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1. Úvod do sociálního podnikání 

 

 Cílem dílčího podkladu pro případovou studii je přiblížit čtenářům pojem sociální 
podnikání, analyzovat jeho potenciál v mikroregionech Těšínska, Třinecka a Jablunkovska 
s možností rozšíření na území Moravskoslezského kraje, stanovit potřeby obcí a měst 
s možností jejich naplnění za pomocí nástrojů sociální ekonomiky a definovat nástroje 
k oslovení podnikatelských subjektů za účelem jejich zapojení do sociálního podnikání 
s pozitivním dopadem na zakázky. 

 Sociální podnikání začíná být v České republice stále častějším pojmem a postupně 
tak vzrůstá míra propagace i zapojení společnosti do tohoto segmentu. Co přesně ale 
sociální podnikání je a proč jej podporovat? 

 Sociální podniky jsou prospěšné pro společnost, snaží se zlepšit nebo změnit něco 
nefunkčního ve společnosti. Zavádějí nová řešení či nové sociální inovace. Navzdory 
rostoucí globalizaci vzniká větší potřeba podpory místního komunitního rozměru života a 
tím zlepšení života v místních oblastech. Podnikatelská činnost má nízkou ekologickou 
stopu a je přátelská k životnímu prostředí. 

 Sociální podnikání v sobě spojuje ekonomickou, sociální a environmentální 
dimenzi, je zjednodušeně podnikem ekonomicky životaschopným a zároveň odpovědným 
k lidem. Lze říci, že sociální podnik se obecně podílí na řešení problémů místní komunity 
či celé společnosti a zahrnuje podnikatelské aktivity prospěšné pro místní komunitu a 
chránící životní prostředí. Sociální podnik nediskriminuje a zaměstnává cíleně také 
zdravotně či sociálně znevýhodněné zaměstnance (studenty, mladé lidi a absolventy bez 
praxe, matky samoživitelky, osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, po výkonu 
trestu) a zabraňuje tak jejich vyloučení. (http://www.socialnipodnikani.info/co-je-
socialni-podnikani/).  

 V rámci sociálního podnikání je generování zisku stejně důležité jako uspokojování 
potřeb místní komunity a tím i společnosti jako celku. Ekonomický zisk je z větší části 
využíván pro další rozvoj sociálního podniku. Sociální podnikání řeší problematiku 
zaměstnanosti, podporuje udržitelný rozvoj a integraci sociálně znevýhodněných osob do 
většinové společnosti.  

 Naproti tomu sociální ekonomika je nástrojem řešení problematiky, se kterou si 
klasická ekonomika nedokáže vždy poradit z důvodu nedostatečných možností a hlavně 
časové kapacity, např. snižuje dlouhodobou nezaměstnanost či zamezuje izolaci sociálně 
vyloučených skupin obyvatel. Je považována za jeden z mechanismů boje proti 
nezaměstnanosti, sociálnímu vyloučení a nerovnosti.   

 Sociální podniky jsou především malé a střední podniky působící v rámci sociální 
ekonomiky a s typem činnosti, která nevyžaduje velké kapitálové vstupy, opírající se o tržní 
požadavky místní a regionální. Vznikají a rozvíjejí se za podpory místních, obecních nebo 
regionálních struktur či zastupitelstev, jsou podporovány státními orgány, místní 
samosprávou a podnikatelskými subjekty. Jejich přínosem je především řešení 
nezaměstnanosti, nejen zdravotně handicapovaných, ale i např. absolventů bez praxe, 
matek po mateřské dovolené, osob v předdůchodovém věku a problémových skupin 
obyvatel.  

http://www.socialnipodnikani.info/co-je-socialni-podnikani/
http://www.socialnipodnikani.info/co-je-socialni-podnikani/
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 Tyto podniky působí často v oblasti sociálních služeb, jako např. sociální ochrana, 
výchova a školení, pečovatelské služby, bydlení pro sociálně slabé. Je ale nutné si 
uvědomit, že sociální podniky nejsou totéž jako sociální služby. Jsou aktivní i v různých 
oblastech komerčního sektoru, např. pojišťovnictví, zemědělská výroba, řemeslný 
obchod, spotřebitelské záležitosti, lékárenství apod. Svým vznikem pomáhají řešit 
naléhavé problémy současnosti, jako je např. vzrůstající nezaměstnanost. 

 

Sociální podnik Tržní podnik 

 Vytváření zisku není hlavním cílem – 

sociální podnik se stejnou měrou 

zaměřuje rovněž na uspokojování 

potřeb místní komunity a společnosti 

jako celku, zisk je reinvestován do 

rozvoje sociálního podniku a jeho 

zaměstnanců 

 Nižší procentuální spolufinancování 

projektů – v podmínkách dotačních 

výzev určených pro sociální podniky je 

často uváděn nižší % podíl na 

financování nákladů projektu 

z vlastních zdrojů (v obvyklém rozmezí 

10-30 %) 

 Ztížená možnost sjednat úvěry – ani 

v současné době není pro většinu bank 

sociální podnikatel příliš atraktivním 

klientem z důvodu finanční skladby 

odlišné od běžného podniku, kdy 

zdrojem financování sociálního 

podnikání jsou převážně příspěvky, 

dotace a granty 

 Sestavení podnikatelského a 

finančního plánu – primárním cílem 

sociálního podniku není tvorba zisku, 

odpadá tak nutnost sestavení plánu, 

jehož kvalitní zpracování ale může 

napomoci k zisku bankovního úvěru 

 Přednostní využívání místních zdrojů – 

k naplnění principu podpory 

regionálního trhu sociální podnik 

přednostně využívá produktů a služeb 

místních firem 

 Primárním cílem je maximalizace zisku 

– zisk většinou putuje do kapes 

majitelům, zakladatelům nebo 

investorům běžného podniku, nebývá 

tak masivně využíván na vlastní rozvoj 

podniku a lidských zdrojů 

 

 Vyšší procentuální spolufinancování 

projektů – v dotačních výzvách 

určených na podporu rozvoje běžného 

podnikání je uváděn vyšší % podíl na 

financování nákladů projektu 

z vlastních zdrojů (v obvyklém rozmezí 

40-60 %)  

 Větší dostupnost úvěrů – běžným 

podnikům se banky nezdráhají 

poskytovat úvěry z důvodu zaměření 

podniku na maximalizaci zisku, větší 

finanční stabilitu a nezávislost na 

finanční pomoci „zvenčí“ 

 

 Sestavení podnikatelského a 

finančního plánu – k maximalizaci zisku 

je nutné dobře zpracovat 

podnikatelský a finanční plán, řídit se 

jím, průběžně jej dle potřeb 

vyhodnocovat a měnit, aby mohlo být 

dosaženo hlavního cíle podniku 

 Využívání zdrojů – běžný podnik může 

a nemusí podporovat místní firmy 

například v rámci dodavatelsko-

odběratelských vztahů 
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1.1. Historie sociálního podnikání 

 Sociální podnikání je po celém světě na vzestupu a každá země si ho přizpůsobuje 
svým historickým kořenům, své tradici, mentalitě a kultuře.  

