnosti investice je aplikován na příkladu provozu této dílny 

v období 2006 – 2008, kdy v roce 2006 byla zprovozněna nová montážní a kompletační hala, 

z  90 % financována ze zdrojů EU v rámci programu SROP, opatření 3.1. Cílem projektu bylo 

vytvořit vhodné podmínky pro další rozšíření činnosti chráněné dílny a přispět tak k řešení 

problému osob se změněnou pracovní schopností při uplatňování na trhu práce v regionu 

Těšínského Slezska. Základními cíli projektu byly rozvoj kapacit a materiálního vybavení 

chráněné dílny pro aktivní zaměstnanost zdravotně postižených občanů, podpora příležitostí 

pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva, podpora sociální integrace, tvorba nových 

pracovních míst pro zdravotně postižené občany a podpora zaměstnanosti a ekonomiky 

regionu. 

Rozšíření výrobního programu umožnilo vytvoření dlouhodobých pracovních míst pro 

osoby se zdravotním znevýhodněním (OZZ). Do roku 2008 bylo zaměstnáno 75 osob, z toho 

68 osob se zdravotním znevýhodněním. Na plný úvazek bylo zaměstnáno 95 % pracovníků a 

5 % na zkrácený.  

Výdaje a příjmy projektu jsou kalkulovány bez zohlednění daně z přidané hodnoty, 

výše daně na vstupu a výstupu byly přibližně ve stejné výši. Do výpočtu výdajů nejsou dále 

zahrnuty odpisy investičního majetku, které nejsou hotovostním tokem. 

 

 

 

                                                 
162

 Slezská diakonie je nestátní nezisková církevní právnická osoba, která poskytuje sociální služby v rozsahu 

8 000 uživatelů ročně na území Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého kraje. Více na 

www.slezskadiakonie.cz 

http://slezskadiakonie.cz/
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Rozsah analýzy SROI 

Předmětem výzkumu je zhodnocení přínosu projektu rozšíření chráněné dílny, 

spočívající v přesunu své činnosti do průmyslové zóny Třinec-Baliny, výstavbou montážní 

dílny, rozšířením činnosti a zaměstnáním dalších OZZ. 

Cílem je určení společenských a ekonomických dopadů činnosti nové chráněné dílny 

pro montování polotovarů v lokalitě průmyslové zóny Třinec-Baliny se zahájením provozu 

v březnu 2006 za pomocí výpočtu ukazatele společenské návratností investice. Hodnoceny 

jsou dopady tohoto projektu v období roku 2008-2010 od uplynutí tříletého fungování (2006-

2008) této dílny.  

 

Metody zapojení zainteresovaných stran 

V souvislosti se skutečností, že se jedná o evaluativní analýzu, je využita metoda 

přímého dotazování ředitelky podniku, paní Dolores Czudkové. Rovněž je využito analýzy 

CBA zpracované Hospodářskou rozvojovou agenturou Třinecka, Podnikatelského centra, s.r.o 

z roku 2004, jako materiálu, který byl využit pro přípravu projektu a dále dostupných 

finančních výkazů podniku a účetních dokladů.  

Jelikož cílem této evaluativní analýzy je určit sociální a ekonomické přínosy 

fungování sociálně podnikatelské aktivity, a to za období 2006-2008, nebylo využito přímého 

oslovení zaměstnaných osob se zdravotním znevýhodněním, které v daném podniku 

pracovaly a v současném kontextu dalšího rozšíření firmy (navýšením počtu pracovníků, 

rozšířením činnosti  a rozšířením služeb a nabídky pro zaměstnance) by výpovědi o přínosech 

sociálního podniku pro zaměstnance byly nepřesné. Pro účely stanovení ukazatelů výsledků, 

v případě, které nebylo možné doložit  potřebnými dokumenty, byly využity odhady vedení 

organizace a  současných zaměstnanců podniku.  

 

Zainteresované subjekty a realizované změny  

 V rámci analýzy byly identifikovány 4 skupiny zainteresovaných subjektů: 

zaměstnané osoby se zdravotním znevýhodněním, rodiny zaměstnaných osob se zdravotním 

znevýhodněním, odběratelé a veřejné rozpočty (tabulka č. 5.2). 

Významným zainteresovaným subjektem jsou obyvatelé regionu, kterým podnik 

Ergon nabízí pracovní příležitosti. Jedná se o osoby se zdravotním znevýhodněním (dále 
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OZZ)
163

, u nichž vlivem zaměstnání dochází ke zvýšení životní úrovně, vlastního 

sebevědomí, zlepšení duševního zdraví, poklesu sociální izolace a podpoře vytvoření sítě 

mezilidských vztahů. Díky některým pracovním pozicím mají možnost osvojit si specifické 

pracovní činnosti, a získat  rekvalifikaci. Pravidelný příjem představuje u mnohých možnost 

zlepšení špatné finanční situace a zmírnění zadlužení. 

 

Tabulka č. 5.2 Realizované změny zahrnuté do analýzy 

 

Zainteresovaná strana 

 

Změny - Výsledky 

 

Zaměstnanci – osoby se zdravotním 

znevýhodněním 

 zvýšení sebevědomí vlivem stálého 

zaměstnání 

 osvojení si činnosti 

 pokles sociální izolace, tvorba sítě 

mezilidských vztahů 

 zlepšení duševního zdraví 

 zmírnění, odstranění zadlužení 

 

Obyvatelé regionu – osoby se zdravotním 

znevýhodněním 

 

 získání zaměstnání, zvýšení životní 

úrovně 

 

Rodina a příbuzní zaměstnaných osob se 

zdravotním znevýhodněním 

 zlepšení sociální podpory, schopnost 

zvládat postižení 

 lepší vztahy v rodině 

 

Odběratelé 

 

 možnost náhradního plnění 

 

Veřejné rozpočty  
 pokles nákladů související s nižší 

nezaměstnaností 

 vyšší odvody 
Zdroj: Vlastní výzkum autorky. 

 

Mezi další subjekty, které jsou ovlivněny činností sociálního podniku a které jsou 

zahrnuty do analýzy patří rodina a další členové blízkého okolí (domácnosti), v níž 

zaměstnaný znevýhodněný jedinec žije. U těchto subjektů dochází ke zlepšení sociální 

                                                 

163
 Kategorie OZZ byla původně s účinností od 1. 1. 2012 zrušena zákonem č. 367/2011 Sb., dle kterého bylo 

stanoveno, že platnost původního rozhodnutí je nejpozději do 31. 12. 2014. V roce 2014 došlo k přehodnocení 

tohoto legislativního ustanovení a původní rozhodnutí o OZZ vydaná Úřadem práce do 31. 12. 2011 platí po 

celou dobu, po kterou byla vydána. Pokud byl tedy občan před 31. 12. 2011 uznán za OZZ trvale, má tento status 

i po 1. 1. 2015. Osobou se zdravotním postižením (OZP) je dle ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb. (zákon o 

zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů) fyzická osoba, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána 

invalidní ve třetím, druhém nebo prvním stupni nebo zdravotně znevýhodněnou (OZZ). Osoby zdravotně 

znevýhodněné (OZZ) jsou tedy specifickou skupinou osob se zdravotním postižením, nejsou invalidní, ale 

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jim omezuje schopnost pracovního uplatnění. OZZ se tedy stává znovu 

skupinou osob se zdravotním postižením. 



136 

 

podpory, schopnosti zvládat postižení osoby se zdravotním znevýhodněním. Dochází 

k zlepšení rodinných vztahů v souvislosti s aktivizací zdravotně znevýhodněného člena rodiny 

a získáním více volného času pro pečující příbuzné, do rodiny se takto dostávají nové podněty 

apod. 

Významnou zainteresovanou skupinou, pro kterou je cílem předložení přínosu 

sociálního podnikání jsou veřejné rozpočty. Na zkoumaném příkladu se jedná o rozpočty 

SROP, coby investora projektu (představuje stranu vstupů). Dalším vstupem (investicí) do 

projektu jsou dotace Úřadu práce Třinec (na chráněná pracovní místa) a dotace města Třinec a 

Moravskoslezského kraje. V těchto případech se jedná o zhodnocení vložených investic 

v podobě snížení nákladů na vyplácení podpory v nezaměstnanosti, nákladů na proplácení 

případné rekvalifikace, poradenství, samotné snížení nezaměstnanosti v městě Třinec a jeho 

okolí. Dalším pozitivním výstupem - dopadem na veřejný rozpočet jsou výnosy ze sociálního 

a zdravotního pojištění. 

Poslední skupinou, která je významně ovlivněna činností podniku a je zařazena do 

analýzy, jsou její odběratelé, tedy firmy, které poptávají služby Ergonu, a to z hlediska plnění 

zákonné povinnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou tzv. náhradního 

plnění. 

Pro sociální ekonomii je takto z hlediska oblasti jejího zkoumání, z výše naznačených 

očekávaných změn, předmětem zájmu především zvýšení životní úrovně, pokles sociální 

izolace, či snížení zmírnění zadlužení. Z environmentálních dopadů, nejsou zaznamenány 

žádné činnosti, které by významným způsobem ovlivňovaly kvalitu životního prostředí, stejně 

jako subjekty, které by touto činností byly ovlivňovány.  

 

Výpočet dopadů přínosu zaměstnání znevýhodněných osob na zvýšení životní úrovně 

dosažením pravidelného příjmu, zvýšením disponibilního příjmu 

Při výpočtu bylo použito několika zjednodušení, která nevedou k nadhodnocení 

dopadu. V podniku bylo k 31.12. 2008 zaměstnáno 75 osob, z čehož 68 pracovních míst pro 

osoby se zdravotním znevýhodněním. Osoby se zdravotním  znevýhodněním v podniku 

pracují většinou za minimální mzdu. Při výpočtu není počítáno s přesnou mzdou těch 

pracovníků, kteří nejsou osobami zdravotně znevýhodněnými a jejichž mzda je vyšší než 

minimální. Pro účely tohoto výpočtu je kulkulována mzda u všech pracovníků jako 

minimální.  

