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ÚVOD
Cílem akce, která se uskutečnila pod záštitou hejtmana Zlínského
kraje pana Radima Holiše, bylo definování potřeb regionu v oblasti
podpory sociálních inovací a sociálního podnikání a definování
konkrétních problémových oblastí. Pozváni byli čelní představitelé
kraje, top management pro sociální oblast obcí s rozšířenou působností
Zlínského kraje a Statutárního města Zlína, ředitelé organizací, které
poskytují sociální služby ve Zlínském kraji a ředitelé společensky
odpovědných firem a sociálních podniků se sídlem ve Zlínském kraji.
Ukázalo se, že model zapojování pozvaných aktérů do řešení
problémových situací je správnou cestou. Získali jsme velké množství
podnětů a jasná stanoviska současných a snad také budoucích
sociálních podnikatelů. Ukázalo se, že lidé, kteří se pohybují v oblasti
sociálních služeb jsou ochotni transformovat své služby v prostředí
sociální ekonomiky. Chybí však metodická, finanční i znalostní podpora.
Výsledkem kulatého stolu zatím nemohou být konkrétní metodické
návrhy řešení. Ty vzniknou až na základě dalších jednání, která jsou
touto akcí iniciovány. To považujeme za největší úspěch akce Kulatý
stůl k podpoře sociálních inovací a sociálního podnikání. Jsme
přesvědčeni o tom, že akce nastartovala spolupráci mezi aktéry sociální
ekonomiky v kraji a že sliby, které nám klíčoví hráči v této oblasti dali,
nezůstanou jen formální, ale s pomocí všech přejdou do praxe.
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VYJÁDŘENÍ ORGANIZÁTORŮ AKCE
Zlínský kraj – Krajský úřad Zlínského kraje
Snahou současného vedení Zlínského kraje je stimulovat rozvoj inovací, podnikání, budovat
„inteligentní region“. Podnikání ve Zlínském kraji mělo vždy silnou tradici, ale jiné možnosti
nabízela 20. léta minulého století, kdy zde začínal nebývalý rozmach baťovského impéria, a jiné
podmínky máme dnes, kdy expanzivní ekonomický rozvoj tvrdě naráží na globální limity
vyčerpaných surovinových zdrojů, na nedostatek pracovních sil i na řadu dalších omezení. Svět se
mění, staré struktury fungování společností se transformují na nové, moderní, pružnější, daleko
více využívající místní zdroje a také mnohem více zohledňující principy trvalé udržitelnosti. To je
právě situace, kdy se může velmi dobře dařit sociálnímu podnikání. Tomuto tématu je nutné
věnovat značnou dávku pozornosti, ale i osvěty a propagace, aby se pojem „sociální podnikání“ vžil
jako něco zcela přirozeného, dostupného. Aby ho potenciální zájemci nepovažovali za
nepředstavitelné břímě, které si v podstatě nemohou dovolit, ale aby to naopak byla cesta, která je
schůdná, reálná, perspektivní pro řadu aktivních podnikavých lidí, navíc cesta zajišťující důstojnou
obživu a seberealizaci i těm občanům, kteří by jinak byli závislí pouze na sociálních dávkách.
Sociální podnikání s sebou nese silný aspekt společenské zodpovědnosti a myslím si, že právě to je
velmi důležité pro generaci mých vrstevníků. Za Zlínský kraj mohu slíbit nejen zájem o toto téma,
ale také hledání možností, jak zajistit rozvoji sociálního podnikání systematickou pomoc.
Tomáš Janča, předseda výboru pro rozvoj podnikatelských aktivit Zlínského kraje
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VYJÁDŘENÍ ORGANIZÁTORŮ AKCE
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Technologická agentura České republiky

Agentura CzechInvest podporuje sociální podniky,
protože naší strategií je podpora podniků s vysokou
přidanou hodnotou. Tu u sociálních podniků
spatřujeme nejen ve skvělé kvalitě jejich produktů,

Technologická agentura je organizační složkou
státu a správcem rozpočtové kapitoly. Připravuje
a spravuje programy státní podpory, jejichž
smyslem je podnítit propojení výzkumných

ale především ve vytváření pracovních příležitostí
pro osoby, které jsou na trhu práce znevýhodněné.
Ve společnosti je potřeba většího ocenění těchto
aktivit. CzechInvest již spolu s Pardubickým krajem
hledá cesty, jak sociálním podnikům pomoci uspět
na trhu a stát se respektovanými obchodními
partnery. Věříme, že se tuto cestu podaří nastoupit

organizací aplikovaného výzkumu s inovačními
aktivitami
ve
firmách
i
státní
správě.
Technologická agentura ČR rozvíjí nové nástroje
na podporu užší spolupráce akademického
sektoru s podnikatelským sektorem a státní
správou. Její předseda Petr Konvalinka seznámil
účastníky s jednotlivými programy, jejichž

ve Zlínském kraji.

prostřednictvím mohou zájemci žádat o dotace na
různé projekty, včetně projektů na podporu

Tomáš Vlasák, ředitel regionální kanceláře CzechInvest
v Pardubickém kraji

sociálního podnikání.

