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1 Úvod 

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 a novodobou společenskou klasifikací. Dokonce podle údajů evropského 
statistického úřadu, měřeno ukazatelem relativní chudoby, bylo na začátku roku 2011 
ohroženo chudobou 23 procent Evropanů, tedy 115 mil osob. Pokud započítáme příjem ze 
sociálních dávek, pak míra chudoby v Evropě dosáhla v roce 2012 v průměru až 17 %. 

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 např. cílené vzdělávání, sladění profesního a soukromého 
života nebo rodinnou politiku. Komise dále navrhuje větší a účinnější využívání fondů EU na 
podporu sociálního začleňování, podporu sociálních inovací založených na důkazech, využití 
sociálního experimentování 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.  

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 komise1 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. Ve světovém 
průměru (odhad dle roku 2009) se procentuální hodnota populace, zaměstnaná v sociálních 
podnicích pohybuje ve výši 2, 8% pracující dospělé populace. 

Pokud chceme analyzovat pracovně integrační sociální podnikání jako nástroj, který 
může přispět k řešení marginalizací na trhu práce a společenskému vyloučení a chudobě, je 
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 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 
                                                           
1
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] 
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dosažení tzv. adekvátního příjmu, který se liší od minimálního příjmu, který sám o sobě 
nezaručuje překonání hranice chudoby.  

Pracovně integrační sociální podnikání přináší kromě zaměstnání 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. Přínosům sociálního podnikání s využitím 
poznatků teorie kategorizace složek lidského potenciálu je věnována pozornost v praktické 
části této dizertační práce (kapitole č. 6). 

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 snižování veřejných 
nákladů spojených s dlouhodobou nezaměstnaností a exkluzí specifických cílových skupin a 
naopak podpory příjmové stránky veřejných rozpočtů.  
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2 Cíl a struktura 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. 

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 
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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 sociálně-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. 

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. 
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3 Obsah práce 
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4 Aplikované metody práce 

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 
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). Společenská návratnost investice (SROI, Social 
Return on Investment) je metoda měření a určení hodnoty, která je tvořena sociálními, 
environmentálními a ekonomickými dopady 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. 

Výsledkem analýzy SROI je tzv. ukazatel SROI, který vyjadřuje poměr mezi přínosy a 
náklady. Udává, jakou hodnotu vytvořila každá koruna investovaná do projektu. Kromě 
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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. 

Analýza společenské návratnosti investice zahrnuje šest fází: určení rozsahu analýzy a 
identifikace klíčových zainteresovaných subjektů, kdy je specifikován účel analýzy, mapování 
výsledků, kdy pro různé zainteresované strany jsou identifikovány možné dopady jejich 
zapojení a změny v organizaci, určení výstupů a jejich hodnoty, v podobě nalezení dat, která 
potvrdí, zda došlo k daným výsledkům a určí jejich hodnotu, určení dopadu, kdy jsou 
analyzovány vlivy, které vedly k jednotlivým výstupům, 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 a zhodnocení zjištěných výsledků. 

Mapování výsledků představuje stěžejní část analýzy (zachyceno v příloze č. 1), 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 negativními 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 finanční 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.  
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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 ještě jiný subjekt. 
Vytěsnění představuje situaci, kdy zkoumaný výsledek vytěsní nějaký jiný výsledek. 

( )1 (1 )čistý dopad hrubý dopad nulová varianta 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 CBA2. 
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 %.  

                                                           
2 EUROPEAN COMMISSION. Guide to Cost-Benefi t Analysis of Investment Projects. Bruxelles: Directorate 
General Regional Policy, 2008. 
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5 Shrnutí dosažených výsledků a závěry práce 

Aplikace metody řízených rozhovorů 

Analýza fungování sociálně-podnikatelských aktivit ve dvou vybraných evropských zemích 

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? 

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.“ 

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.). 
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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 
podniků vůči úřadům práce ve formě plnění řady podmínek, které mohou být pro podnik 
limitující. Mezi hlavní rizika systému  patří např. 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). 