Druhá úprava se týká zaměstnání na zkrácené úvazky, kdy k 31.12. 2008 bylo 5 % 

osob zaměstnáno na zkrácený úvazek a  s těmito  není tedy v příkladu počítáno. Pro účely 
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výpočtu dopadu zvýšení životní úrovně navýšením disponibilního příjmu není počítáno 

s mzdou vyplývající ze zkráceného úvazku a je tedy počítáno se 71 pracovními místy.  

Výše minimální mzdy dle údajů českého statistického úřadu v roce 2008 činila 8 000 

Kč. Po odpočtu pojistného placeného zaměstnancem ve výši 1000 Kč dosahovala čistá mzda 

7 000 Kč. V roce 2007 a 2006 je počítáno s čistou mzdou ve výši zhruba 6 700 Kč.  

 

Tabulka č.  5.3 Příklad výpočtu odvodů pojistného za zaměstnance a zaměstnavatele pro 

rok 2008 

 

Zdroj: Vlastní výpočet autorky 

 

Osoby se zdravotním znevýhodněním zaměstnáním v podniku Ergon navýšily svůj 

disponibilní příjem.  Jedná se o osoby, které ve většině případů byly v evidenci úřadu práce 

po dobu delší než jeden rok. Jedná se o osoby bez nároku na invalidní důchod, jejich příjem 

před získáním zaměstnání byl tvořen dávkami hmotné nouze, příspěvkem na bydlení, 

případně přídavky na děti, pokud na ně vznikl nárok v souvislosti s posuzováním příjmů 
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ostatních členů domácnosti.  V mnohých případech tyto osoby byly bez nároku na dávky a 

získání zaměstnání tak představovalo navýšení disponibilního příjmu v celé výši čisté mzdy. 

Nicméně v rámci tohoto příkladu, aby nedošlo k neopodstatněnému navýšení dopadu, je 

hodnota vypočítána pro scénář, kdyby osoby měly nárok na dávky hmotné nouze , a to ve výši 

životního minima, což ve sledovaném období činilo 3126 Kč. Navýšení disponibilního příjmu 

je tedy dáno rozdílem disponibilního příjmu před a po získání zaměstnání. Od částek čisté 

mzdy je tedy odečtena částka 3 100 Kč. 

Hrubý roční dopad zvýšení disponibilního příjmu u zaměstnaných osob je vypočítán 

jako součin daný množstvím stanoveného ukazatele, což je počet osob, kterým se navyší 

disponibilní příjem a rozdílem měsíčního disponibilního příjmu před a po zaměstnání 

vynásobeného 12 měsíci (71 3900 12 3322800   ). 

Hrubý dopad je dále očištěný podle vzorce 5.1 o nulovou variantu (vliv, který 

posuzuje, zda by došlo ke zvýšení disponibilního příjmu i bez podniku Ergon) a přivlastnění 

(vliv, který zkoumá, nakolik se navýšení disponibilního příjmu týká podniku Ergon). Nulová 

varianta byla zvolena ve výši 10 % (procento zaměstnaných zdravotně znevýhodněných osob, 

které by si našly práci jinde a došlo by tak k navýšení jejich disponibilního příjmu). Jak již 

bylo popsáno, jedná se o osoby, které jsou ve většině případů dlouhodobě nezaměstnané a 

obtížně nacházejí pracovní místo, přičemž v daném regionu Těšínského Slezska není jiné 

chráněné pracoviště. Vliv jiných subjektů na zaměstnání osob ve společnosti Ergon nebyl 

nalezen a přivlastnění tedy odpovídá částka 100 %.  

 1

2990520 3322800 (1 0,1) 1

čistý dopad hrubý dopad nulová varianta přivlastnění   

   
 

 

Určení dopadů přínosu zaměstnání osob se zdravotním znevýhodněním na veřejné 

rozpočty 

Hlavním přínosem sociálního podnikání typu WISE pro veřejnou ekonomiku a její 

rozpočty je dopad na snížení nezaměstnanosti. V případě posuzovaného podniku se jedná o 

snížení počtu nezaměstnaných  osob se zdravotním znevýhodněním, které nemají nárok na 

invalidní důchod, a které jsou jinak posuzovány jako ostatní nezaměstnané osoby, pobíraly by 

podporu v nezaměstnanosti, pokud na ni mají nárok a následně by byly posuzovány pro 

případ pobírání podpory v hmotné nouzi, či příspěvku na bydlení. Podnik získal ve 

sledovaném období na svou činnost podporu (viz tabulka 5.4) z Úřadu práce (podpora 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením), a dále dotace města Třinec a 

Moravskoslezského kraje. 
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Přínos plynoucí z příspěvku veřejného rozpočtu směřující na podporu zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě lze ilustrovat jednoduchým 

příkladem. Při  hrubé mzdě ve výši 8000 korun bude činit odvod na sociální a zdravotní 

pojištění 1000 korun, současně zaměstnavatel zaplatí na toto pojištění 2800 korun. Pokud by 

byla zcela zrušena podpora, přijdou veřejné rozpočty o částku 3800 korun. Pokud nebude 

zaměstnavateli přiznán příspěvek ve výši například 8000
164

 korun na zaměstnávání osob se 

zdravotním znevýhodněním, lze předpokládat, že tato osoba nesežene zaměstnání, tudíž mu 

budou přiznány dávky hmotné nouze, a to ve výši životního minima, což činilo 3126 korun, 

pokud osoba žila samostatně. Dále lze předpokládat, že tato osoba bude čerpat příspěvek na 

bydlení. Sečteme-li tedy částky, o jakou částku přijdou veřejné rozpočty, plus výdaje na 

životní minimum a příspěvek na bydlení, je zřejmé, že příspěvek ve výši 8000 korun na 

zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním není z hlediska veřejných rozpočtů 

ztrátovou investicí.  

Dalším přínosem je pak již několikrát zmiňovaný rozvoj lidského potenciálu. Kdy 

osoby se zdravotním znevýhodněním  jsou užitečné, vykonávají smyslupnou práci. Navazují 

důležité sociální vazby.  

V příkladu byl pro vyčíslení této hodnoty použit prostředník: dávka životního 

minima
165

, pro rok 2007, 2008 stanovena ve výši 3126 Kč/jednotlivce. V roce 2006 se životní 

minimum stanovovalo ještě výpočtem ze dvou složek, a to z částky sloužící k zajištění výživy 

a ostatních základních osobních potřeb a z částky potřebné k zajištění nezbytných nákladů na 

domácnost, a to dle zákona č. 463/1991 Sb. o životním minimu ve znění pozdějších předpisů. 

Pro zjednodušení přistupuji v příkladu s výpočtem životního minima v roce 2006 rovněž 

s částkou 3 126 Kč. V příkladu se nepočítá s příspěvkem na bydlení.  

Dále se sníží počet nezaměstnaných, za které stát platí pojistné, což představuje úspory 

zdravotního pojištění placeného státem měsíčně dle zákona, což pro rok 2008 představuje 

částku ve výši 677 Kč. Za rok 2006 částka ve výši 560 Kč za období březen a dále 636 

                                                 
164

 V posuzovaném období mohl na OZZ zaměstnavatel získat příspěvek až 8000 Kč. Ten mu měl kompenzovat 

nižší pracovní výkon OZZ a případné specifické podmínky, které musel handicapovanému pro vykonávání práce 

vytvořit.Od prvního ledna 2015 bude ale příspěvek snížen na 5000 korun s tím, že pokud bude zaměstnavatel 

zaměstnávat OZZ déle než jeden rok, může získat dalších 1000 korun na režijní náklady. 
165 

Zákon č. 110 ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. In 

Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Dostupné z: http://www.finance.cz/makrodata-eu/trh-

prace/statistiky/zivotni-minimum/ 
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(duben-prosinec 2006), pro rok 2007částka 680 Kč.
166

 Čisté dopady v jednotlivých letech jsou 

vypočítány podle předchozího příkladu a vzorce 5.1. 

 

Finanční hodnota dalších dopadů a určení prostředníků 

 V následujícím textu je představen postup stanovení finanční hodnoty u výsledků, 

které nemají vyjádřenou hodnotu tržní cenou, hledáme alternativní hodnotu, stanovujeme tzv. 

prostředníky. Při určování a přepočtu dopadů na finanční hodnoty je snaha o přiřazení 

hdonoty běžné pro období 2008-2009. Dopad je stanoven jako výsledek tříleté činnosti 

sociálního podniku, tedy přínosu podnikání v roce 2009. Mezi další dopady patří: 

 zvýšení sebevědomí u zaměstnaných osob z cílové skupiny osob se zdravotním 

znevýhodněním vlivem zaměstnání, 

 osvojení si nových činnosti u zaměstnaných osob z cílové skupiny osob se zdravotním 

znevýhodněním, 

 pokles sociální izolace, resocializace u osob se zdravotním znevýhodněním, 

 zlepšení duševního zdraví, 

 zmírnění zadlužení, 

 zvýšení samostatnosti (omezení závislosti na sociálních službách), 

 zlepšení rodinných vztahů. 

Prostředníkem pro určení hodnoty zvýšení sebevědomí byla zvolena tržní cena kurzů 

na zvýšení sebevědomí. Na základě internetového průzkumu byla stanovena cena 3 000 Kč.
167

 

Na základě profesního odhadu bylo stanoveno zvýšení sebevědomí u zhruba 70 % osob se 

změněnou pracovní schopností (tedy z počtu 68 osob). Přičemž odhad dopadu je kalkulován 

alespoň na dvouleté období, s klesající tendencí v podobě 20 % útlumu. 