Lenka Kalužová, ředitelka
CzechInvest ve Zlínském kraji

Petr Konvalinka, předseda TA ČR
Eva Šviráková, regionální koordinátorka TA ČR

regionální

kanceláře

pro Zlínský kraj
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VYJÁDŘENÍ ORGANIZÁTORŮ AKCE
Technologické inovační centrum s.r.o.

TIC je progresivní proklientská agentura tvořící a implementující Regionální inovační strategii Zlínského kraje
a promující kvalitu života ve Zlínském kraji s akcentem na studium, podnikání a profesní růst. Prostřednictvím
vlastních či sdílených programů a národních i evropských projektů nabízíme rozvojové aktivity v oblastech:
kreativita a podnikavost u žáků a studentů, akcelerace podnikatelských záměrů včetně provozu
podnikatelského inkubátoru, služby pro malé a střední podniky zejména v odvětvích domén specializace
Zlínského kraje, podpora výzkumu a vývoje ve firmách s účinnou spoluprací s výzkumnými organizacemi,
služby pro zefektivnění řízení lidských zdrojů včetně kariérového poradenství a profesního směřování či
podpora expanze endogenních firem ve Zlínském kraj.
Lukáš Trčka, jednatel Technologického inovačního centra
Zuzana Matulová, RIS3 developerka strategických projektů

Děkujeme všem organizátorům, kteří se na přípravě akce podíleli.
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MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ AKCE
Děkujeme zejména hejtmanovi Zlínského kraje, panu Radimu Holišovi, za
jasnou podporu a kladný manažerský postoj k sociální ekonomice. Jsme
přesvědčeni o tom, že nám tato podpora pomůže prosadit klíčová řešení
problémů. Nejen účastníky akce, ale také další aktéry, nyní čekají následná
jednání u kulatých stolů, která mohou řešit konkrétní nastolené oblasti
zájmu: mapování potřeb sociálního podnikání ve Zlínském kraji, stanovení
strategie oživení sociálního podnikání včetně akčního plánu. K dalším
předpokládaným činnostem patří metodické vedení managementu
organizací, které podnikají v sociální oblasti. Chceme iniciovat vznik
pracovního místa na pozici metodika pro sociální podnikání na Krajském
úřadu Zlínského kraje. Pro posílení sociální ekonomiky ve Zlínském kraji
bude také velmi důležitá výměna zkušeností a komunikace (síťování) aktérů
této oblasti.
Z události vzešlo několik důležitých poznatků. Pro rozvoj sociální ekonomiky
a sociálních podniků je klíčová komunikace všech článků, tedy relevantních
partnerů, z nichž mohou vzejít potenciální lídři a manažeři, případně
zaměstnanci sociálních podniků. Do této komunikace a spolupráce mohou
být zapojeny školy, organizace, které poskytují sociální služby, úřady práce,
rozvojové agentury a samotné sociální podniky i společensky odpovědné
korporace. Jejich spolupráce ale musí být dobrovolná a na principu win-win.

„Pro rozvoj
sociální ekonomiky
a sociálních podniků
je klíčová komunikace
všech článků,
tedy všech
relevantních partnerů.“
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MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ AKCE
U jednoho ze tří diskusních kulatých stolů byla řešena také otázka, kdo by měl být koordinačním článkem této
spolupráce. Účastníci akce se shodli na tom, že by to měl být Zlínský kraj, respektive Krajský úřad Zlínského kraje a jeho struktury, které jsou ideálním článkem z hlediska velikosti i všestranné působnosti. Krajský úřad může podpořit
komunikaci mezi aktéry v oblasti sociálního podnikání (sociální podniky, Úřad práce, municipality, podpůrné
organizace – CzechInvest, Technologické inovační centrum, Technologická agentura ČR, Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně, MPSV, Úřad práce a další).

„Finanční podpora
musí být spojena se vzděláváním
a následnou praktickou pomocí.“

Významnou roli musí sehrát municipality. Mohou tvořit poptávku po službách, i když budou čelit problémům s rizikem
a odpovědností za zadávání kvalitativních kritérií u veřejných zakázek. Důležitá je však také věcná podpora, která může
být formální i neformální. Například může jít o nabídku výhodných nájmů nevyužitých prostor. Neformální podpora je
v praxi často účinnější než usnesení zastupitelstva. Finanční podpora musí být spojena se vzděláváním a následnou
praktickou pomocí.
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MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ AKCE