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 
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) 
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Aplikace metody SROI 

Výpočet ukazatele SROI na zkoumaném příkladu podniku Ergon 

Celkové hodnoty dopadů v letech 2006, 2007 byly diskontovány na současnou hodnotu roku 
2008, suma čistých dopadů je rovna 20 434 104,5 Kč. Výsledný ukazatel SROI, počítán dle 
vzorce  

20434104,5
1,5

16117000

celková současná hodnota výsledků
ukazatel SROI

hodnota vstupů
=

=
                                                        

odpovídá hodnotě 1,5 zapisováno jako 1:1,5. Ukazatel lze interpretovat 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 obtížně 
finančně vyčíslitelná a také v tomto příkladu byly využity minimalistické scénáře s cílem 
vyhnout se nadhodnocení. Pokud nebudeme započítávat přínos pro odběratele v podobě 
náhradního plnění, došlo by ke snížení ukazatele v poměru 1:1,21.  

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 
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. 
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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.  

 

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 z polské Barky odhaduje úspěšnost integrace nejvíce vyloučené cílové skupiny na 
pracovní trh mezi 60 – 70 %.  

Dalším významným přínosem 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 především analýzy 
společenské návratnosti investice (SROI), metoda, 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, kdy přínos v podobě 
navýšení příjmů a úspory nákladů na pomoc v hmotné nouzi, příspěvky 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.  

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 
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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.  

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 nástroj, 
který umožňuje integraci nejen sociálně vyloučených skupin, ale také je způsobem aktivace 
všech skupin do společnosti. 
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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 samospráva3 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. 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. Řada 
z těchto podniků vznikla v rámci předchozí výzvy Operačního programu. V rámci šetření 
formou řízených rozhovorů se ukázalo, že tyto 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 podnikatele a zaměstnávat tak výrazně 
menší podíl znevýhodněných osob nebo podpořit „méně úspěšné“ projekty a podpořit tak 
zaměstnání dalších znevýhodněných osob.  

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 (BFSE4), 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.  

                                                           
3 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. 
4
 BFSE (Better Future for the Social Economy) Network - sítí podporovanou ESF za účelem výměny znalostí a 

zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe za účelem posílení rozvoje sociální ekonomiky v rámci operačních 
programů ESF v období 2009 – 2012 grantem EK. 
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Social Business Initiative Evropské komise hodnotí systém financování sociálních podniků 
jako nerozvinutý vzhledem k možnostem, které mají ostatní podniky. 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).  

 

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.“ Hypotéza byla potvrzena. Komplexní péče srovnatelná s přístupem 
v zahraničí není v České republice poskytována ani nabízena (kapitola č. 4). 

V rámci výzkumu byla prokázána zčásti platnost H1. 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). 
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Platnost H2 byla potvrzena. Komplexní péče o jedince cílové skupiny osob zaměstnaných 
v sociálních  srovnatelná s přístupem v zahraničí není v České republice poskytována ani 
nabízena. 

 

Závěry 

WISE bylo v dizertační práci představeno jako alternativní a především podpůrný nástroj 
politiky zaměstnanosti a sociálních služeb na podporu pracovní a sociální integrace 
znevýhodněných osob. 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), čímž byl naplněn hlavní cíl dizertační práce.  

Aby WISE mohlo naplňovat tuto roli, je třeba, aby tyto podniky mohly zaměstnat především 
nejvíce znevýhodněné cílové skupiny, jak je tomu například v Polsku. Protože omezení 
v podobě kvality lidského kapitálu jsou významné, stejně jako přínosy plynoucí z integrace 
této cílové skupiny pro společnost, je 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 transféru 
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 obou 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.)  
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8    Summary  

Key words: inclusion, needs, public-social-private partnership, public economics, social 
economics, social economy,  working integration social enterprise,unemployment 

 

SOCIAL ENTERPRISING AS A TOOL OF SOCIAL ECONOMICS 

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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