Zaměstnanci ve zkoumaném období vykonávali práce typu kompletace výrobků, 

balení apod. I přesto, že takto si mohli osvojit nové činnosti, nejedná se o složité pracovní 

postupy či úkony, jejichž osvojení by mohlo mít podstatný přínos např. pro získání 

zaměstnání v jiné organizaci. Jiná situace pak nastává u pracovních míst, pro které podnik 

Ergon nabdíl některým zaměstnancům rekvalifikaci. Jedná se o náklady, které nemusí být 
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 Výše pojistného: Zákon č. 592/1992 Sb a Nařízení vlády č. 268/2005 Sb. ze dne 29. 6. 2005. Např. portál 

Všeobecné zdravotní pojišťovny. Dostupné z: http://www.vzp.cz/platci/informace/povinnosti-platcu-

metodika/stat/vymerovaci-zaklad-stat 
167

Kurz sebevědomí Praha: spol. Karel Chába, rok 2014, cena 3 200 Kč. [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: 

http://www.eftpsychologie.cz/vzdelavaci-kurzy/sid=e61625d6a2ea7e3b2d216da57ab05d94/?id=624d14b0-0566-

11e2-b7fd-001e6713e1ac; VOX. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/vzdelavaci-kurzy/11763-presvedciva-

komunikace-sebevedomi-a-ohleduplnost-si-nekonkuruji/(6190 Kč) [cit. 2014-03-20]. Mindset. Dostupné z: 

http://www.mindset.cz/akce-a-kurzy/1118-asertivita-sebevedomi-a-sebekoucink/ (1500 Kč) 

http://www.eftpsychologie.cz/vzdelavaci-kurzy/sid=e61625d6a2ea7e3b2d216da57ab05d94/?id=624d14b0-0566-11e2-b7fd-001e6713e1ac
http://www.eftpsychologie.cz/vzdelavaci-kurzy/sid=e61625d6a2ea7e3b2d216da57ab05d94/?id=624d14b0-0566-11e2-b7fd-001e6713e1ac
http://www.kurzy.cz/vzdelavaci-kurzy/11763-presvedciva-komunikace-sebevedomi-a-ohleduplnost-si-nekonkuruji/(6190
http://www.kurzy.cz/vzdelavaci-kurzy/11763-presvedciva-komunikace-sebevedomi-a-ohleduplnost-si-nekonkuruji/(6190
http://www.mindset.cz/akce-a-kurzy/1118-asertivita-sebevedomi-a-sebekoucink/
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vynaloženy z veřejných prostředků na rekvalifikace nezaměstnaných osob, a lze je získat 

z účetních dokumentací podniku jako skutečně vynaložené náklady podniku na rekvalifikaci. 

Jedná se o náklady na profesi skladníka, jeřábníka. Ve sledovaném období byly poskytnuty 

rekvalifikace ve výši skutečných celkových nákladů 8 000 Kč. Dopad tohoto přínosu bude 

delší než jeden rok. Rekvalifikaci může jedinec uplatnit i následující roky a získat tak 

zaměstnání v jiném podniku. Je odhadován alespoň tříletý dopad, opět s klesajícím útlumem 

20 % souvisejících s nutností případných zaškolení, zaučení v oblasti nových směrnic, 

bezpečnosti práce, obsluhy nových strojů apod. 

Pokles sociální izolace, resocializace lze alternativně získat např. využitím služeb 

profesionálního společníka. Prostředníkem byla zvolena tržní cena služeb profesionálního 

společníka. Na základě internetového průzkumu byla stanovena cena 500 Kč/hod.
168

 Přičemž 

minimalistický odhad počítá s variantou využití služeb profesionálního společníka 1x 

měsíčně/1 hodiny (jinak také odhad nákladů 500 Kč/měsíčně na společenské aktivity, které by 

jedinec realizoval bez možnosti pracovního kontaktu). Na základě profesního odhadu byl 

stanoven pokles sociální izolace a naopak resocializace u zhruba stejného počtu osob, kterým 

došlo ke zvýšení sebevědomí, tedy 70 % osob se změněnou pracovní schopností (tedy z počtu 

68 osob). Přičemž odhad dopadu opětovně je kalkulován na dvouleté období, s klesající 

tendencí v podobě 30 % útlumu. Získané pracovní kontakty a sociální dovednosti přetrvají 

pravděpodobně s rozsahem delší než jeden rok, i když v případě ztráty zaměstnání by jejich 

útlum byl pravděpodobně rychlý, ale přesto přátelství mohou přetrvávat alespoň ještě jeden 

rok. 

Zlepšení duševního zdraví, které se u zaměstnanců projevilo po získání dlouhodobého 

zaměstnání, by mohl jedinec dosáhnout např. také za pomocí odborné poradenské pomoci. 

Prostředníkem, který stanoví hodnotu zlepšení duševního zdraví byla zvolena tržní cena 

profesionálního poradce (lze také brát v potaz případné náklady na vynaložení péče plynoucí 

z veřejného zdravotnictví). Minimalistická verze počítá s ročními náklady na poradenství ve 

formě alespoň tří sezení, a to zhruba 500 Kč za jednoho sezení, jehož cena byla stanovena na 

základě internetového průzkumu.
169

 Přičemž v praxi je běžné, že osoba absolvuje několik 

sezení, a odborný pracovník s ní individuálně pracuje. Na základě profesního odhadu bylo 

stanoveno zvýšení sebevědomí u zhruba 10 osob se změněnou pracovní schopností. Také 
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Nabídky [cit. 2014-08-20]: https://sites.google.com/site/profesionalnidoprovod/cenik (850 Kč/hod); 

http://www.citypartners.cz/cenik/ (550 Kč/hod); http://www.mujznamy.cz /#section5 (370 Kč/hod) 
169

Nabídky: Psychoterapie M. Mynář.  Cena 500 Kč/50 min. [cit. 2014-03-20]. Dostupné z 

http://www.psychoterapie-brno.cz/cenik.php. ; Psycholog J. Šlégrová. Cena 450 Kč/hod. [cit. 2014-03-20]. Cena 

900 Kč/hod. Dostupné z: http://www.skalik.cz/cena.php [cit. 2014-03-20]. 

https://sites.google.com/site/profesionalnidoprovod/cenik%20(850
http://www.citypartners.cz/cenik/
http://www.mujznamy.cz/
http://www.psychoterapie-brno.cz/cenik.php
http://www.skalik.cz/cena.php
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v případě zlepšení duševního zdraví je odhad dopadu kalkulován na dvouleté období, 

s klesající tendencí v podobě 20 % útlumu. 

Alternativa v podobě tržní ceny profesionálního poradce byla zvolena také v případě 

dopadu změny vedoucí ke zmírnění zadlužení.  Minimalistická verze počítá s ročními náklady 

na poradenství ve formě tří sezení (návrh řešení dluhů, sestavení finančního plánu,kontrola), a 

to zhruba 500 Kč/hod,  jehož cena byla stanovena na základě internetového průzkumu.
170

 

Finanční poradenství bývá poskytováno často „zdarma“, náklady jsou zahrnuty do provize, od 

finančních institucí u nichž si klient sjedná produkt. Dluhové poradenství je pak v České 

republice poskytováno pro zájemce v řadě neziskových organizací zdarma, jako součást 

odborného sociálního poradenství. Také v organizaci Ergon je v současnosti realizována 

služba odborného poradenství (rok 2014), financována z dotací Moravskoslezského kraje. Na 

základě výpočtu celkové výše dotace vůči počtu znevýhodněných zaměstnanců, se náklady 

pohybují ve výši 3000 Kč/ročně vůči jednomu znevýhodněnému zaměstnanci. Protože 

existuje možnost využití služeb dluhového poradenství bezplatně (i když pak je nutné počítat 

s náklady času na hledání dané služby, spojené s nejistotou z cizího prostředí apod.) byl 

stanoven vysoký vliv nulové varianty (60 %). Což znamená, že kdyby znevýhodnění 

zaměstnanci nevyužili možnosti řešit svou dluhovou situaci za pomoci podniku, mohli by 

nalézt pomoc u některé z neziskových organizací nabízejících dluhové poradenství. Jak již 

bylo uvedno, osoby se zdravotním znevýhodněním patří tvoří jednu ze skupin osob se 

zdravotním postižením, ovšem bez nároku na invalidní důchod. Protože ale jejich zdravotní 

stav není z dlouhodobého hlediska příznivý, tyto osoby obtížně získávají práci a jejich příjmy 

jsou velmi omezené. Většina z těchto osob je zadlužená. Což byl také důvod, proč se vedení 

podniku Ergon rozhodlo pro registraci sociální služby odborného poradenství (dluhového) 

přímo v podniku. Z celkového počtu 68 osob se změněnou pracovní schopností se otázka 

výrazného zadlužení dotýkala minimálně 20 rodin osob se zdravotním znevýhodněním.  

Hodnota zvýšení samostatnosti, kterou lze jinak vyjádřit např. jako omezení závislosti 

na sociálních službách, byla stanovena na základě skutečných nákladů na sociální službu 

osobní asistence podle zákona o sociálních službách (§ 108/2006 Sb. o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů). Protože za sledované období nedošlo k výraznému nárůstu cen 

za službu osobní asistence, analýza vychází ze současných platných údajů, ve výši 130 

Kč/hod za službu osobní asistence. Tento přínos se týkal minimálně 8 zaměstnanců, u kterých 

došlo k výraznému zlepšení samostatnosti a tedy snížení závislosti na druhé osobě. Je 
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S Financial People. Cena 300 – 2500 Kč. Dostupné z: http://www.sfpeople.cz/poradenske-sluzby/  J-consult. 