V České republice neexistuje institut, který by podporoval zaměstnávání lidí
s duševním onemocněním. Proto musí tento problém iniciativně řešit
zaměstnavatelé, tedy firmy. V ČR jsou také nesprávně nastaveny procesy
podpory, příspěvek pro osoby se zdravotním znevýhodněním (OZZ) na
zaměstnání nestačí a je zde nutné hledat koncepční řešení na úrovni
Ministerstva práce a sociálních věcí. Dotace z operačního programu
Zaměstnanost je pro malé podniky těžko dosažitelná. I tento problém je
nutné řešit koncepčně.
Zákon o sociálním podnikání je nutný k vyjasnění základních pojmů tak, aby
vznikla celospolečenská shoda. Sociální podnik musí být vnímán v širší
oblasti společenského života. Jednou z možných cest, jak toho dosáhnout, je
legislativní změna definice podnikání tak, aby tato zahrnovala i sociální
podniky. Sociální podnikání je třeba vnímat jako podnikání s přidanou
hodnotou. Nakonec, jde o podnikání, které se vedle své ekonomické
udržitelnosti a potenciální tvorbě zisku, snaží primárně o dosahování
společensky prospěšných cílů.

„Sociální podnik musí
být vnímán v širší
oblasti společenského
života.
Jednou z možných cest,
jak toho dosáhnout,
je legislativní změna.“
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ZAHÁJENÍ AKCE
Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje
Hejtman Radim Holiš v úvodu předeslal,
že Zlínský kraj se chce s problematikou
sociálního podnikání především detailně
seznámit. „Vnímáme oblast sociálního
podnikání jako velmi důležitou vzhledem
k jeho společenské zodpovědnosti, proto
si chceme vyslechnout zkušenosti těch,
kdo jsou v tomto směru aktivní, abychom
je mohli následovat a z pozice krajské
samosprávy
hejtman.

také

podpořit,“

sdělil

Zdroj: Tisková zpráva Zlínského kraje, 2021.

Tomáš Janča,
předseda výboru pro rozvoj
podnikatelských aktivit Zlínského kraje
Je třeba se zajímat, jak sociální podnikání může být
podporováno ze strany krajské samosprávy. Za Zlínský kraj
a za své kolegy mohu slíbit snahu o maximální možnou
vstřícnost pro utváření podmínek i o propagaci sociálního
podnikání, protože ve vysoké míře zohledňuje ekonomické, sociální, zdravotní, ekologické i etické aspekty.
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SITUACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI
V SOCIÁLNÍ OBLASTI
Alena Gajdůšková, členka Zastupitelstva Zlínského kraje,
předsedkyně sociálního výboru Zlínského kraje

Paní Alena Gajdůšková ve svém příspěvku upozornila na
nepříznivý demografický vývoj i specifickou strukturu
zastoupení firem ve Zlínském kraji ve srovnání s Českou
republikou.
Málo jsou zastoupeny mikropodniky (3. nejnižší v ČR) a dále
podniky v segmentu služeb (2. nejnižší v ČR). To vidí jako
příležitost pro rozvoj inovací a sociálního podnikání.
Zajímavou oblastí i pro tento rozvoj a historické kořeny zde
má i oblast kreativního průmyslu. Důležitou pozitivní úlohu
v podpoře rozvoje sociálních inovací a podpory sociálního
podnikání musí sehrávat i Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
Závěrem uvedla, že radní Zlínského kraje vnímají složitou
demografickou situaci a jsou připraveni realizovat opatření
k podpoře sociálního podnikání, která povedou ke zlepšení
kvality života a hospodářského rozvoje kraje.
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ZRANITELNOST SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ
A BARIÉRY JEJICH DALŠÍHO ROZVOJE
Ondřej Kročil, hlavní řešitel projektu TA ČR:
Sociální podnikání v ČR v době pandemie COVID-19 a po ní:
Rozvoj a implementace krizového řízení

Pan Ondřej Kročil uvedl, že cílem prezentovaného projektu je vytvoření postupů a nástrojů, na jejichž
základě budou moci sociální podniky působící v ČR implementovat vlastní systémy krizového řízení a zvýšit
tak svou odolnost v případě vzniku krize obdobné té, která byla způsobena pandemií COVID-19. Uvedl, že
projekt identifikuje hrozby, zranitelnosti a rizika, která v době pandemie COVID-19 a v jejím důsledku
ovlivňují sociální podniky působící v ČR. Projekt je podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci
programu Éta a jeho hlavními řešiteli jsou akademičtí pracovníci Univerzity Palackého (ekonomie,
management, sociologie, filozofie) a organizace TESSEA. Projekt je řešen v době od října 2020 do září roku
2022.
K časovému harmonogramu řešení projektu pan Kročil uvedl, že v první a druhé etapě byl proveden
kvalitativní (polostrukturované rozhovory se zástupci 25 sociálních podniků) a kvantitativní (dotazníkové
šetření – 54 sociálních podniků) výzkum. Momentálně je dokončováno vyhodnocení dotazníkového šetření
a probíhá expertní posouzení získaných výsledků. Následovat bude tvorba nástrojů a postupů krizového
řízení určeného pro sociální podniky.
Dosavadní zjištění ukazují na problematické aspekty ekosystému sociálních podniků, kterými jsou
neukotvenost sociálního podnikání v české legislativě či byrokracie ze strany orgánů veřejné správy.