 První zmínky o vizi sociální solidarity, spravedlnosti a ekonomické a sociální 
udržitelnosti lze zaznamenat v jednotlivých filozofických směrech, které vznikaly v 19. 
století. Pojem „sociální ekonomika“ byl poprvé použit v 80. letech ve Francii a poté se 
rozšířil po celé Evropě. Byl vydán dokument Charta sociální ekonomiky, který definuje 
sociální ekonomiku jako skupinu organizací, které nepatří k veřejnému sektoru, fungují na 
demokratickém principu a zisk přerozdělují pro účely svého dalšího rozvoje a zlepšování 
služeb pro své členy a společnost. Význam sociální ekonomiky stále roste, podnikání ve 
společnosti získává nové ekonomické a sociální cíle. 

 V ČR má sociální podnikání dlouhou tradici především na venkově. Už na území 
Habsburské říše byla česká kulturní a hospodářská identita založena na dobrovolnických 
aktivitách občanské společnosti. Byla vytvářena aktivní činností malých a středně velkých 
podniků, výrobních a spotřebních družstev, spolků, vzájemných či obecních záložen a 
družstevních kampeliček.  

 V době velké hospodářské krize v průběhu 20. a 30. let 20. století úloha těchto 
družstev a společností ještě posílila. Tradice sociální ekonomiky byla přerušena totalitním 
vývojem v průběhu války a po roce 1948.  

 Po roce 1989 byla snaha obnovit u nás autonomní družstevní sektor, ale až po roce 
2000 lze zaznamenat nástup tématu sociální ekonomiky tak, jak ho u nás vnímáme v 
současné době. 

 

1.2. Legislativa 

 Legislativní zázemí, konkrétně zákon o sociálním podnikání, se připravuje. Aktuální 
stav naznačuje, že v zákonu půjde především o definici sociálního podnikání a o typy 
sociálních podniků, a to nikoli dle právní formy, ale podle jejich zaměření – buď na 
veřejnou prospěšnost, nebo na podnikání, nebo „něco mezi tím“. 

 Je možné, že zákon bude obsahovat i prvky evidence a dohledu. Tyto části jsou 
nezbytné, neboť sociální podniky budou jistě i nadále poptávat různá zvýhodnění a to 
přináší i negativa v podobě větší „regulace“. Respektování legislativy platné pro všechny 
ostatní podnikající subjekty je pro sociální podniky samozřejmostí. O dotace bude možno 
usilovat v různých dotačních titulech. Nejzásadnější určitě bude operační program 
Zaměstnanost. 

 V praxi není téměř žádný podnik zakládán z iniciativy občanů v právním smyslu. 
Největší procento sociálních podniků je zakládáno podnikateli – jednotlivci nebo 
skupinami, jejichž podnikatelskou motivací je uspokojování společenských potřeb. Pokud 
běžný podnikatelský projekt výrazně zlepší život lidí v regionu a zároveň naplňuje ostatní 
principy sociálního podnikání, lze jej považovat za sociální podnik.  

 Nově budou moci sociální podniky zakládat kromě živnostníků a korporací také 
obce, jež jako dotčený subjekt zákona o sociálním podnikání budou moci za účelem řešení 
sociálních problémů na svém území a za účelem podpory integrace a zaměstnávání 
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sociálně a zdravotně znevýhodněných osob zakládat sociální podniky. Věcný záměr bude 
zpracován variantně z hlediska možné majetkové účasti obce v jednom sociálním podniku, 
neboť nedořešenou otázkou zůstává, zda může činit majetková účast jedné obce v jednom 
sociálním podniku 50 % a více či nikoli. Zákon nebude na podnikající subjekty dopadat 
automaticky, ale pouze tehdy, kdy o status aktivně požádají. V takovém případě musí 
splňovat podmínky stanovené zákonem o sociálním podnikání, a to po celou dobu, kdy 
budou tento status používat, uvádí se v záměru nového zákona. 

 

1.3. Principy sociálního podnikání 

 Ekonomická činnost podniku není zaměřena na maximalizaci zisku, ale na 
odstranění konkrétních regionálních problémů, které mohou ohrožovat 
společnost (zejména nezaměstnanost sociálně slabých skupin apod.). 

 Sociální podnikání musí být ekonomicky udržitelné, sociální podnikatel nese 
veškerá totožná rizika klasického podnikání. 

 Investoři/majitelé/zakladatelé z podnikání získají pouze svůj vlastní vklad, zisk se 
mezi ně nerozděluje, je reinvestován do rozvoje sociálního podniku a jeho 
zaměstnanců. 

 Sociální podnikání musí mít pozitivní ekologický dopad. 

 Sociální podnik klade důraz na péči o zaměstnance, kteří pracují za tržní mzdu v 
dobrých pracovních podmínkách s ohledem na jejich handicap. 

 Minimálně 40 % úvazků v sociálním podniku musí být zabezpečeno pracovníky ze 
skupin ohrožených sociální exkluzí (zdravotně handicapovaní, mladiství, kteří chtějí 
pracovat, osoby bez domova nebo po výkonu trestu, oběti trestné činnosti a osoby, 
které jsou déle než rok bez práce). 

 Sociální podnik se zaměřuje na regionální trh, popř. na nejbližší okolí. 

 Sociální podnik svou činností aktivně přispívá a motivuje k rozvoji regionu a 
preventivně působí proti sociálnímu vyloučení rizikových skupin a souvisejících 
společenských problémů. 

 

1.4. Zdroje financování sociálního podniku 

 Vlastní prostředky 

 Granty 

 Půjčky a úvěry 

 Podmínkou pro získání půjček a úvěrů je dobře zpracovaný podnikatelský plán 
s detailně propracovaným a realistickým finančním plánem. Úvěry poskytují finanční 
instituce, kterým jde hlavně o vlastní zisky, sociální cíle je v podstatě nezajímají. Při 
dojednávání úvěru nebo půjčky je potřeba vždy pamatovat na stabilitu. Podnik se nemůže 
zadlužit víc, než kolik je schopný (s rezervou) splatit.  
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 Příspěvky ze zákona o zaměstnanosti 

 Na příspěvky ze zákona o zaměstnanosti mají nárok pouze ty sociální podniky, 
které zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením. Jedná se v podstatě o 
dorovnávací příspěvek pro zaměstnavatele, protože osoby se zdravotním postižením jsou 
omezené ve své výkonnosti. I když se těmto příspěvkům formálně říká dotace, jedná se o 
platbu za službu, kterou pro stát vykonávají zaměstnavatelé zdravotně postižených. Ti, 
kdo zaměstnávají sociálně znevýhodněné osoby, nemají na žádné dorovnávací příspěvky 
nárok. 