Cena 350 Kč/hod. Dostupné z: http://www.j-consult.cz/index.php?nid=8981&lid=cs&oid=1866723 

http://www.sfpeople.cz/poradenske-sluzby/
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počítáno s využitím služby (případně obsluhy člena rodiny, či příbuzného) v rozsahu 2 hod 

týdně (doprovod, nákupy apod.). Hrubý dopad je dán součinem částky a počtem využití dané 

služby za rok, na částku  12 480 Kč/ročně (130 x 2 x 4(týdny) x 12 (měsíců).  I když přínos 

tohoto dopadu byl patrný v průběhu zkoumaného období, výpočet je stanoven pouze jako 

dopad na rok 2009, neboť osoby se zdravotním omezením vyžadujícím zvýšené nároky na 

péči osoby blízké či sociální služby, byly zaměstnány až po jistém zavedení chodu dílny, tedy 

nikoli v roce 2006. To znamená, že přínos tohoto dopadu by byl větší, pokud bychom 

započítali také omezení závislosti v roce 2007, od kterého tedy abstrahujeme.  

Také hodnota výsledku v podobě zlepšení rodinných vztahů je odhadována na základě 

ceny využití služby terapeuta. Ke zlepšení rodinných vztahů dochází u většiny zaměstnaných 

osob, dáno novými podněty v rodině, získáním více času apod. Odhad je stanoven na 

minimální počet 70 %  zaměstnaných osob zdravotně znevýhodněných –tzn. 47 osob. 

Prostředníkem pro finanční vyjádření tohoto přínosu jsou náklady na rodinnou terapii, která 

dle internetového průzkumu činí zhruba 600 Kč/měsíc
171

. Také v případě této položky je 

počítáno s dopadem pouze na rok 2009, přičemž skutečný přínos by byl větší,pokud bychom 

započítali, že ke zlepšení rodinných vztahů došlo již v průběhu tříletého zaměstnání jedince 

v podniku.  

Specifickým přínosem aktivit sociálního podniku je snížení nákladů firem, odběratelů 

v souvislosti s využitím náhradního plnění. Náhradní plnění je přínosem pro odběratele, kteří 

odebírají výrobky a služby chráněné dílny a částka, kterou nemusí odvádět státu, pokud by ani 

nezaměstnali osoby se zdravotním postižením, ani neodebírali výrobky, služby chráněné dílny 

pro ně představuje úsporu. Způsob výpočtu, výši odvodu do státního rozpočtu i výši 

náhradního plnění upravuje vyhláška č. 518/2004 Sb. Byly sestaveny dva scénáře výpočtu 

ukazatele SROI – se započítáním tohoto přínosu a bez tohoto přínosu. Náhradní plnění 

v podobě úspory částky, kterou nemusí firma státu odvádět, může být bráno jako ušlý příjem 

pro stát, ovšem představuje pro stát přínos ve smyslu podpory zaměstnání osob se zdravotním 

postižením. Modelově je tedy vypočítán přínos z náhradního plnění realizovaného podnikem 

Ergon v roce 2008. Náhradní plnění poskytoval podnik Ergon v roce 2008 firmám Walmark a 

Gardena, jejichž počet zaměstnanců dosahoval v daném období 650. Počet zaměstnanců je 

východiskem pro stanovení počtu osob se zdravotním postižením, které by měl podnik 

zaměstnat. V tomto případě by se jednalo o 26 osob. Za 1 osobu se ZP v přepočteném 
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 Rodinná terapeie Mgr. Vojtěch Lebduška. Cena 700 Kč/sezení. Dostupné z: http://www.lebduska.eu/cenik-

ujep.html; Psychoterapie Ústí nad Labem, psycholog Mgr. Jan Pavlišta. Cena 700 Kč/sezení. Dostupné z: 

http://www.psychoterapeut-psycholog.com/podminky-a-cena-sezeni.html 

http://www.vdimeta.cz/pdf/vyhlaska518-2004sb.pdf
http://www.lebduska.eu/cenik-ujep.html
http://www.lebduska.eu/cenik-ujep.html
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stavu
172

, kterou sám nezaměstná, je zaměstnavatel povinen buď nakoupit náhradní plnění ve 

výši sedminásobku průměrné měsíční mzdy (za 1. - 3. čtvrtletí roku dle statistického úřadu) či 

odvést do státního rozpočtu dvouapůlnásobek průměrné měsíční mzdy. Splnit povinnost může 

tedy podnik odběrem náhradního plnění ve výši 4,5 mil Kč, zaměstnáním 26 osob se 

zdravotním  postižením nebo 8,67 osob těžce postižených. Pro rok 2008 byla částka průměrné 

měsíční mzdy stanovena na 22 942 Kč. Odvod ve výši 2,5násobku průměrné měsíční mzdy 

může být vnímáno jako sankce za nesplnění povinnosti, a tedy v tomto případě odpovídá 

částce zhruba 1 500 000 Kč. Firma, která realizuje náhradní plnění, odebírá výrobky či 

služby, které by stejně odebírala u jiné firmy, a takto pokud využije nabídku dodavatele 

zaměstnávající osoby se zdravotním postižením, jednak, že získá potřebnou službu či 

výrobek, tak také splnění zákonnou povinnost podpory zaměstnání osob se zdravotním 

postižením a nemusí tedy do státního rozpočtu odvést danou částku 1 500 000 Kč.   

 

Vstupy 

Náklady podniku ve výši 16 117 000 Kč byly hrazeny ve výši 12 245 000 Kč z dotací 

úřadu práce, 3 522 000 Kč z dotací Moravskoslezského kraje a 350 000 Kč dotací  města 

Třinec, mezi vstupy je započítán také generovaný zisk, a to ve výši 8 596 000 Kč, který je 

reinvestován zpět do činnosti podniku, a tvoří tedy další zdroj (viz tabulka 5.4). 

 

Tabulka 5.4 Skutečné příjmy a počty zaměstnanců podniku Ergon 

  
Rok 

Skutečné příjmy(v tis.Kč) 

 

2006 2007 2008 2009 

provozní dotace Úřadu 

práce x 3 769 4 315 4 161 6 422 

provozní dotace MSK x 700 2 274 548 0 

provozní dotace města 

Třinec x 200 0 150 150 

 

celkem 4 669 6 589 4 859 6 572 

Počet zaměstnanců celkem 26 66 75 101 

z toho: OZZ 22 58 68 90 
Zdroj: Finanční a účetní výkazy podniku Ergon 

 

Částka 16 117 000 Kč je pro účely příkladu počítána jako částka investiční, a tvoří 

hodnotu vstupů. 
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 Přepočtený stav znamená, že se počítá i s polovičními úvazky jako 0,5, na poloviční úvazek jen půl roku, pak 

číslo 0,25apod. 
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Výpočet ukazatele SROI 

Celkové hodnoty dopadů v letech 2006, 2007 byly diskontovány na současnou 

hodnotu roku 2008, suma čistých dopadů je rovna 20 434 104,5 Kč. Současná hodnota je 

vypočítána dle vzorce 5.3. (současná hodnota v daném roce = peněžní tok v daném roce / 

(1+diskontní sazba)
rok N

) při diskontní sazbě 5 %, jako obvykle udávané sazbě v těchto 

projektech. 

 Výsledný ukazatel SROI, počítán dle vzorce 5.4  

20434104,5
1,5

16117000

celková současná hodnota výsledků
ukazatel SROI

hodnota vstupů




                                                        

odpovídá hodnotě 1,5 zapisováno jako 1:1,5.  Ukazatel lze intrepretovat, jako návratností 1 

Kč vynaložené do podniku v období 2006-2007 ve výši 1,5 Kč. Společenská přínosnost 

tohoto projektu není dána výši tohoto ukazatele, neboť jak bylo popsáno řada změn je obtížne 

finančně vyčíslitelná a také v tomto příkladu byly využity minimalistické scénáře s cílem 

vyhnout se nadhonocení. 

 Pokud nebudeme započítávat přínos pro odběratele v podobě náhradního plnění, došlo 

by ke snížení ukazatele v poměru 1:1,21.  

 

Shrnutí 5. kapitoly 

Při výpočtu byla snaha o zachycení co nejreálnějších ukazatelů. Přesto v některých 

případech bylo nutno přepočítat přínosy na finanční základ, a to často subjektivním 

způsobem, což vyvolává nepřesnosti a vysokou míru odhadů.  

Jaký poměr mezi vytvořenou hodnotou a investicí charakterizuje dobrý (úspěšný, 

smysluplný) projekt? Metodika pro výpočet ukazatele SROI poukazuje na to, že  i aktivita, 

aktivita, u které činí poměr vytvořené hodnoty a investice méně než 1:1, může být 

smysluplná, neboť může generovat přínosy, které není možné převést věrohodně na peníze 

(spokojenost apod.).Proto je třeba neomezovat se při prezentaci výsledků analýzy SROI 

pouze na ukazatel, ale zmínit také nefinanční přínosy. 

V zahraniční praxi je běžné, že projekty, které se snaží o výpočet SROI dosahují SROI 

ukazatele kolem 1:1,5, vždy tedy závisí na osobě, která analýzu provádí a její schopnosti 

nalézt přínosy pro různé subjekty a vhodně je pak převést na finanční hodnotu. Ovšem tato 

metoda není dle mého názoru a zkušeností s výpočtem této metody o určení přesné (či 

přibližné) hodnoty návratnosti investice a rovněž ne pro porovnávání různých projektů. Je to 
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metoda, díky které lze analyzovat přínosy sociálního podnikání pro různé zainteresované 

subjekty – od zaměstnanců, přes veřejné rozpočty, odběratele, zákazníky, až pro společnost, 

v níž podnik funguje. Je metodou, která napomáhá podniku zamyslet se nad dosavadním 

fungováním, zhodnotit realizované aktivity a  uvědomit si potenciál svého rozvoje, včetně 

potenciálu pro své zaměstnance. Je metodou, která napomáhá prezentovat přínosy pro 

stávající investory, ale také ty potenciální. Metoda není vhodná pro porovnávání různých 

projektů a aktivit sociálních podniků, neboť každá podnikatelská činnost je natolik specifická, 

pracuje s různou cílovou skupinou, odlišnými odběrateli, zákazníky apod., a tudíž výsledné 

hodnoty ukazatele by neodpovídaly o větší úspěšnosti některého z podniků. 