K dalším problémům, které byly výzkumem zjištěny, patří
nedostatečná podpora ze strany Úřadu práce a dalších organizací
v rámci veřejné správy, dále nízká míra obeznámenosti se
sociálními podniky a jejich malé uznání ze strany veřejnosti. Mezi
zranitelnosti sociálních podniků patří podle výzkumu jejich častá
přílišná závislost na osobě zakladatele nebo hlavního manažera,
křehká organizační struktura a zranitelnost zaměstnanců
náležících do znevýhodněných skupin. Dalšími možnými
zranitelnostmi, které způsobují vyšší náchylnost sociálních
podniků vůči okolním hrozbám, jsou umístění v méně rozvinutém
regionu, dražší lokální produkty (lokální aspekt v sociálním
podnikání), absence finančních rezerv a problémy s cash-flow.
Externími hrozbami, jež obklopují sociální podniky, využívají jejich
zranitelností a tím významně přispívají ke vzniku krizových situací,
jsou nepředvídatelné legislativní změny včetně zvyšování
minimální mzdy, hrozby ekonomického charakteru, jako je snížení
agregátní poptávky, dále epidemické hrozby, přírodní vlivy, vlivy
konkurence, či ztráta místa podnikání.

Problematické aspekty
sociálních podniků

+
+

neukotvenost sociálního podnikání
v české legislativě, či byrokracie
ze strany orgánů veřejné správy
nedostatečná podpora ze strany Úřadu práce
a dalších organizací v rámci veřejné správy

+
+
+

umístění v méně rozvinutém regionu

+

zranitelnost zaměstnanců náležejících
do znevýhodněných skupin

absence finančních rezerv a problémy s cash-flow
nízká míra obeznámenosti
se sociálními podniky

+

PŘEDPOKLADY PRO VZNIK, UDRŽENÍ
A ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKU

„Pro rozvoj sociální ekonomiky
a sociálního podnikání v kraji
je nutná spolupráce a síťování
sociálních podniků.
Role koordinátora všech aktérů
v kraji by se měl ujmout
Krajský úřad. Významnou
úlohu musí sehrát municipality.
Karel Rychtář, ředitel TESSEA ČR, z.s., www.tessea.cz

Co je sociální podnik,
to se nedá vysvětlit,

Pan Karel Rychtář byl moderátorem u prvního diskusního stolu.
Své původní téma, tedy business modely sociálních podniků
aktivně změnil. Diskutující se totiž více zajímali o podporu sociální
ekonomiky a sociální podnikání v regionech. Hlavní závěry jsou
shrnuty v části Manažerské shrnutí závěrů akce

to se musí pochopit.“

V rámci své samostatné prezentace pan Karel Rychtář účastníky akce nejprve seznámil s historií vzniku a práce
organizace TESSEA, která působí v ČR od roku 2006 (v rámci tematické sítě EQUAL). Jedná se o sdružení SP a aktivních
článků SE (sociální ekonomiky) od roku 2015. TESSEA spolupracuje, lobbuje a reprezentuje SP – nejen své členy. Tvoří
expertní kapacitu projektu MPSV ČR. Členové organizace TESSEA stáli u prvních návrhů na legislativní ukotvení SP
(2018–19). TESSEA pracuje téměř výhradně na dobrovolné bázi.
Dále se Karel Rychtář zaměřil na východiska pro rozvoj SE a SP. Definoval tři úrovně východisek:
(1) Politika, uznání a pochopení hodnot v prostředí,
(2) Ekosystém pro podporu vzniku a rozvoje SP
(3) Vnitřní nastavení a řízení samotných SP. Ke všem třem východiskům se vyjádřil podrobněji.
V rámci politiky, uznání hodnot je třeba konstatovat, že hodnotové nastavení společnosti je za zenitem. Synonymem
dneška je „globálně – technologicky – k maximálnímu růstu“ nebo jinak: „vyrobit – koupit – vyhodit“. Současná
politická reprezentace i společnost je (většinově) svázána těmito původními hodnotami, proto většinou chápe smysl
a cíl SE a SP zkresleně. Co je sociální podnik se nedá vysvětlit, to se musí pochopit. SE a tedy i rozvoj SP je cesta „od
konzumu k humanitě“, k posílení vztahů lidí a komunit. Platí zde další jednoduché synonymum: „pomaleji – lokálněji –
skromněji = udržitelně“.
Pro ekosystém sociální ekonomiky a sociálních podniků v ČR měl pan Rychtář následující vyjádření. SP fungují na
principu svépomoci, nezávislosti, kreativity, ale také na budování vztahů, které (do jisté míry) mohou nahradit kapitál
a formální nástroje podpory. Přesto je finanční podpora vzniku a rozvoje SP nenahraditelná (ze zdrojů Evropské unie
i soukromých). K profesionalitě je nutné vzdělávání – nejen manažerské, ale i „duální“ zaměřené na využití hodnot SP.
Stejně významné je i síťování, podpora spolupráce SP. Státní reprezentace zatím nepovažuje za nutné zabývat se
strategií rozvoje SE a SP v ČR.
Pro vznik, rozvoj a udržení SP platí vyjádření, která jsou uvedena dále. Projevem sociální inovace je sociální podnik.
(Tady je to propojení pojmů sociální inovace a sociální podnik, viz název akce. Poznámka organizátorů akce). SP jsou
vždy podniky, které vstupují do reálného trhu, na začátku se nemohou opírat o silnou sociální přidanou hodnotu.
Proto je také sporná odpověď na tuto otázku: Nakolik může pomoci SP formální legislativní uznání? Důležitější než
prostředí a právní forma je kvalita byznys plánu, reálné cíle a strategie a schopnost je naplnit.