 Jiné zdroje 

 

2. Průzkum sociálních podniků v České republice  

 Dosud neexistuje legislativa ani systém, který by vedl k jednotné definici sociálních 
podniků, chybí tak „oficiální“ evidence sociálních podniků. Naštěstí u nás existuje nestátní 
nezisková organizace P3 - People, Planet, Profit, o.p.s., která spravuje a administruje 
webové stránky www.ceske-socialni-podnikani.cz, jež jsou v současné době nejbohatším 
zdrojem informací o sociálním podnikání v ČR. Na www.ceske-socialni-podnikani.cz je ke 
dni 26. 10. 2016 přihlášeno celkem 230 sociálních podniků v České republice, z toho 22 
sociálních podniků v Moravskoslezském kraji. Musíme mít však na paměti, že toto číslo 
nereflektuje skutečnost, sociálních podniků existuje mnohem více. Klastr sociálních 
inovací a podniků SINEC eviduje ke dni 26. 10. 2016 celkem 44 sociálních podniků na území 
Moravskoslezského kraje. 

 Podle průzkumu obecně prospěšné společnosti P3 - People, Planet, Profit platného 
ke dni 7. 7. 2015 se k sociálnímu podnikání přihlásilo celkem 151 podniků. Ty jsou 
nejčastěji zakládány z hlediska právní formy jako společnosti s ručením omezeným (48 %), 
dále obecně prospěšné společnosti (25 %) a podstatně méně jako spolky (9 %). Většina 
(79 %) dotazovaných podniků měla samostatnou právní subjektivitu a pouze 19 % z 
dotázaných podniků bylo součástí větší organizace. 

 V následující tabulce jsou dle údajů z průzkumu přehledně uspořádány oblasti 
činností, v nichž sociální podniky nejčastěji podnikají. Jedná se o zahradnické služby, 
údržbu zeleně, nemovitostí a úklidové práce. Na druhém místě se umístily ostatní služby, 
kam patří např. grafické a tiskové služby, demontážní a montážní práce či separace 
elektroodpadů pro další výrobní zpracování. Nezanedbatelný podíl podnikatelských aktivit 
se vztahuje také na obecný prodej, pohostinství, ubytování a potravinářskou výrobu. 
 
Tab. 2. 1 Oblasti hlavních podnikatelských aktivit podniku  

Hlavní oblasti činnosti soc. podniků Procentuální podíl 

Zahradnické služby, úpravy zeleně,  
údržba nemovitostí a úklidové práce 

24 % 

Ostatní služby 20 % 

Obecný prodej 18 % 

Pohostinství a ubytování 15 % 

Potravinářská výroba 15 % 

 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
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Zaměstnávání cílových skupin osob v sociálním podniku 

 Dále z průzkumu vyplynulo, že nejčastěji zaměstnávanou cílovou skupinou jsou 
osoby se zdravotním postižením. Děje se tak v 64 % z celkových 151 podniků. Druzí v 
pořadí jsou dlouhodobě nezaměstnaní s 38 %. Jiné skupiny dosahují 17 % (imigranti či 
osoby ve věku 50 let a více). O procento méně podniků (16 %) zaměstnává mládež a mladé 
dospělé v obtížné životní situaci. 15 % podniků zaměstnává etnické menšiny (zpravidla se 
jedná o Romy). 

 Z osob se zdravotním postižením jsou nejpočetnější skupinou osoby s tělesným 
postižením, za nimi jsou osoby s duševními onemocněními a na třetím místě mentálně 
postižení zaměstnanci. Méně početné jsou skupiny osob s kombinovaným, zrakovým, 
vnitřním a sluchovým postižením. Přehledné rozdělení osob zdravotně znevýhodněných 
z hlediska zdravotního postižení zobrazuje následující tab. 2.2.  
 
Tab. 2.2 Skupiny osob zdravotně znevýhodněných z hlediska zdravotního postižení 

Soc. podniky zaměstnávají cílové skupiny osob  
s těmito druhy zdravotního postižení 

Procentuální podíl 

Tělesné 50 % 

Duševní 27 % 

Mentální 24 % 

Kombinované 18 % 

Zrakové 13 % 

Vnitřní 13 % 

Sluchové 11 % 

 Sociální podniky zaměstnávají v průměru téměř třikrát více zaměstnanců ze 
znevýhodněných skupin oproti zaměstnancům “běžným”. V sociálním podniku pracuje 
průměrně 13 osob znevýhodněných na trhu práce a jejich úvazek je srovnatelný s úvazkem 
“běžných” zaměstnanců sociálních podniků. Sociální podniky zaměstnávají celkem 1 724 
znevýhodněných zaměstnanců. Tyto údaje dokládají nezastupitelnou roli sociálních 
podniků při integraci osob znevýhodněných na trhu práce. Důležitým zdrojem pro tyto 
podniky je podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou refundace 
mzdových nákladů ze strany úřadu práce. 

 

3. Moravskoslezský kraj 

 Moravskoslezský kraj je geograficky velice rozmanitý region. Kraj leží na 
severovýchodě České republiky a tvoří jednu z nejvíce okrajových částí. Na severu a 
východě hraničí s polskými vojvodstvími (Slezským a Opolským), na jihovýchodě 
s Žilinským krajem na Slovensku. Příhraniční charakter kraje poskytuje možnosti efektivní 
příhraniční spolupráce ve výrobní oblasti, rozvoje infrastruktury, ochrany životního 
prostředí a kulturně vzdělávací činnosti.  

 Moravskoslezský kraj svou rozlohou 5 427 km2 zaujímá 6,9 % území celé České 
republiky a řadí se tak na 6. místo mezi všemi kraji. Moravskoslezský kraj je počtem přes 
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1 247 000 obyvatel třetí nejlidnatější v ČR, se svými 299 obcemi, z toho 41 měst, však patří 
k regionům s nejmenším počtem sídel. 

 Kraj je po politických změnách v roce 1989 a útlumu těžby uhlí a hutní výroby 
nadále celostátním centrem hutní výroby, současně je zde soustředěná i těžba černého 
uhlí téměř celé produkce ČR, i když dochází k poklesu vytěženého množství. 
V průmyslovém odvětví podle výběrového šetření pracuje téměř třetina z celkového 
počtu 557 500 osob zaměstnaných v národním hospodářství, dalších 12,3 % v obchodu a 
opravách zboží. Průměrná hrubá mzda v Moravskoslezském kraji vzrostla v letošním 
prvním čtvrtletí meziročně o 6,3 % na 24 770 Kč. Lidé v Moravskoslezském kraji dostávají 
šesté nejvyšší mzdy v České republice, ale zároveň na průměrnou mzdu nedosáhne cca 60 
% populace. 