Přesto na tomto příkladu bylo dokázáno řady přínosu sociálního podnikání. Práce si 

kladla za cíl nalézt přínosy pro zmírnění sociálního vyloučení a chudoby, stejně jako pozitivní 

dopad na veřejné rozpočty, což bylo prokázáno. U cílové skupiny došlo prokazatelně 

k omezení společenské izolace, zlepšení rodinných vztahů, samotný podnik dokonce nabízí 

řešení situace v případě zadlužení a možnosti využít dluhového poradenství, které je zřízeno 

jako sociální služba odborného sociálního poradenství.  

. 
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6. Závěr  
 

Dizertační práce se z širokého spektra přínosů sociální ekonomiky zaměřuje na aspekt, 

kterým přispívá k naplňování předmětu zkoumání sociální ekonomie, kterým je mimo jiné 

řešení otázky sociálního vyloučení, nezaměstnanosti či chudoby. V tomto kontextu je pak 

sociální podnikání typu WISE představeno jako nástroj, který může přispět k řešení 

jmenovaných problémů, jimiž se zabývá sociální ekonomie. Příklady úspěšného využívání 

sociálního podnikání typu WISE (dále jen WISE), především z dlouhodobého hlediska, na 

řešení nastíněných problémů nalezneme především v zahraniční praxi. WISE zaměstnávají 

specifickou cílovou skupinu osob s různým znevýhodněním, pro kterou je na primárním trhu 

práce obtížné nalézt uplatnění (pokud vůbec) a dokážou ji cestou pracovní aktivity integrovat 

do společnosti a omezit tak sociální vyloučení. Jak dokazuje polský příklad (příklady 

nalezneme také u nás) může se jednat dokonce o cílovou skupinu osob s výraznou 

marginalizací, jakými jsou osoby bez domova nebo drogově závislí. Předpokladem, či 

podpůrným nástrojem pro úspěšnou integraci je pak komplexní péče (tedy nejen nabídka 

zaměstnání či pracovní aktivity, ale také např. podpora vzdělání nebo poradenství). M. 

Sadowská, ředitelka polské Barky, odhaduje úspěšnost integrace takto vyloučené cílové 

skupiny v Polsku na pracovní trh mezi 60 – 70 %.  

Dalším významným přínosem WISE je pozitivní dopad na veřejnou ekonomiku. Jedná 

se především o podporu zaměstnanosti, kultivaci lidského kapitálu a úsporu nákladů 

veřejných rozpočtů (souvisejících s vyplácením podpory nezaměstnaných osob), a co více 

navýšení příjmů veřejných rozpočtů (plynoucích z odvodů v případě zaměstnání). Pro účely 

dokazování potenciálu a přínosů na veřejné rozpočty jsou ve světě využívány různé metody, 

především analýzy společenské návratnosti investice (SROI), metody, jejíž aplikace byla 

testována také v rámci této dizertační práce. Jak bylo popsáno na příkladu podniku Ergon, 

pozitivní vliv se ukazuje také v případě podpory sociálních podniků ze strany veřejných 

rozpočtů. Přínos v podobě navýšení rozpočtových příjmů a úspory nákladů v případě 

nevyplácení prostředků na pomoc v hmotné nouzi, příspěvků na bydlení, či podporu 

v nezaměstnanosti převyšuje investici vloženou ve formě podpory chráněných míst a podpory 

osob se zdravotním postižením. Ovšem k metodě SROI je nutné poznamenat, že díky vysoké 

míře subjektivity hodnotitele a odhadům, je to metoda poměrně nepřesná a nelze ji 

jednoznačně doporučit jako nástroj, který by byl automaticky a průkazně schopný vypočítat 

přesný přínos plynoucí např. z podpory veřejných rozpočtů. 
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Vzhledem k tomu, že při současném nízkém počtu volných pracovních míst mají 

problém s uplatněním na trhu práce i osoby bez znevýhodnění, představuje pracovně 

integrační sociální podnikání významnou příležitost pro začlenění osob ohrožených sociálním 

vyloučením nebo sociálně vyloučených zpět na trh práce. I přesto, že najdeme v České 

republice řadu úspěšných projektů, nelze hodnotit rozvoj sociálního podnikání v České 

republice za dostatečný, především v dlouhodobém horizontu. Jak je patrné z analýzy 

sociálně-podnikatelských prostředí v ostatních evropských zemích, stále existují možnosti 

rozvoje a využití jeho potenciálu.  

6.1 Limity a podmínky rozvoje sociálního podnikání v ČR 

V současnosti jsou podnikány kroky usilující o legislativní zakotvení sociálního 

podnikání, nicméně v době dokončení dizertační práce ještě neexistuje legislativní úprava 

sociálního podnikání v České republice. Omezená je rovněž implementace sociálního 

podnikání do národních strategických dokumentů, což souvisí s jeho uznáním širokou a 

politickou veřejností. Sociální podnikání se objevuje pouze v gesci Ministerstva práce a 

sociálních věcí a meziresortní spolupráce neexistuje. Významně působí výzkumné instituce 

(včetně univerzitních pracovišť) a neziskové organizace, díky kterým vzrůstá informovanost 

nejen mezi odbornou, ale také širokou veřejností. Protipólem tohoto trendu pak je ještě stále 

chybějící podpora ze strany subjektů veřejné správy, především pak územní samosprávy 

(obcí), kterým často chybí dostatek informací nejen o samotném  sociálním podnikání, ale 

také o možnostech spolupráce. 

Na základě zhodnocení sociálně podnikatelského prostředí v České republice 

vyplývajícího z dizertační práce lze stanovit několik limitů rozvoje WISE v České republice 

v oblasti pracovní a sociální integrace a inkluze. Jedná se především o: 

 nedostatečnou/chybějící institucionalizaci, 

 nedostatečnou podporů start-upů,  

 omezenou míru zaměstnávání jiných cílových skupin než osob se zdravotním 

postižením,  

 chybějící odbornou kvalifikaci sociálních podnikatelů v oblasti sociálně-pracovní 

reintegrace specifických cílových skupin. 
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Institucionalizace
173

 sociálně-podnikatelských subjektů souvisí v zahraniční často 

s legislativním zakotvením sociálního podnikání a sociálního podniku
174

. Podporu drobného 

podnikání osob s nízkými počátečními náklady, tzv. start-upů, v ČR brzdí neexistence 

systémových nástrojů finanční podpory (v jiných zemích EU jde např. o mikrofinancování) a 

podpory vzdělávání potenciálních i nově vzniklých podnikatelů, což se týká také sociálních 

podnikatelů.  

Sociální podnikání je v České republice stále doménou v oblasti poskytování rovných 

šancí na trhu práce především osobám zdravotně postiženým. Jiné cílové skupiny osob 

ohrožené sociálním vyloučením (např. osoby bez domova, mladiství) budí zájem především u 

poskytovatelů sociálních služeb, kteří spatřují potenciál rozvoje jejich lidského kapitálu 

v jejich pracovní integraci. Chybějícím je pak dostatek podnikatelských zkušeností a znalostí,  

s tím související také potřebné finanční zdroje. Jak vyplývá ze šetření realizovaného v rámci 

dizertační práce u sociálně-podnikatelských subjektů zaměstnávajících nejvíce 

marginalizovanou  cílovou skupinu, jejichž projekty byly podpořeny v programovém období 

2007-2013 grantem z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu na podporu 

lidských zdrojů, je jejich dlouhodobá udržitelnost bez další podpory značně problematická. 

Přestože existují podniky, které prezentují finanční nezávislost na jakékoli externí podpoře 

nebo alespoň podpoře ze strany veřejného sektoru, mnou oslovené podniky v rámci šetření 

realizovaného v rámci dizertační práci, tuto nezávislost neprezentovaly.  Naopak tyto podniky 

zdůraznily pochybnosti o své udržitelnosti v dlouhodobém horizontu, spíše upozorňovaly na 

nutnost obměny cílové skupiny, či změny podnikatelské aktivity. 

Významným vlivem, který brání podpoře integrace nejvíce znevýhodněných skupin, 

projevující se také v Polsku, je chybějící zapojení odborné kvalifikované pracovní síly, která 

má schopnosti a dovednosti v oblasti sociální a pracovní reintegrace. Z šetření vyplývá, že i 

přesto, že bylo schváleno několik projektů podporujících začlenění specifických cílových 

skupin (mimo osob zdravotně znevýhodněných), pracovníci nemají dostatečné praktické a 

odborné schopnosti, a především časové možnosti z hlediska podnikání pro výkon služeb 

směřujících k reintegraci osob, které patří mezi nejvíce ohrožené. V zahraničí tyto pozice 

naplňují např. psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovníci, jejichž úkolem je 

napomoci začleňování do společnosti, mzdové náklady na tyto pracovní místa bývají často 

hrazeny z veřejných zdrojů.  