Nevýhodou podnikání je zpravidla nedostatek kapitálu, vyšší zranitelnost, nižší profesionalita managementu.
Nejdůležitější (a v praxi nejtěžší) je nalezení rovnováhy mezi sociální a podnikatelskou rolí SP (typické dilema: SP „na
zelené louce“ a SP „vnořený“ do neziskovky). Karel Rychtář se také věnoval otázce obchodu a marketingu, a dále
pozitivní a negativní roli grantů z výzev ESF. Za nejčastější příčinu finančních problémů SP považuje krizi odbytu –
tržní problémy. Posluchače zaujala poznámka k personální politice SP, kterou pojmenoval jako konflikt rolí
„náčelníka“ a „šamana“ v SP. Důležitá je také role kreativity, inovativnosti a profesionality marketingu.
Problémů je tedy více, proto je potřeba hledat pomoc. Jaká pomoc se v této oblasti nabízí? SP potřebuje pěstovat
vnější vztahy a podporu SP ze svého okolí. Upozornil na to, že vnitřní vztahy v integračním SP (většina) stojí na demokratických principech (znaky SP). Neformálně uznaný SP svými stakeholdery (municipalitou, partnery, zákazníky…)
může se sociální přidanou hodnotou pracovat ve své podnikatelské strategii. Jaký je zde problém? Může to být
nedostatek kapacit pro budování vztahů a také absence podpory – ekosystému, a to na úrovni regionální i centrální.

Poznámka organizátorů akce

K posledně jmenovanému problému bychom se za organizátory rádi vyjádřili.
Spolupráce organizací, které patří do inovačního ekosystému je ve Zlínském kraji na vysoké úrovni. Organizace
mají vůli spolupracovat a Technologické inovační centrum je iniciátorem platformy pravidelného setkávání a spolupráce těchto organizací. Platforma Zlinnovation tedy může sehrát pozitivní roli i v oblasti posílení postavení
sociálních podniků v kraji a pomoci konkrétním sociálním podnikům.
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PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
V PARDUBICKÉM KRAJI
Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje, zodpovědný
za sociální péči a neziskový sektor,
Tereza Dostálová, Koncepční oddělení odboru sociálních
věcí Pardubického kraje

V rámci své samostatné prezentace pan Pavel Šotola seznámil publikum s podporou sociálního
podnikání v Pardubickém kraji. S ohledem na celospolečenskou prospěšnost takového podnikání se
Pardubický kraj v roce 2013 rozhodl, že bude tyto aktivity systémově podporovat, a to jak formou
přímých dotací, tak i vzděláváním a osvětou.
„O sociálním podnikání a sociálních podnicích se sice dlouhá léta hovoří, ale málokdo si dovede
představit, o jaké podnikání se jedná, jak je sociální podnikání společnosti prospěšné, v kterých
oblastech působí a jak mohou být sociální podniky partnerem pro veřejnou správu i ostatní
podnikatelské subjekty. Rozvoj sociální a solidární ekonomiky na území Pardubického kraje vnímáme
jako nedílnou a zároveň významnou součást rozvoje celé ekonomiky v kraji. To je dáno tím, že aktivity
subjektů sociální ekonomiky zvyšují zaměstnanost v lokálních podmínkách a reagují na potřeby a cíle
v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje v místě jejich působení.
Mezi podnikatelské aktivity, které jsou společensky prospěšné a prospívají životnímu prostředí, patří
právě sociální podnikání. Tato forma podnikání tak často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se
zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním a dosahování zisku je pro podnik stejně
důležité jako zvyšování jeho veřejného prospěchu. Samospráva Pardubického kraje se rozhodla
jednotně a profesionálně prezentovat sociální podniky v Pardubické kraji.”