 Odvětvová struktura Moravskoslezského kraje přináší v současnosti nemalé 
problémy, jež jsou spojeny zejména s vyšší mírou nezaměstnanosti. Relativně nejlépe je 
na tom okres Nový Jičín (4,3 %) a Frýdek-Místek (4,8 %), vysokou míru nezaměstnanosti 
naopak vykazují okresy Bruntál (9,1 %) a Karviná (10,7 %), které zaujímají jedny 
z posledních míst mezi všemi okresy v ČR. Vskutku palčivým problémem je pak podíl 
dlouhodobě nezaměstnaných (déle než 1 rok) na celkovém počtu nezaměstnaných, který 
je v našem regionu výrazně vyšší než celorepublikový průměr. 

 

3.1. Nezaměstnanost OZP v Moravskoslezském kraji 
 

 Ze statistických podkladů vyplývá, že nezaměstnanost cílové skupiny OZP je 
v Moravskoslezském kraji velmi vysoká. Nutnost řešení dokazují statistické údaje, podle 
nichž je v rámci ČR celkový počet zdravotně postižených uchazečů o zaměstnání stále 
vysoký. Dle aktuálních dat z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bylo k 31. 12. 2012 
evidováno 62 038 osob se zdravotním postižením jako nezaměstnaných. Počet 
evidovaných uchazečů se zdravotním postižením je však mnohem nižší. Lidé se zdravotním 
postižením nemají důvod být v evidenci ÚP z následujících důvodů: 

 chybí nabídka individuální rekvalifikace na konkrétní pracovní pozici, 

 příjemci invalidního důchodu jsou zdravotně pojištění, z tohoto důvodu tedy 

nemusí být evidováni na Úřadu práce, 

 systém není nastaven tak, aby dokázal podchytit osoby po úrazech či nemocech, 

jež je vyřadí z původního zaměstnání a tím z aktivního pracovního života. Chybí 

systém koordinované rehabilitace. Příjemci invalidního důchodu 3. stupně 

dokonce nemohou být dle zákona evidováni jako uchazeči o zaměstnání. 

 U řady OZP chybí motivace chtít pracovat, tudíž nejsou v evidenci ÚP. Mají strach, 

že jim při pracovní aktivitě bude snížen stupeň ID nebo jim bude důchod odebrán. 

To se také často děje. Dokonce jsou pracující OZP krácení na kompenzačních 

dávkách – např. na příspěvku na nákup motorového vozidla proto, že mají příjem 

z pracovní činnosti. Mnohdy je to však tak, že právě možnost dojíždět vozem do 

zaměstnání jim umožňuje pracovat.  

 MPSV ČR se samo dopouští rozporuplných rozhodnutí, které poškozují některé 
skupiny osob se zdravotním postižením. Příkladem je novela zákona o zaměstnanosti 
schválena v roce 2014. Novela správně obnovila kategorii tzv. osob zdravotně 
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znevýhodněných (osoby se zdravotním postižením, jejichž pokles pracovních schopností 
je značný, ale není tak velký, aby umožnil přiznání ID). Tyto osoby se velmi těžko uplatňuji 
na volném trhu práce. Často se jedná o osoby s lehčími formami mentální retardace – 
potřebují pracovat pod dohledem. Ministerstvo prosadilo snížení podpory 
zaměstnavatelů, kteří tyto pracovníky zaměstnávají, z 8000 Kč v roce 2014 na 5 000 Kč 
v roce 2015. Toto rozhodnutí je neekonomické. Pokud jsou OZZ zaměstnány, platí sociální 
a zdravotní pojištění, a pokud pracují, nepobírají dávky životního minima, případně další. 
Jednoduchý součet jasně ukazuje, že i při podpoře ve výši 8 000 Kč je zaměstnávání těchto 
osob pro veřejné rozpočty výhodné. Je paradoxní, že MPSV ČR odůvodňovalo nutností 
úspor snížení podpory této skupiny osob. (KRÁSA, Václav. Vyjednávací ofenziva NRZP ČR. 
MOSTY Časopis pro integraci. Praha: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 
2|2015, s. 7. ISSN 1805-9562.) 
 
Tab. 3.1 Vývoj nezaměstnanosti v MSK 

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

uchazeči celkem 57 455 80 581 82 776 75 019 81 099 89 976 
z toho osoby se ZP 10 642 10 661 10 467 9 458 9 014 8 853 

 Nezaměstnanost OZP je způsobena nedostatkem vhodných pracovních míst a 
částečně také nezájmem zaměstnavatelů zaměstnávat osoby patřící do nejohroženější 
skupiny na trhu práce. Počet evidovaných uchazečů je v Moravskoslezském kraji z celé ČR 
dlouhodobě nejvyšší z důvodu průmyslového a těžebního charakteru tohoto regionu. 

 Nezaměstnanost OZP dlouhodobě klesá, přesto se mnoho ZP osob potýká 
s dlouhodobou nezaměstnaností (delší než 1 rok), což vede k jejich demotivaci, úbytku 
sebevědomí a ke ztrátě společenských a sociálních vazeb.  

 

Tab. 3.2 Vývoj nezaměstnanosti dle měst  

uchazeči 
celkem 

rok kraj Bruntál Frýdek-
Místek 

Karviná Nový 
Jičín 

Opava Ostrava-
město 

 2008 57 455 5 829 6 814 16 896 5 522 7 032 15 362 
2010 82 776 9 092 10 710 20 940 9 235 11 067 21 732 
2013 89 976 9 741 11 345 22 811 8 672 11 214 26 193 

 

Tab. 3.3 Nezaměstnanost OZP  

z toho 
osoby se ZP 

rok kraj Bruntál Frýdek-
Místek 

Karviná Nový 
Jičín 

Opava Ostrava-
město 

 2008 10 642 1 480 1 490 2 946 1 099 1 131 2 496 
2010 10 467 1 485 1 631 2 325 1 355 1 279 2 392 
2013 8 853 1 153 1 320 1 846 1 004 1 074 2 456 
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3.2. Sociální podniky v Moravskoslezském kraji 
 

3.2.1. LIGA o.p.s. 

 www.ligabruntal.cz  

 Organizace Liga o.p.s. byla založena jako občanské sdružení v roce 1990 pod 
původním názvem Liga za lidská práva, práva dětí a mládeže. V počátcích své existence se 
angažovala především v oblasti dodržování lidských práv, zejména romské menšiny. 
V roce 2003 se společnost začala věnovat jak dětem, tak i lidem poznamenaným 
dlouhodobou nezaměstnaností. Tato změna vedla k realizaci prvních sociálně 
podnikatelských aktivit, např. rekvalifikačních kurzů pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením (Liga Bruntál, 2016). 

 Dalším významným milníkem v historii organizace je založení Zelené dílny v roce 
2005 za finančního přispění Úřadu práce v Bruntále. Tato chráněná dílna pro osoby se 
zdravotním postižením se po vyčlenění ze struktury společnosti stala v roce 2009 
samostatným sociálním podnikem (Liga Bruntál, 2016).  