                                                 
173

 Termín institucionalizace označuje proces, kdy se například určitý způsob chován, objekt, či způsob jednání 

stává pevně spojeným s organizací, systémem, nebo společností. 
174

 Příklady najdeme v Itálii, Francii, Belgii. 
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Doporučení pro oblast nastavení podmínek rozvoje WISE v České republice 

Pro každé podnikání, a i to sociální, je důležitá kvalita podnikatelského prostředí, 

tvořená řadou prvků, mezi které patří např. právní rámec, včetně pravidel ochrany 

hospodářské soutěže nebo vůbec vymahatelnosti práva, daňového zatížení, byrokracie, 

platební morálky, ale také kvalita lidského kapitálu.  

Na základě limitů rozvoje WISE, pak lze stanovit doporučení, které by napomohlo 

využití WISE jako nástroje eliminace sociálního vyloučení a chudoby. Základem je podpora 

zapojení širší cílové skupiny marginalizovaných osob na sociální podnikání, a s tím 

související zapojení odborné pracovní síly (sociální pracovník, speciální pedagog, psycholog) 

do procesu resocializace specifických cílových skupin v sociálních podnicích a komplexní 

podpora (vzdělávání, poradenství) této cílové skupiny. Aby mohlo sociální podnikání plnit 

tuto roli, podpora podnikatelského prostředí a samotného podnikání by se měla projevit v 

oblasti: 

 legislativní úpravy podporující institucionalizaci a uznání sociálního podnikání a 

podniku, především pak na úrovni politické, municipalitní, 

 meziresortní spolupráce s cílem podpory podnikům a uznání přínosu pro jednotlivé 

resorty,  

 implementace sociálního podnikání do strategických dokumentů jako alternativního 

nástroje v rámci politiky zaměstnanosti (v případě WISE) sociálního začleňování,  

politiky regionálního rozvoje, a to na národní i regionální úrovni, 

 podpory vzdělávání sociálních podnikatelů v podnikatelských a sociálních 

dovednostech,  

 rozvoje různých nástrojů podpory sociálního podnikání, včetně např. podpory 

sociálních klauzulí ve veřejných zakázkách.  

 

Z analýzy zahraničních příkladů sociálně-podnikatelské praxe vyplývá, že přijetí 

právní úpravy sociálního podnikání bylo prvním krokem jeho dalšího rozvoje. Samotná 

regulace nevytváří bezprostřední bariéru pro rozvoj sociálního podnikání, ale tradiční právní 

formy neziskových nebo ziskově orientovaných subjektů jsou předmětem zvláštních 

požadavků, týkající se jejich postavení a chování (rozsah podnikání, způsob využívání 

majetku k dosahování cílů, daňové aspekty) (Jetmar, 2012).  

Dalším aspektem je posílení spolupráce s ostatními sektory a podpora místní 

ekonomiky. Rozvoj sociální ekonomiky by se měl stát politickou prioritou, neboť představuje 
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nástroj, který umožňuje integraci nejen sociálně vyloučených skupin, ale také je způsobem 

aktivace všech skupin do společnosti.  

V případě prokázaného přínosu sociálního podnikání na lokální úrovni (nižší 

kriminalita, nižší bezdomovectví, lepší životní prostředí apod.) by mělo být v zájmu obecních 

orgánu angažovat se na rozvoji a partnerství s těmito podniky (příkladem je existence 

lokálních partnerství v Polsku),  a to nejen formou veřejných zakázek, ale např. v oblasti 

projektové, či iniciovat činnost sociálních podniků na základě komunitního plánu. Územní 

samospráva
175

 pak může rozvoj sociálního podnikání podpořit v rámci svých samosprávných 

kompetencí na lokální a regionální úrovni (studie MPSV z roku 2009 Sociální ekonomika). 

Sociální podnikatelé se často setkávají s problémy v oblasti nedostatečné 

institucionální podpory ze strany veřejného sektoru.  Bylo by vhodné sladit nástroje aktivní 

politiky zaměstnanosti, sociálního začleňování s podporou sociálního podnikání, s rozvojovou 

politikou.  

V dizertační práci byly představeny různé nástroje podporující vznik sociálních 

podniků a posílení jejich konkurenceschopnosti na trhu. Dokument Doporučení pro využívání 

finančních nástrojů jako výstup pracovní skupiny „Finanční nástroje a mechanismy alokace 

zdrojů pro potřeby sociální ekonomiky“ vzdělávací sítě ESF Pro lepší budoucnost sociální 

ekonomiky (BFSE
176

),  jehož autorem je M. Jetmar (2012), přichází s podrobnými doporučení 

v oblasti finanční podpory, především pak v souvislosti s podporou z Evropského sociálního 

fondu. Za významné je označována podpora spolupráce mezi finančním sektorem, nevládními 

organizacemi a veřejným sektorem při poskytování finančních prostředků pro sociální 

podniky. Dále byla zmíněna potřeba tvorby  integrovaných schémat podpory, které umožní 

využívat různé typy finančních nástrojů a jejich kombinaci (grantové mechanismy, úvěry, 

nástroje finančního inženýrství). Cílem je, aby finanční prostředky byly dostupné v různých 

fázích vývoje sociálních podniků. Kromě počáteční kapitálové investice, je také třeba vzít v 

úvahu dostupnost provozního kapitálu, aby byl zajištěn jeden ze základních předpokladů 

udržitelnosti sociálního podnikání. 

Také Evropská komise v rámci Social Business Initiative hodnotí systém financování 

sociálních podniků jako nerozvinutý vzhledem k možnostem, které mají ostatní podniky. 

                                                 
175

 K tématu tranzitních pracovních míst a transferu zahraniční praxe je realizován projekt v období 2012-2014 

Sociálně odpovědné municipality (2020) za podpory Evropského sociálního fondu, který vychází z potřeby 

českých měst a obcí naléhavě řešit vysokou nezaměstnanost na svém území a zejména v sociálně vyloučených 

lokalitách. Do tohoto projektu je zapojeno 10 měst z Ústeckého, Moravskoslezského a Středočeského kraje. 
176 BFSE (Better Future for the Social Economy) Network - sítí podporovanou ESF za účelem výměny znalostí a 

zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe za účlem posílení rozvoje sociální ekonomiky v rámci operačních 

programů ESF v období 2009 – 2012 grantem EK. 
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Potenciál je třeba hledat v mobilizaci zdrojů finančního sektoru,  ale třeba také nadací a hledat 

způsoby spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem s cílem zvýšit dostupnost 

finančních zdrojů pro sociální podniky. Praxe ukazuje, že je žádoucí a přínosné podporovat 

spolupráci se subjekty třetího sektoru, neboť tato partnerství přinášejí přidanou hodnotu 

(příkladem je spolupráce v rámci modelu PSPP).  

Praxe z České republiky jednoznačně ukazuje, že v současné době bez veřejné 

podpory (především pak těch podniků, které zaměstnávají jinou cílovou skupinu než osoby 

znevýhodněné na trhu práce) nemá většina podniků šanci na dlouhodobé udržení se na trhu, 

významným zdrojem jsou dotace z úřadu práce a dotace Evropského sociálního fondu. 

V rámci šetření formou řízených rozhovorů se ukázalo, že mnohé podniky mají existenční 

problémy, končí nebo mění cílovou skupinu. Sociální podniky, které se prezentují svou 

nezávislostí na veřejné podpoře, vykazují inovativní produkt a především pak výjimečné 

podnikatelské schopnosti. Otázkou je, zda je cílem „čekat“, na tyto výjimečné podniaktele a 

zaměstnávat tak výrazně menší podíl znevýhodněných osob nebo podpořit „méně úspěšné“ 

projekty a podpořit tak zaměstnání dalších znevýhodněných osob. 

Sociální a pracovní reintegrace představuje zvýšené nároky na schopnosti a dovednosti 

pracovníků poskytující služby směřující k sociálně-pracovní reintegraci, ten by měl 

minimálně mimo základní požadavky kladené na pracovníka v sociálních službách dále: 

 disponovat odbornými znalostmi z oblasti trhu práce, 

 být schopen sledovat aktuální vývoj na trhu práce a v oblasti sociálních služeb,, 

 být dostatečně kreativní a empatický (pracovník musí být připraven individuálně 

pracovat s klientem, sestavit program, který bude komplexně, inovativně řešit 

klientovy problémy a nebude pouhým předtištěným vzorem „do něhož klienta 

napasujeme“, neboť každá osobnost je vysoce individuální a není možné řešit 

sociálně-pracovní integraci či reintegraci pouhým zařazením jedince do vzdělávacích 

kurzů), 

 disponovat základními znalostmi z oblasti: kariérového, rodinného, psychologického, 

zdravotnického, právního a finančního poradenství, neboť klienti, kteří přicházejí, 

mají problémy komplexního charakteru a pracovník by mel být schopen rozpoznat 

tyto problémy a doporučit klienta dalším kompetentním poradcům, 

 být dostatečně komunikativní a schopen týmově spolupracovat (pracovník pracuje v 

součinnosti s úřady práce, sociálními odbory, lokálními organizacemi neziskového 

charakteru, odborníky, ale také místními firmami). 
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  Z analýzy uvedených příkladů Polska, Rakouska vyplývá, že samotná podpora, co se 

týče kapitálu, nestačí. Pouze komplexní podpora je cestou k úspěšné integraci a zmírnění 

sociálního vyloučení. Tato podpora zahrnuje školení (a vzdělávání), které v současných 

českých podmínkách nehraje „téměř“ žádnou roli, poradenská činnost (která rovněž není 

vykonávána), postupné zaškolování a podpora při nástupu na primární, popřípadě sekundární 

trh práce. Tato podpora může být realizována např. ve spolupráci se subjekty veřejného 

sektoru (např. úřady práce apod.).  

Nyssens (2006) zdůrazňuje, že je vhodné, aby byla zajištěna podpora různých způsobů 

integrace cílové skupiny zaměstnaných osob v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, tak aby 

WISE mohly integrovat různou paletu profilů pracovníků. Veřejná sféra se staví k integraci 

často ve smyslu jejího naplnění v určitém omezeném časovém intervalu (viz Rakousko
177

). 