Ke zkušenostem a dobré praxi z Pardubického kraje se vyjádřil pan Šotola tak, že jde o podnikání s přidanou hodnotou,
tedy podnikání se sociálním rozměrem. Mezi prvními impulsy k podpoře sociálního podnikání byla transformace
pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením, dále transformace dětských domovů, reforma psychiatrické
péče i dostupnost prostředků z fondů EU.
Mezi formy podpory spolupráce patří trojstranná dohoda o spolupráci uzavřená mezi Pardubickým krajem,
Hospodářskou komorou a Koalicí nevládek Pardubicka. V roce 2015 ve spolupráci s Akademií věd ČR byla zpracována
analýza sociálního podnikání v Pardubickém kraji. Byla iniciována zahraniční spolupráce s Francouzským regionem
Centre–Val de Loire a s Gruzií. Důležitá je také inspirace dobré praxe USA se zaměřením na sociální ekonomiku. Pro
Pardubický kraj je klíčová spolupráce s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a spolupráce s P-Pink
(podnikatelským inkubátorem).
Existují dvě hlavní formy podpory sociálního podnikání. První formou je forma finanční, druhá je podpůrná (nefinanční).
Finanční podpora je realizována v praxi pomocí dotačního programu. Cílem programu je podpora vzniku nových
sociálních podniků a dále podpora již existujících sociálních podniků působících na území Pardubického kraje. Dotační
program Pardubického kraje spočívá v možnostech čerpání ve dvou kategoriích:
Typ A: Vznik nového sociálního podniku deklaruje tyto podporované aktivity:
(1) Pořízení právních, poradenských a vzdělávacích služeb potřebných k založení sociálního podniku (povinná aktivita). (2)
Tvorba nebo aktualizace byznys plánu a strategických dokumentů podniku. (3) Náklady na nákup dotačního
managementu. (4) Pořízení investičního nebo neinvestičního majetku k založení a nastartování sociálního podniku ve
vztahu k zaměstnancům z cílových skupin (např. úprava pracovního místa, nákup specifických pracovních pomůcek či
nástrojů).
Typ B: Rozvoj stávajícího sociálního podniku se zaměřuje na tyto aktivity:
(1) Rozvojové a vzdělávací aktivity pro zaměstnance sociálních podniků. (2) Vznik/aktualizace obchodní strategie, byznys
plánu pro následný rozvoj sociálního podniku. (3) Podpora marketingu a propagace sociálního podniku. (4) Zajištění stáží
a praxí studentů a absolventů z cílových skupin sociálního podnikání. (5) Pořízení neinvestičního a investičního majetku
sloužícího k rozvoji podniku.

„O sociálním podnikání a sociálních podnicích
se sice dlouhá léta hovoří, ale málokdo si dovede představit
o jaké podnikání se jedná, jak je sociální podnikání společnosti
prospěšné, v kterých oblastech působí a jak mohou být
sociální podniky partnerem pro veřejnou správu
i ostatní podnikatelské subjekty. “

Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč, maximální výše 150 000 Kč na projekt. Povinná je 30% spoluúčast
žadatele. Celková alokace dotačního programu je 1,5 mil. Kč.
Nefinanční podpora SP má několik oblastí, kterými jsou: vzdělávání, poradenství, osvěta, činnost metodika a spolupráce
navazujícími organizacemi na lokální, národní i mezinárodní úrovni.
Vzdělávání je nabízeno formou Akademie sociálního podnikání, které obsahuje ucelený vzdělávací blok deseti celodenních
seminářů a workshopů věnovaných jednotlivým oblastem, které jsou potřebné pro úspěšné podnikání.
Důležitá je tedy také nefinanční podpora, která spočívá v osvětě této oblasti ekonomických aktivit. Nástrojem osvěty je
prezentace sociálního podnikání např. ve formě Katalogu sociálních podniků v Pardubickém kraji. Velmi důležitou součástí
nefinanční podpory jsou pořádané Konzultační dny pro sociální podniky s nabídkou možností financování a nabídkou
spolupráce s dalšími subjekty. Dalším osvětovým nástrojem je Social Market – setkání sociálních podniků a společností
poptávajících zboží od sociálních podniků.

Zdroje:
Pardubický kraj ve spolupráci s Agenturou CzechInvest vydal brožuru Sociální podnikání v praxi (2021), online
Společensky prospěšné podnikání v Pardubickém kraji (2021), online
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Jakub Adamík, prezident Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s.

„Podporované zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
musí iniciovat zaměstnavatelé, protože na řešení tohoto
problému neexistuje v ČR institut. Problém se zaměstnáváním zdravotně handicapovaných lidí lze řešit rozšířením
skupiny zaměstnanců z OZP/OZZ na matky po mateřské
dovolené, dlouhodobě nezaměstnané nebo občany po výkonu trestu.“
Pan Jakub Adamík byl moderátorem u druhého diskusního stolu. Aktéři u tohoto
diskusního stolu se zajímali o problémy osob se zaměstnáním a zaměstnavateli.
Hlavní závěry jsou shrnuty v části Manažerské shrnutí závěrů akce.
Více ZDE

+

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Viliam Šuňal, viceprezident Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s.