 Organizace devět let vykonávala také malé technické 
služby za účelem poskytování sezónní práce pro lidi ze sociálně 
vyloučených lokalit. Tato aktivita však byla ukončena v roce 2016 
z důvodu zavedení nového komplexního přístupu k lidem 
dlouhodobě nezaměstnaným a ohroženým dalšími sociálně 
patologickými jevy. Nový přístup nyní zajišťuje město Bruntál 
v rámci velkých technických služeb (Liga Bruntál, 2016). 

 Společnost je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Místní akční 
skupiny Hrubý Jeseník (Liga Bruntál, 2016). 

 

3.2.2. Zelená dílna s.r.o. 

 Zelená dílna vznikla v roce 2005 jako další sociálně podnikatelská aktivita spadající 
do organizační struktury organizace LIGA o.p.s. Bruntál. Její hlavní aktivitou je 
zaměstnávání zdravotně a sociálně znevýhodněných osob. Již od počátku dílna 
zaměřovala svou podnikatelskou činnost na ekologickou recyklaci především elektrického 
a elektronického odpadu (Liga Bruntál, 2016). 

 Zelená dílna naplňuje a splňuje principy sociálního podnikání v České republice. 
Stala se tradiční sociálně podnikatelskou aktivitou organizace LIGA o.p.s. Ta se v roce 2009 
rozhodla dílnu vyčlenit ze svých struktur, vznikl tak samostatný sociální podnik Zelená 
dílna s.r.o. (Liga Bruntál, 2016). 

 V nejúspěšnějším období roku 2011 dílna zaměstnávala až 44 zaměstnanců se 
zdravotním znevýhodněním, mezi nimiž pracovali i lidé s těžkým zdravotním postižením. 
Nyní podnik zaměstnává přibližně 30 zaměstnanců (Liga Bruntál, 2016). 

http://www.ligabruntal.cz/
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3.2.3. TRIANON, z.s. 

 www.ostrianon.cz | www.facebook.com/os.trianon  

 Spolek TRIANON již od doby svého vzniku v roce 2003 dlouhodobě poskytuje 
pracovní příležitosti lidem se zdravotním postižením, čímž přispívá k vyváženému rozvoji 

regionu i celkové integraci těchto osob do běžného života a 
společnosti. Misí spolku je přispět k rozvoji občanské 
společnosti a k trvale udržitelnému rozvoji příhraničního 
regionu Česka, Polska a Slovenska aktivitami ekonomickými, 
sociálními a environmentálními. K cílové skupině patří osoby 
se zdravotním postižením, senioři a studenti. 

 Organizace zaměstnává zdravotně znevýhodněné osoby ve dvou provozech 
„Separace pro recyklaci“ a „Digitalizace a skartace“. V prvním provozu dělníci zabezpečují 
ekologickou likvidaci vysloužilých elektrických a 
elektronických zařízení, demontáž kancelářské techniky a 
separaci jednodruhových plastů. Na novém pracovišti 
„Digitalizace a skartace“ probíhá převod dokumentů a knih 
do digitální podoby na multifunkčním zařízení Xerox a na 
knižním skeneru BookEye. Služby jsou však pestřejší, 
v nabídce naleznete i digitální archivaci, vytěžování textu 
na OCR skeneru a skartaci dokumentů. Pracoviště je vybaveno moderním zařízením a 
pracovnice jsou odborně vyškolené pro práci s dokumenty.  

 TRIANON dále poskytuje kompletaci a balení výrobků, zpracování podkladů pro 
studie a analýzy, zpracování žádostí o dotace do vybraných dotačních titulů, monitoring 
přístupnosti prostředí a zpracování studií přístupnosti, to vše samozřejmě v režimu 
náhradního plnění. 

 Spolek kromě toho každoročně zajišťuje i aktivity pro školy, žáky, studenty a 
veřejnost. Jedná se především o workshopy zaměřené na environmentální osvětu a 
edukaci, technický či robotický kroužek a počítačový kurz pro nejstarší generaci Senior 
Internet Euro Klub.  

 

3.2.4. Slezská diakonie 

 www.slezskadiakonie.cz  

 Tato nezisková organizace existuje již od roku 1990 a poskytuje celkem 105 
zaregistrovaných sociálních služeb handicapovaným lidem, bezdomovcům, rodinám 
s dětmi v obtížných životních situacích a seniorům. Jedná se tedy o jednu z největších 
organizací svého druhu na území Moravskoslezského kraje. Mezi nejvíc zastoupené druhy 
poskytované péče řadíme azylové domy a sociální rehabilitace. V současné době působí 
Slezská diakonie i v Jihomoravském a Olomouckém kraji (Slezská diakonie, 2016). 

http://www.ostrianon.cz/
http://www.facebook.com/os.trianon
http://www.slezskadiakonie.cz/
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 Charita mimo jiné provozuje i některé sociálně-
ekonomické aktivity, např. rodinnou kavárnu v Krnově. Tato 
kavárna byla otevřena koncem roku 2013 a slouží k 
příjemnému posezení pro rodiče s dětmi i ostatní hosty. 
Slezská diakonie umožnila také vznik „palačinkárny“ a 
„bagetárny“. Tyto provozovny jsou chráněnými pracovními 
místy a pracují zde handicapovaní spoluobčané. Další 
sociálně-ekonomickou aktivitou je i projekt BETHEL zaměřený na pomoc a podporu mužů 
bez domova, kteří zde mohou přespat v noclehárně, nalézt cestu k řešení svých problémů 
či si osvojit pracovní návyky (Slezská diakonie, 2016). 

 

3.2.5. CHRPA Krnov 

 www.chrpakrnov.cz | www.facebook.com/chrpakrnov  

 Společnost byla založena v roce 2008 za účelem zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, rozvíjením jejich schopností a dovedností. Hlavní podnikatelskou aktivitou je 
ruční výroba dárkových či reklamních předmětů a bytových doplňků. Vstupním 

materiálem je především porcelán, sklo, textil, dřevo, kov, atd. 
Výsledkem jsou oku lahodící ručně malované hrnky, mísy, vázy, 
vizitkáře, polštáře, ubrusy, obrazy a mnoho dalších výrobků. 
Zaměstnanci jsou schopni namalovat téměř cokoliv na libovolný 
materiál nebo vyrobit reklamní předměty pomocí laserového 
gravírování. Jejich výrobky lze zakoupit na e-shopu nebo 
v kamenných prodejnách v Krnově a v Ostravě (CHRPA Krnov, 

2016). 

 Další činností je zahradnictví a údržba zeleně pro firmy a širokou veřejnost. Mezi 
jejich zákazníky patří Kofola, Česká spořitelna, ČSOB a další (CHRPA Krnov, 2016). 