Toto samozřejmě vede k tomu, že podniky budou zaměstnávat takové osoby, které nejsou až 

tak vzdálené běžnému pracovnímu trhu. Pokud by se vzal v úvahu tento fakt, bylo by vhodné 

veřejnou podporu selektovat dle typu profilu pracovníka, což by umožňovalo některým 

pracovníkům setrvávat na chráněném pracovišti po delší dobu. Tento příklad již funguje např. 

v Itálii, kdy se veřejná podpora sociálním podnikům diverzifikuje dle typu podniku a cílové 

skupiny. Nyssens (2006) dále doporučuje diferencovat veřejnou podporu podle cíle; to 

znamená odlišit veřejnou podporu, která se vztahuje k samotné integraci a podporu (pokud je  

schválená), která směřuje na produkci (quasi)veřejných statků.  

6.2. Vyhodnocení cílů a stanovených hypotéz 

V úvodu práce byly představeny negativní společenské jevy, jakými jsou 

nezaměstnanost, sociální vyloučení a chudoba, a jejich dopady na dnešní společnost. Byla 

vymezena sociální ekonomie, coby teoretická disciplína zkoumající vlivy těchto negativních 

společenských jevů na ekonomické chování subjektů a ekonomické výstupy.  

WISE bylo v dizertační práci představeno jako alternativní a především podpůrný 

nástroj politiky zaměstnanosti a sociálních služeb na podporu pracovní a sociální integrace. 

V podkapitole 6.1 byla formulována doporučení pro rozvoj pracovně integračního sociálního 

podnikání v České republice, které by mohlo směřovat k omezení sociálního vyloučení (až 

chudoby) a podpoře veřejné ekonomiky, čímž byl naplněn hlavní cíl dizertační práce. 

Aby WISE mohlo naplňovat tuto roli, je třeba, aby tyto podniky mohly zaměstnat 

nejvíce marginalizované cílové skupiny, jak je tomu například v Polsku. Protože omezení 

                                                 
177

 V Rakousku je integrační princip omezen obdobím většinou jednoho roku (s odlišnostmi v různých 

regionech), kdy po tomto období cílová skupina sociálního podniku „musí“ opustit tento podnik a být zařazena 

na běžný pracovní trh. 
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v podobě kvality lidského kapitálu jsou významné, stejně jako přínosy plynoucí z integrace 

této cílové skupiny pro společnost, mělo by být v zájmu společnosti podporovat tyto podniky. 

Ve 3. kapitole byly analyzovány možnosti podpory sociálních podniků, a to jak z pohledu 

teorie, tak nástrojů využívaných v praxi. Tyto poznatky byly dále rozšířeny v praktické části 

dizertační práce (kapitole 4), kde byla analyzována sociálně-podnikatelská prostředí (WISE) 

ve vybraných evropských zemích, s důrazem na legislativu, typy podniků, cílovou skupinu a 

formu podporu, čímž byl naplněn dílčí cíl č. 2. (Dílčí cíl č. 2 - analýza vybraných 

evropských systémů sociálního podnikání, jejichž cílem je napomoci pracovní a sociální 

integraci osob ohrožených vyloučením s důrazem na inovativní prvky pro podmínky 

České republiky.) 

Polský příklad může být pro české prostředí přínosný především v případě transferů 

zkušeností s realizací sociální a pracovní integrace výrazně marginalizovaných osob. Dalším 

prvkem je problematika komplexního systému podpory (včetně vzdělávání, poradenství atd.), 

který není v českém prostředí uplatňován. Jiným příkladem inovací vzhledem k českému 

prostředí je existence a rozvoj regionálních center na podporu sociální ekonomiky.  

Subjekty veřejné správy fungují v popisovaných systémech do jisté míry jednak jako 

poskytovatelé finanční podpory, tak také částečně jako partneři při řešení otázek sociální 

exkluze a marginalizace na trhu práce. Ovšem v obou případech, na základě bližší analýzy, je 

to proces, který je v začátku, je otázkou dlouhodobé strategie a snahy dosažení partnerského 

přístupu ze strany obcí a krajů (regionů a vojvodství) a nutnosti obhajovat přínosy WISE a 

přínosy partnerství pro dané subjekty, společnost a marginalizované jedince. 

Dizertační práce zdůraznila přínosy WISE pro sociální ekonomii, společnost a na 

praktickém příkladu (kapitola č. 5) rovněž postup příkladu výpočtu přínosů pro zaměstnanou 

cílovou skupinu a veřejné rozpočty. (Dílčím cílem č. 3 je výpočet dopadu sociálně-

podnikatelské aktivity na subjekty poskytující podporu a na cílovou skupinu osob 

ohroženou sociálním vyloučením na základě empirického výzkumu v chráněné dílně 

Ergon.)  

V práci byly stanoveny dvě hypotézy: 

H1: „V Rakousku a v Polsku je podporován vznik a fungování podniků typu WISE, 

jejichž postavení je legislativně upraveno a veřejnou správou podporováno, a toto 

podnikání vede k sociální a pracovní integraci osob marginalizovaných na trhu práce a 

dalších osob sociálně vyloučených.“ V rámci výzkumu byla prokázána zčásti platnost této 

hypotézy (podrobně kapitola č. 4).  
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H2: „V České republice není nabízen komplexní přístup péče k znevýhodněné 

skupině osob nejvíce marginalizovaných ohrožených sociálním vyloučením a chudobou 

zaměstnaných v sociálních podnicích.“ Hypotéza byla potvrzena. Komplexní péče 

srovnatelná s přístupem v zahraničí není v České republice poskytována ani nabízena 

(kapitola č. 4). 

 

WISE je možností inkluzivního zaměstnání, a to takových skupin obyvatelstva, které 

jsou ohrožené vyloučením z trhu práce a sociálním vyloučením. Inkluze se projevuje nejenom 

jejich zapojením do pracovního procesu, ale také díky společenskému kontaktu jejich 

resocializací. Podporuje tak inkluzivní růst ekonomiky. Cílem WISE je integrovat 

marginalizované osoby a další nejen na pracovní trh, ale také do společnosti, což je samo o 

sobě hodnotou prosociální, lidskou, prosazující toleranci či pomoc.  Napomáhá zvyšování 

sociální koheze a demokratické participace.  

Sociální podnik hraje významnou roli při řešení sociálních, ekonomických a 

environmentálních problémů a přispívá tak k udržitelné a efektivní ekonomice. WISE posiluje 

místní sociální kapitál. Sociální podnikání posiluje lokální ekonomiku a nejnutnější potřeby 

cílové skupiny. V případě generování dostatku prostředků, přináší rozvoj komunity. Příklady 

dobré praxe mohou být přejímány jinými subjekty, ale také komponovány do systému 

veřejných politik.  

Mimo to, že sociální podnikání prokazuje efektivitu vynaložených veřejných 

prostředků na tvorbu pracovních míst, prokázalo také odolnost v období finanční a 

ekonomické krize a schopnost tvorby nových pracovních míst. 
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AIM   International Association of Mutual Societies 

AMICE  Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe 
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CECODHAS European Liaison Committee for Social Housing — cooperative section 

CECOP European Confederation of Workers’ Cooperatives, Social Cooperatives and 

Participative Enterprises  

CEDAG:  European Council of Associations of General Interest 

CEFEC:  Social Firms Europe, the Confederation of European Social Firms, 

Employment Initiatives and Social Cooperatives 

CIRIEC  International Center of Research and Information on the Public, Social and 

Cooperative Economy, Lege 

COGECA General Confederation of Agricultural Cooperatives 

CSR  corporate social responsibility 

ČSSZ   česká správa sociálního zabezpečení 

DIESIS Euroepan and International Research and Development Service for the Social 

Economy and Co-operatives 

EAPN  European AntiPoverty Network 

EFC  European Foundation Centre 

EMES   Eurpean Research Network (badatelská evropská síť pro socilní ekonomiku) 

EQUAL jedna ze čtyř iniciativ Společenství, v  období 2000 – 2006 spolufinancované 

ze Strukturálních fondů. 

ES   Evropské Společenství 

EUROCOOP European Community of Consumer Cooperatives 

EUROSTAT statistický úřad Evropské unie, který je přímo podřízený Evropské komisi 

FORBA Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt  

GEBC:  European Cooperative Banking Group 

NPV  net present value 

OECD  Organisation for Economical and Social Development 

OPLLZ Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

OSVČ  osoba samostatně výdělečně činná 
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OZP   osoby se zdravotním postižením 

OZZ  osoby se zdravotním znevýhodněním 

PPP  Public Private Partnerships. 

RES  Le Réseau d'Entreprises Sociales 

REVES Euroepan Network of cities and regions for the Social Economy 

SROI   Social Return on Investment- analýza společenské návratnosti investice 

TESSEA platforma  

TZP  těžké zdravotní postižení 

UEPS  European Union of Social Pharmacies  

ÚP  úřad práce 

VÚPSAV Výzkumný ústav práce a sociálních věcí  

WISE   Working Integration Social Enterprise - pracovně-integrační sociální podnik 

ZP   zdravotní postižení 

ZoZ   zákon o zaměstnanosti 
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Příloha 1 Organizace sociální ekonomiky v Evropě 

Organizace, reprezentující sociální ekonomiku v Evropě (rok 2012) 

Družstevní organizace 

EUROCOOP European Community of Consumer Cooperatives 

CECODHAS European Liaison Committee for Social Housing — 

cooperative section 

CECOP European Confederation of Workers’ Cooperatives, Social 

Cooperatives and Participative Enterprises 

COGECA General Confederation of Agricultural Cooperatives 

GEBC European Cooperative Banking Group 

UEPS European Union of Social Pharmacies 

Vzájemné organizace 

AIM International Association of Mutual Societies 

AMICE Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives 

in Europe 

Sdružení a další sociální organizace 

CEDAG European Council of Associations of General Interest 

EFC European Foundation Centre 

 European Platform of Social NGOs 

Platformy pro sociální podnikání 

CEFEC Social Firms Europe, the Confederation of European Social 

Firms, Employment Initiatives and Social Cooperatives 

Zdroj: The Social Economy in the European Union, 2012 

 

Cooperatives Europe je střešní organizací vyjmenovaných organizací patřících mezi 

družstevní organizace. Většina výše jmenovaných organizací jsou členy instituce 

reprezentující sociální ekonomiku na evropské úrovni Social Economy Europe 

(www.socialeconomy.eu.org), která úzce spolupracuje s Evropským parlamentem a 

Evropským hospodářským a sociálním výborem.  