Pan Viliam Šuňal ve svém samostatném vystoupení charakterizoval Klastr
sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. od jeho vzniku v roce 2013. Ve
stanovách klastru jsou ukotveny tyto cíle: koordinace rozvoje sociálního
podnikání
a
sociálních
inovací,
podpora
rozvoje
zaměstnanosti
znevýhodněných osob na trhu práce v regionu Moravskoslezského kraje.
Členové klastru jsou řádní i přidružení, klastr má 8 let zkušeností z koordinace
80 různých členských organizací, asi 4 tis. zaměstnanců.
Struktura členských organizací je různorodá: s.r.o., zapsané spolky, zapsané
ústavy, v.d., vzdělávací instituce. Činnosti členských organizací jsou
různorodé: výroba doplňků stravy, plastů, dřevovýroba, propagační předměty,
výrobky pro udržitelnou domácnost, dále služby zpracování odpadů –
oběhová ekonomika, digitalizace, ozvučování a reklama, balení a montáž,
stavební činnost, gastronomie a catering, turismus, prádelny, údržba zeleně,
šití, a dále sociální služby v rozsahu služeb dle Zákona o sociálních službách.

Mezi pozitivní zkušenosti můžeme zařadit komunikaci s KÚ Moravskoslezského kraje, se kterým je podepsáno
memorandum, komunikace a spolupráce s municipalitami a spolupráce s významnými firmami. Jsou zde i negativní
zkušenosti, které jsou odrazem nejednotného vnímání definice sociální inovace.
Viliam Šuňal uvedl na závěr své prezentace dobré příklady sociálního podnikání:
Firma P&A Thrax – vývoj a výroba doplňků stravy, sportovní výživy a farmaceutických výrobků, poloautomatické linky
obsluhované lidmi umožňují zpracovávat zakázky i pro menší klienty. Zaměření především na lidi ve složitých
životních situacích – rekvalifikace osob propuštěných z těžkého průmyslu, po výkonu trestu nebo s nedostatečným
vzděláním.
Firma TRIANON – digitalizace a skartace, separace a recyklace – významný vývoj a výzkum v cirkulární ekonomice
Firma Ergon – přes 200 zdravotně postižený ch zaměstnanců, balící a kompletační práce pro nadnárodní koncerny –
Gardena, Huskvarna. Wallmark
Firma Chrpa – 50 zdravotně postižených zaměstnanců; originální dárkové předměty uměleckého charakteru; dodává
výrobky do desítek prodejen s dárkovými předměty ve většině velkých měst v ČR
Firma T-WOOD – zaměstnávání zdravotně postižených osob; vysoce kvalitní dřevěné výrobky, dřevěné značky,
originální podlahy, dodavatel při restaurování historických památek.

Poznámka organizátorů akce

Podle Výroční zprávy o činnosti za rok 2020 zapsaného spolku Naděje (mluvilo se o ní u diskusního stolu) jsou cíle
do budoucnosti mimo jiné následující: „Vytvoření sítě společensky zodpovědných firem, které spolupracují se
službou sociální rehabilitace a zaměstnávají lidi s mentálním postižením. Touto cestou zajišťované podporované
zaměstnávání.“
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LEGISLATIVA:
ZÁKON O SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ V ČR
Peter Mészáros, předseda občanského sdružení 3lobit
o.z., spolutvůrce zákona o sociální ekonomice a sociálním
podnikání na Slovensku, odborník na sociální ekonomiku

Pan Peter Mészáros moderoval třetí diskusní stůl, který se věnoval
legislativě. Hlavní závěry jsou shrnuty v části Manažerské shrnutí
závěrů akce.

„Je nutné, aby byla celospolečenská shoda
na tom, že víme, co si pod pojmem sociální
podnikání máme představit. Sociální podnik
by měl být zároveň vnímán jako nástroj
řešení