 

3.2.6. GERLICH ODRY s.r.o.  

 www.gerlich-odry.cz  

 Historie chráněné dílny sahá do roku 1999, kdy dílna vyprodukovala první dřevěné 
hračky. Podnět k výrobě hraček vzešel ze snahy udržet tradiční české řemeslo a z lásky 
k přírodním materiálům. Společnost chce prostřednictvím dřevěných hraček připomenout 
zákazníkům dětství a oživit hračky prababiček a pradědečků (GERLICH ODRY s.r.o., 2016). 

 Hlavním záměrem této chráněné dílny je poskytnout 
práci lidem se sníženou pracovní schopností nebo invaliditou. 
Vedení chráněné dílny si je velmi dobře vědomo problémů, se 
kterými jsou tito lidé konfrontováni při hledání práce (GERLICH 
ODRY s.r.o., 2016). 

 K dnešnímu dni má chráněná dílna GERLICH ODRY s.r.o. 35 zaměstnanců, z nichž 
75 % tvoří lidé s různou formou zdravotního znevýhodnění (GERLICH ODRY s.r.o., 2016). 

 

http://www.chrpakrnov.cz/
http://www.facebook.com/chrpakrnov
http://www.gerlich-odry.cz/
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3.2.7. ERGON - sociální podnik, z.s. 

 http://www.ergon-chranenadilna.org/  

 Tato chráněná dílna funguje od roku 2004 v průmyslové zóně v Třinci, avšak 
myšlenka na její založení vznikla již v roce 2001 ve Slezské diakonii. Chráněná dílna ERGON 
se zaměřuje na zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem na území regionu Těšínského 
Slezska. V současné době pracuje v chráněné dílně 150 zaměstnanců se zdravotním 
znevýhodněním (ERGON – sociální podnik, z.s., 2016). 

 V roce 2007-2008 se sociálnímu podniku podařilo 
zrealizovat evropský projekt „Ergon-chráněná motivační, 
integrační a pracovně rehabilitační dílna“, díky čemuž 
došlo k navýšení počtu pracovních míst, kvality 
poskytovaných služeb a též ke zprostředkování 
vzdělávacích aktivit vlastním pracovníkům (ERGON – 
sociální podnik, z.s., 2016). 

 Tato chráněná dílna realizuje či realizovala další projekty na podporu 
znevýhodněných skupin lidi, např. „S Ergonem k dlouhodobému pracovnímu uplatnění“. 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a jeho cílem je zajistit lidem z cílové 
skupiny individuální a skupinové poradenství při hledání vhodného pracovního místa nebo 
zprostředkování práce (ERGON - sociální podnik, z.s., 2016). 

 

3.2.8. UnikaCentrum, o.p.s.  

 www.centrumkrasyaodpocinku.cz  

 Unika Centrum, o.p.s. je nestátní nezisková organizace založena v roce 2002 pod 
původním názvem TyfloCentrum ČR, o.p.s. s cílem pomoci lidem zrakově handicapovaným 
v okresu Karviná. Avšak v důsledku rozšíření aktivit o nové 
činnosti a zaměření na širší cílovou skupinu se společnost 
přejmenovala na UnikaCentrum, o.p.s. V současné době 
organizace poskytuje rozmanité služby – od sociální rehabilitace 
určené lidem se zrakovým a sluchovým omezením, aktivizačních 
služeb pro zdravotně postižené a seniory, specializované 
dopravy pro zdravotně handicapované, prodeje kompenzačních 
pomůcek až po realizace projektů na podporu zaměstnanosti OZP a seniorů. Společnost 
se angažuje také v oblasti sociálního podnikání, provozuje masérská centra a nehtové 
studio (Unika Centrum, o.p.s., 2016). 

 Organizace zaměstnává přes třicet zaměstnanců. Z tohoto počtu víc než 60 % tvoří 
lidé se zdravotním znevýhodněním. Organizace disponuje 20 chráněnými pracovními 
místy pro lidi se zdravotním handicapem a snaží se jít příkladem a být vzorem pro ostatní 
v oblasti zaměstnávání lidí se znevýhodněním (Unika Centrum, o.p.s., 2016). 

 

 

http://www.ergon-chranenadilna.org/
http://www.centrumkrasyaodpocinku.cz/
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3.2.9. Unika Morava, s.r.o. 

 www.unikamorava.cz  

 Tato sociální firma byla založena společností UnikaCentrum, o.p.s. jako její dceřiná 
společnost s cílem nabízet finanční služby v oblasti daňové evidence, zpracování účetnictví 
a mzdového účetnictví. Unika Morava, s.r.o. podporuje začleňování osob se zdravotním 
znevýhodněním a upevňuje jejich postavení na trhu práce (Unika Morava s.r.o., 2016). 

 Cílem společnosti je zvyšovat prestiž zaměstnávání osob se zdravotním 
znevýhodněním, podporovat sociálně-ekonomické principy v regionu a naplňovat principy 
sociálního podniku (Unika Morava s.r.o., 2016). 

 

3.2.10. Spirála o.p.s  

 www.spirala-ops.cz  

 Spirála o.p.s. se sídlem v Ostravě poskytuje službu sociální rehabilitace lidem, kteří 
si prošli zkušeností s duševní nemocí. Tato obecně prospěšná společnost vidí svoje poslání 
v sociální rehabilitaci právě prostřednictvím tréninkových kaváren (Spirála o.p.s., 2016). 

 Cílem těchto kaváren je vést klienta k větší 
samostatnosti v rozhodování o svém životě, k získání 
nadhledu nad jeho životní situaci, nových schopností a 
dovedností, které mu následně umožní dosáhnout na lepší 
pracovní pozici. Klient se také stává sebejistější v kontaktu 
s lidmi, což činí jeho začleňování do společnosti snadnější 
a otevřenější (Spirála, o.p.s., 2016). 

 

3.2.11. Krabičky – výrobní družstvo 

 www.krabickyvd.cz  

 Krabičky – výrobní družstvo je nově založený kartonážní podnik splňující kritéria 
sociálního podniku. Těžištěm podnikatelské činnosti je pružná malosériová výroba a 
doplňková výroba obalů včetně potisku a kompletace výrobků (Krabičky – výrobní 
družstvo, 2017). 

 Tento sociální podnik provozuje prodejnu Atelier STOJAN v Ostravě 
– Porubě a nabízí vlastní výrobky velkoobchodu, maloobchodu, 
organizacím, firmám, školským a zdravotnickým zařízením, 
ergoterapeutickým dílnám, lázním atd. Jejich nabídku tvoří především 
výrobky z kartonu a lepenky, např. krabičky, kreativní sady a polotovary 
k tvoření, barevná lepenka a také malované hrníčky. (Krabičky – výrobní 
družstvo, 2017). 

 

http://www.unikamorava.cz/
http://www.spirala-ops.cz/
http://www.krabickyvd.cz/
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3.2.12. Družstvo NAPROTI 

 www.naproti.com  

 Sociální družstvo NAPROTI, založené členy Asociace 
TRIGON v roce 2010, zaměstnává osoby se zdravotním postižením v minimálním podílu 30 
% z celkového počtu zaměstnanců, cílí na ostravský region a přispívá místnímu rozvoji 
(Družstvo NAPROTI, 2017).  