Z dalších menších platforem jsou to např. CEPES (www.cepes.es), ESMED, REVES, 

ENSIE, FEDES. Síť REVES (European Network of Cities and Regions for the Social
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Economy) je založena na partnerství místních a regionálních samospráv a místních organizací 

sociální ekonomiky (www.revesnetwork.net). 

CIRIEC (Mezinárodní výzkumné a informační centrum pro veřejnou, sociální a 

družstevní ekonomiku) je příkladem platformy, jejímiž členy jsou subjekty sociální a 

družstevní ekonomiky a organizace veřejného sektoru.  

Další významnou sítí je např.  EMES
 
(European Research Network - Evropská 

výzkumná síť) (www.emes.net), v jejímž centru pozornosti stojí třetí sektor a sociální 

podnikání.  

Mimoevropskou významnou sítí je SEKN založený v roce 2001 (Social Enterprise 

Knowledge Network) s vedoucím postavením Latinskoamerických obchodních škol a 

Harvard Business School.  

http://www.revesnetwork.net/
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Příloha 2 Podklad pro řízené rozhovory 

Hlavní výzkumnou otázkou je: Jakým způsobem fungují pracovně integrační sociální podniky 

v českém prostředí? Byly stanoveny základní otázky. Otázky byly zpracovány na základě 

výstupu sondážního šetření. 

 

1. Základní informace: 

                       a) název podniku 

                       b) právní forma 

                       c) počet zaměstnanců  

                       d) složení zaměstnanců (druhy znevýhodněných skupin) 

                       e) obor působení 

                       f) doba působení na trhu 

2. Jaké cíle sociálního podniku naplňujete?  

a) integrace na chráněný pracovní trh 

b) tréninkové zaměstnávání  

c) školení a posun jedince na primární pracovní trh 

3. Jakou formou probíhá školení, pokud je realizováno? 

a) formální 

b) neformální 

c) obecné vzdělávání 

4. Jaká je míra intenzity podpory vašich zaměstnanců, u kterých se snažíte o integraci? 

5. Jak velkou úlohu hraje ve vašem podniku resocializace? 

6. Využíváte činnost dobrovolníků ve vašem podniku? 

7. Jakým způsobem financujete (jste profinancovali) investice do vašeho podniku? 

                        a) komerčními úvěry 

                        b) vlastními zdroji 

                        c) vstupem kapitálu, jeho navýšením 

                        d) využitím rizikového kapitálu 

                        e) dotacemi 

                        f) jiným způsobem, jakým? 

 8. Jakým způsobem financujete provoz vašeho podniku? Který způsob převažuje? 

                        a) z výnosů ekonomické činnosti 

                        b) z komerčních provozních úvěrů 
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                        c) z provozních dotací 

                        d) z nárokových plateb 

                        e) jiným způsobem, jakým? 

 9. Jaké dotační zdroje používáte a kdo je poskytuje? 

                        a) zvýhodněné úvěry 

                        b) záruky za úvěry 

                        c) podřízené dluhy 

                        d) investiční dotace 

                        e) dotace na znevýhodněného pracovníka 

                        f) z nárokových plateb 

10. Jak byste charakterizovali zájem ze strany subjektů územní samosprávy (obce) o vaše 

podnikání? 

    a) forma spolupráce (veřejné zakázky, PSPP – společné projekty) 

    b) forma dotační 

      c) jiná forma, jaká? 

                         d) téměř žádný zájem 
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Příloha č. 3 SROI analýza – ERGON 
Výsledky (změny) 

Hrubý 
DOPAD 

Očištění (v %) 

Čistý DOPAD Útlum 

Čistý dopad v jednotlivých letech 

Popis změny Ukazatel Množství Prostředník 
Hodnota 

v Kč 
Komentář 

Nulová 
varianta 

Přivlastnění 2009 2010 2011 

Zvýšení 
sebevědomí 

počet 
zaměstn. 
kterým se 
zvýší sebevěd. 

47 

tržní cena 
kurzů na 
zvýšení 
sebevědomí 

2000 
Internet. 
průzkum 

94000 20% 90% 67680 20% 67680   

  

Získání 
zaměstnání 

počet 
zaměstnaných, 
kterým se 
zvýší 
disponibilní 
příjem 

71 

vyšší 
disponibilní 
příjem 
účastníka za 
měsíc 3. rok 

3900 

Rozdíl mezi 
skutečným 
příjmem před a 
po projektu 

3322800 10% 100% 2990520   2990520     

66 2. rok 3600 2851200 10% 100% 2566080   2566080     

26 1. rok 3600 936000 10% 100% 842400   842400     

Získání 
rekvalifikace 

počet 
zaměstnanců s 
novými 
návyky 

13 
skutečné 
náklady na 
rekvalifikaci 

8000 

Celková 
hodnota všech 
rekvalifikačních 
kurzů 

8000 20% 100% 6400 20% 6400 5120 4096 

Resocializace 
počet osob s 
menší 
osamělostí 

47 

profesionální 
společník; 
500 Kč/hod - 
údaje dle 
int.průzkumu 

6000 

Hodnota 
profesionálního 
společníka 
ročně; jiné 
společ.aktivity 

282000 10% 90% 228420 20% 228420 182736   
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Výsledky (změny) 

Hrubý 
DOPAD 

Očištění (v %) 

Čistý 
DOPAD 

Útlum 

Čistý dopad v jednotlivých letech 

Popis změny Ukazatel Množství Prostředník 
Hodnota 

v Kč 
Komentář 

Nulová 
varianta 

Přivlastnění 2009 2010 

Omezení 
duševních 
onemocnění 

počet 
osob s 
lepším 
duševním 
zdravím 

10 
roční náklady/ 
poradenství sezení 500 Kč 

1500 
Hodnota sezení u 
profesionální 
psychoter ročně 

15000 10% 90% 12150 20% 12150 9720 

Zvýšení 
samostatnosti 

počet 
osob, 
které 
nemusí 
využívat 
péče další 
osoby 

8 
skutečné náklady na 
osobní asistenci 

12480 

Dle zákona o soc. 
službách - 130 
Kč/hod; využití 2 
hod/týdně 

99840 10% 90% 80870,4   80870,4   

Zmírnění 
zadlužení 
(pokles 
chudoby) 

počet 
osob, u 
kterých 
došlo k 
zlepšní 
fin. 
situace s 
dluhovou 
pastí 

20 
náklady na služby 
finančního, dluhového 
poradenství;inter.průzkum 

1500 
Roční náklady na 
dluhové poradenství 

30000 60% 100% 12000 20% 12000 9600 

Zlepšení 
rodinných 
vztahů 

počet 
osob, u 
kterých 
došlo k 
dosažení 
lepší 
rodinného 
pohody 

47 
náklady na rodinného 
terapeuta, inter.průzkum 

28200 
Náklady na sezení 1 
rodinné terapie 600 
Kč 

28200 30% 100% 19740   19740   

Snížení 
nákladů 
odběratelů 
související s 
náhradním 
plněním 

    
rozdíl nákladů při odběru 
výrobků oproti příspěvku 
státu 

  23000x26zaměst.x2,5 1500000 30% 100% 1050000   1050000   
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Výsledky (změny) 

Hrubý 
DOPAD 

Očištění (v %) 

Čistý DOPAD Útlum 

Čistý dopad v jednotlivých letech 

Popis změny Ukazatel Množství Prostředník 
Hodnota 

v Kč 
Komentář 

Nulová 
varianta 

Přivlastnění 2009 2010 

Nižší 
nezaměstnanost 

počet 
nezaměstnaných, 
kteří pobírají 
podporu 

75 

úspory 
nákladů na 
podporu v 
nezam. za 
měsíc 

3126 

Dávka 
životního 
minima 

2813400 10% 100% 2532060   2532060   

26 1.rok 3126 812760 10% 100% 731484   731484   

66 2.rok 3126 2475792 10% 100% 2228212,8   2228212,8   

počet 
nezaměstnaných, 
za které platí 
pojistné stát 

75 

úspory 
zdravotního 
pojištění 
placeného 
státem 
měsíčně 

677 

zákon 
592/1992 
Sb. 

609300 10% 100% 548370   548370   

26 
1.rok 
(březen 560) 

636 163384 10% 100% 147045,6   147045   

66 2.rok 680 538560 10% 100% 484704   484704   

počet plátců 
zdravotního a 
sociálního 
pojištění 

75 

vyšší výnos 
zdravotního 
a sociálního 
pojištění za 
měsíc 

3800 průměrná 
výše 
pojistného 
z min. mzdy 
plac. 
Zaměstn a 
zaměstnav. 

3420000 10% 100% 3078000   3078000   

26 1.rok 3800 988000 10% 100% 889200   889200   

66 2.rok 3800 3009600 10% 100% 2708640   2708640   
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