širšího

spektra

společenských

problémů, nejen těch, které souvisí se zaměstnaností a pracovní integrací. “

V posledních letech je také v ČR věnováno úsilí tomu, aby bylo sociální podnikání definováno v zákoně. Existují dva
návrhy zákona o sociálním podnikání. První z nich je širší, druhý užší, ale zatím ani jeden z těchto dvou návrhů není
dotažen do konce.
Zákon ano nebo ne? Ve Slovenské republice je sociální podnikání upraveno zákonem o sociální ekonomice a sociálním
1
podnikání č. 112/2018 z dílny Ministerstva práce. Tento je pak uváděn do života skrze Národní projekt Institut sociální
ekonomiky v podání Implementační agentury ministerstva, konkrétně prostřednictvím regionálních center pro sociální
ekonomiku a pod vedením odborného garanta. Sama konceptualizace sociálního podniku může být důležitá i proto, aby
bylo možné rozlišovat například mezi společensky odpovědným podnikem a sociálním podnikem. ČR je v pozici, že se
stále může rozhodnout, zda tuto konceptualizaci uzákonit, nebo nikoliv.
Jaká je cesta k legislativnímu ukotvení sociálního podniku? Na Slovensku to byla dlouhá cesta, kdy kromě tvorby
zmiňované právní normy byla novelizována i řada zákonů s cílem přímé a nepřímé podpory sociálního podnikání. Došlo i
ke změně samotné definice podnikání v Obchodním zákoníku a živnostenském zákonu způsobem, kdy je za podnikání
považována i hospodářská činnost s cílem dosahování pozitivního sociálního vlivu, což v překladu znamená dosahování
společensky prospěšných cílů, a teda nejen s cílem tvorby zisku.
Je důležité, aby stát a kraje věděli na koho cílit svou podporu. Nyní mají kraje volnější ruku. Zástupci krajů se mohou sami
rozhodnout, které základní znaky zvolí, co pro ně představuje sociální podnik
i když můžou vycházet a vycházejí z celospolečenské či dokonce evropské shody na jeho základních atributech. Pomoc
samotná pak může mít různé formy (viz příklad z Pardubického kraje).
Mezi sociálními podniky mají své místo i obecní podniky, které jsou svým cílovým skupinám nejblíže a nejlépe znají
problémy své lokality či regionu, které řeší v kontextu svého územního rozvoje. Obecné podniky zakládají samotné obce
nebo kraje. Na Slovensku se to děje způsobem, kdy své podnikání vyčleňují na samostatnou právnickou osobu, která se
pak účastní tržních vztahů. Ve smyslu řešení místních problémů v celé své šíři je pak důležité nezužovat sociální podniky
primárně na integrační podniky.
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DEFINICE POJMŮ
Sociální ekonomika

Sociální podnik

Jedná se o souhrn aktivit uskutečňovaných
subjekty sociální ekonomiky, jejichž cílem je
zvýšit zaměstnanost v místních podmínkách
anebo uspokojit další potřeby a cíle komunity
v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního
a environmentálního rozvoje.

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt
sociálního podnikání“, tj. právnická osoba
založená dle soukromého práva nebo její
součást nebo fyzická osoba, které splňují
principy sociálního podniku. Sociální podnik
naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je
formulován v zakládacích dokumentech.
Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího
prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

Subjekt sociální ekonomiky
Subjekty sociální ekonomiky jsou sociální
podniky, podpůrné finanční, vzdělávací a poradenské instituce pro sociální podnikání a nestátní neziskové organizace, které vykonávají
ekonomické aktivity za účelem pracovního
uplatnění svých klientů nebo pro dofinancování svého poslání. Subjekty sociální
ekonomiky sdílí společné rysy, kterými jsou
naplňování veřejně prospěšného cíle, demokratické rozhodování, podpora iniciativy
občanů, nezávislost na veřejných či soukromých institucích, jiný způsob zacházení se
ziskem,
zohledňování
environmentálních
aspektů, uspokojování přednostně místních
potřeb a využívání přednostně místních
zdrojů.

Integrační sociální podnik
Integračním sociálním podnikem se rozumí
„subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická
osoba založená dle soukromého práva nebo
fyzická
osoba,
které
splňují
principy
integračního sociálního podniku. Integrační
sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl,
kterým je zaměstnávání a sociální začleňování
osob znevýhodněných na trhu práce, a tento
cíl je formulován v zakládacích dokumentech.
Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího
prospěchu – ekonomického, sociálního
a environmentálního.
Zdroj: https://ceske-socialni-podnikani.cz/, 2021
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PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKU
Sociální podnik má veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech a sociální
podnik jej naplňuje prostřednictvím konkrétních aktivit.

Sociální prospěch
Za sociální prospěch se považují aktivity prospívající společnosti či specifické skupině (znevýhodněných)
lidí. Dále je za sociální prospěch považována účast zaměstnanců a členů na směřování podniku.

Ekonomický prospěch
Sociální podnik vykonává soustavnou ekonomickou aktivitu a je schopen zvládat ekonomická rizika.
Případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku nebo pro naplnění veřejně
prospěšných cílů. Sociální podnik je autonomní v manažerském rozhodování a řízení na externích
zakladatelích nebo zřizovatelích.

Environmentální a místní prospěch
Sociální podnik uspokojuje přednostně potřeby místní komunity a místní poptávky. Sociální podnik
přednostně využívá místních zdrojů, zohledňuje environmentální aspekty výroby i spotřeby. Spolupracuje
s místními aktéry.

+

KONTAKTY
Eva Šviráková, regionální koordinátorka TA ČR pro Zlínský kraj
eva.svirakova@tacr.cz, +420 770 180 457

Karel Rychtář, ředitel TESSEA ČR, z.s.
karel.rychtar@tessea.cz

Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje, zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor
pavel.sotola@pardubickykraj.cz

Ondřej Kročil, hlavní řešitel projektu TA ČR: Sociální podnikání v ČR v době pandemie COVID-19 a po ní:
Rozvoj a implementace krizového řízení
ondrej.krocil@upol.cz

Jakub Adamík, prezident Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s.
info@klastr-socialnich-podniku.cz
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