 Mléčný bar NAPROTI byl otevřen v lednu 2012 za účelem vytvoření nových 
pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné osoby. Jeho 
přidanou hodnotou je výroba sortimentu z kvalitních surovin 
od místních dodavatelů přímo v provozovně mléčného baru. 
Návštěvníky jistě uspokojí pestrá nabídka nápojů a jídel, např. 
polévek, rychlého občerstvení, zákusků či koláčů. 
V multifunkčních prostorách baru se pravidelně konají 
kulturní, vzdělávací a společenské akce, mimo jiné výstavy, 
čtení pohádek či přednášky (Družstvo NAPROTI, 2017).   

 

3.2.13. Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 

 www.css-ostrava.cz  

 Hlavním posláním Centra sociálních služeb Ostrava je 
poskytování kvalitní podpory a pomoci lidem nacházejícím se 
v obtížných životních situacích. Organizace nabízí sociální a 
psychologické poradenství, přechodné ubytování a základní informační servis 
prostřednictvím rodinné poradny, azylového domu pro matky s dětmi, azylového domu 

pro muže, domu na půl cesty, sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi a pečovatelské služby (Centrum 
sociálních služeb Ostrava, o.p.s., 2017). 

 Společnost kromě toho poskytuje také vzdělávání 
vedoucím pracovníkům, sociálním pracovníkům, 
pěstounům, pedagogům i veřejnosti v rámci sociální 
akademie – vzdělávacího střediska (Centrum sociálních 

služeb Ostrava, o.p.s., 2017). 

 

3.2.14. Osoblažský cech, z.ú. 

 www.osoblazskycech.cz  

 Osoblažský cech, z.ú. je organizace zaměřená na vykonávání obecně prospěšných 
aktivit. Společnost vznikla v roce 2013 a soustředí se na zkvalitňování životní situace lidí 
trpících dlouhodobou nezaměstnaností a na socioekonomický rozvoj regionu. Dále se 
podílí na komunitním plánování rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku a zaměřuje se na 
sociální podnikání (Osoblažský cech, z.ú., 2016). 

http://www.naproti.com/
http://www.css-ostrava.cz/
http://www.osoblazskycech.cz/
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 Příkladem sociálního podnikaní je Sladké 
Osoblažsko, s.r.o. založené v roce 2015. Sociální podnik 
provozuje výrobnu marmelád, džemů a pečených čajů. 
Cílem tohoto projektu je pomoci lidem z cílové skupiny 
se začleňováním do pracovního procesu a běžné 
společnosti. V rámci projektu se sociální podnik snaží 
vytvořit čtyři dlouhodobá pracovní místa (Osoblažský 
cech, z.ú., 2016). 

 

3.2.15. MENS SANA, z.ú. 

 www.menssana.cz  

 Tato obecně prospěšná organizace se sídlem v Ostravě se soustředí na pomoc 
lidem s duševním nebo kognitivním znevýhodněním. Společnost se snaží svým klientům 
pomoci při začleňování do běžného života, organizuje pro ně různé aktivizační činnosti, 
např. terapeutické dílny či organizování volnočasových aktivit (MENS SANA, z.ú., 2016). 

 MENS SANA, z.ú. se již od roku 2001 pohybuje 
v oblasti sociálního podnikání, kde zřizuje chráněné dílny 
pro vlastní zaměstnance s duševním onemocněním. Za 
dobu svého sociálního podnikání společnost vyzkoušela 
nespočet aktivit, v současné době provozuje textilní, 
dřevařskou a keramickou dílnu. Prostředky získané 
z prodeje těchto produktů používá na financování a chod 

dílny (MENS SANA, z.ú., 2016). 

 Díky projektu „Podpora pracovního uplatnění lidí s duševním onemocněním“ 
realizovaného za finančního přispění Moravskoslezského kraje mohla společnost vytvořit 
vhodné pracovní prostředí pro zaměstnance a zajistit výrobu kvalitnějších produktů pro 
zákazníky (MENS SANA, z.ú., 2016). 

 

3.2.16. Přemyslovský dvůr 

 www.premyslovskydvur.cz  

 Na Přemyslovském dvoře nacházejícím se v obci Slezské 
Pavlovice v regionu Osoblažska se rozhodně nebudete nudit. Dvorní 
osazenstvo pro vás připravilo pestrou paletu aktivit, z těch sportovních 
jmenujme bruslení, lyžování nebo cyklistiku, z manuálních kovárnu, košíkářství či 
výtvarnou dílnu, kde si vyzkoušíte vlastní zručnost a estetické cítění (Přemyslovský dvůr, 
2016). 

http://www.menssana.cz/
http://www.premyslovskydvur.cz/
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 Organizace poskytuje také ubytování rodinného 
typu či prostory pro sympozia, narozeniny, svatby a další 
akce v krásném prostředí Pavlovické krajiny. Návštěvníci 
nebo hosté se mohou na chvíli stát středověkými rytíři a 
udatně bojovat v historickém šermu, vyzkoušet si 
motorovou pilu, projet se zdejší přírodou na koni nebo 
dokonce čtyřkolce. Program si návštěvy vymyslí samy nebo 
ho dostanou již připravený (Přemyslovský dvůr, 2016). 

 

3.2.17. Charita Opava 

 www.charitaopava.cz  

 Charita Opava založena v roce 1991 je významným poskytovatelem 
sociálních služeb v rámci opavského regionu. Charita Opava pomáhá 
seniorům a mentálně postiženým, zaměstnává zdravotně postižené, 
poskytuje chráněné bydlení a podporuje lidi v tíživých životních situacích 
(Charita Opava, 2016). 

 Charita Opava poskytuje práci zdravotně znevýhodněným občanům hned v 
několika chráněných dílnách. V dílnách sv. Josefa se nachází keramické, kompletační a šicí 

pracoviště, kde v současné době pracuje 43 
zaměstnanců. Chráněná technická dílna vznikla za 
účelem zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním 
ve věku nad 50 let a s nízkým vzděláním. V této dílně 
zajišťuje ekologickou likvidaci odpadů a skartaci 
dokumentů celkem 30 zaměstnanců. V chráněné dílně 
Vlaštovičky pracuje 24 zaměstnanců s duševním a 

zrakovým postižením, vytvářejí zde keramické a tkané výrobky, zajišťují kompletaci 
strojních součástek a šijí textilní dekorace do bytu. Dalším počinem v oblasti zaměstnávání 
lidí se zdravotním znevýhodněním je call centrum Service Desk, které poskytuje 
technickou podporu při problémech s IT zařízením (Charita Opava, 2016). 

 

3.2.18. Charita Hrabyně 

 http://hrabyne.charita.cz  

 Charita Hrabyně podobně jako Charita Opava zřizuje hned několik 
chráněných dílen a dalších ekonomických aktivit pro zaměstnávání zdravotně 
znevýhodněných osob. Chod jednotlivých dílen se plně přizpůsobuje potřebám svých 
zaměstnanců. Charita Hrabyně nabízí technické, kompletační a tiskové služby či likvidaci 
odpadu (Charita Hrabyně). 
 
 

http://www.charitaopava.cz/
http://hrabyne.charita.cz/
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3.2.19. Havířovský sociální podnik 

 http://www.hasop.cz/  

 Společnost založená v roce 2015 se koncentruje na menší 
zakázky ve své lokalitě, většinu z nich tvoří bourací a demontážní práce, rekonstrukce a 
opravy bytových jednotek. Dnes působí v regionech Havířovska, Karvinska a Ostravska. 
Dále také nabízí údržbu venkovních ploch a úklidové práce. Jejím cílem je posílení pozice 
na trhu služeb, zvýšení konkurenceschopnosti, vytváření zisku a zároveň zaměstnávání 
osob sociálně vyloučených.  

 Díky Projektu EU – Operační program zaměstnanost mohl sociální podnik rozšířit 
portfolio nabízených služeb, a tak zajistit pracovní příležitosti pro skupinu znevýhodněnou 
na trhu práce. Podnik se stal členem Klastru sociálních inovací a podniků SINEC (Havířovský 
sociální podnik, s. r. o., 2017). 

 

 

3.3. Sdružující a poradenské organizace 
 

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC | www.klastr-socialnich-podniku.cz 

 Klastr sociálních podniků a inovací SINEC sdružuje sociální podniky a další aktéry 
sociální ekonomiky a sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem 
Klastru je napomáhat růstu sociální ekonomiky v Moravskoslezském kraji cestou rozvoje 
sociálních podniků, zvyšování zaměstnanosti sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin 
obyvatel a stimulace sociálních inovací vycházejících z jejich potřeb. 
 
Moravskoslezský kraj | www.msk.cz 
 MSK podporuje podnikatele, kteří se věnují společensky prospěšnému podnikání. 
Sociálním podnikům na Osoblažsku jen v roce 2016 poskytl 2,2 mil. Kč. Finanční podporu 
od Moravskoslezského kraje získávají sociální firmy prostřednictvím Klastru sociálních 
inovací a podniků SINEC. 
 
Komora sociálních podniků | www.komora-socialnich-podniku.cz 
 Předmětem činnosti komory je šíření odborných informací o sociálním podnikání, 
k tomuto účelu pořádání seminářů, konferencí a jiných obdobných setkání, publikace v 
periodikách, vydávání vlastních publikací a provozování vlastních webových stránek, 
poradenství v oblasti sociálního podnikání jak členům, tak dalším subjektům podnikající v 
této oblasti nebo zajímající se o toto téma, vyhledávání, shromažďování a zprostředkování 
informací o sociálním podnikání a souvisejících tématech, prosazování zájmů členů při 
komunikaci s veřejnou správou, jinými organizacemi a zahraničními institucemi, další 
činnosti, které jsou v souladu s cíli sdružení. 
 
Česká spořitelna – sociální bankovnictví | www.csas.cz 
 Její vizí je usnadnit sociálním podnikům cestu od nápadu až po úspěšně zaběhnutý 
podnik. Tým sociálního bankovnictví hledá způsoby, jak postavit bankovní služby pro firmy 

http://www.hasop.cz/
http://www.klastr-socialnich-podniku.cz/
http://www.msk.cz/
http://www.komora-socialnich-podniku.cz/
http://www.csas.cz/
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a neziskové organizace se sociálním přesahem, které k nim dne mají přístup omezený 
nebo dokonce žádný. 
Právnická osoba, její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku, 
mohou u České spořitelny požádat o tzv. sociální úvěr. Ke každému žadateli přistupuje 
individuálně, proto doporučuje obrátit se na jejich specializované poradce. 
 
Impact First | www.impactfirst.cz 
 Organizace podporuje podnikatelské projekty s pozitivním dopadem na společnost 
a motivuje firmy či podnikatele k intenzivní práci na projektu, díky čemuž dosáhnou 
úspěchu za krátkou dobu. Jejich cílem je zajistit udržitelnost projektu, jde jim především o 
to, aby se firmy postavily na vlastní nohy a byly finančně částečně soběstačné alespoň 
z 50 %. 
 
TechSoup Česká republika | www.techsoup.cz 
 Společnost nabízí již od roku 2010 neziskovým a církevním organizacím a veřejným 
knihovnám získání softwarových a hardwarových darů za administrativní poplatek 
odpovídající zlomku tržní ceny produktů. Stačí se jednoduše zaregistrovat a během 
několika dnů můžete začít žádat o softwarové dary. Program realizuje sesterská 
organizace Sdružení VIA. 
 
TESSEA ČR, z.s. | www.tessea.cz 
 Jejím posláním je přispívat k rozvoji sociálního podnikání v ČR, s vazbou na činnost 
v regionech. TESSEA zastřešuje sociální podniky z celé ČR, propojuje je, podporuje jejich 
zájmy a prezentuje je navenek. Současně jim a všem dalším zájemcům o téma podává 
aktuální informace o sociálním podnikání nejen v ČR, ale i jinde ve světě – www.ceske-
socialni-podnikani.cz.  
 
P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. | www.p-p-p.cz 
 Je to mladá společnost s bohatými zkušenostmi v oblasti podpory rozvoje 
sociálního podnikání v České republice. Zakladatelkou je Petra Francová, otázkám sociální 
ekonomiky a sociálního podnikání se odborně věnuje od roku 2004. P3 nabízí poradenství 
a konzultace při založení sociálního podniku, zpracování podnikatelského plánu, 
zpracování marketingové strategie a další témata týkající se sociálního podnikání. Dále 
poskytuje dotační poradenství a vzdělávání formou semináře „Jak založit sociální podnik“. 
 
 

3.4. Představy a strategické plány obcí v regionu Těšínského Slezska 

 Na základě průzkumu prostřednictvím osobních jednání se starosty obcí a měst, 
představiteli Místní akční skupiny Jablunkovsko a Podnikatelského inkubátoru STEEL-IT, 
zástupci Slezské Diakonie a Klastru sociálních inovací a podniků SINEC jsme zjišťovali 
informace k řešení různých situací a podpory vzniku sociálních podniků. 

 Na základě záměru podpořit vznik sociálních podniků uvedeného ve Strategii 
regionu, programového dokumentu RRRS, byla na podnět člena představenstva RRRS 
Viliama Šuňala sestavena pracovní skupina ve složení Ing. Santarius a Ing. Kantorová, Ph.D. 
ze Slezské diakonie, Ing. Špetla z Klastru SINEC, Ing. Bernatík, Ph.D. z OPF Karviná, pan 
Šuňal, Ing. Kawuloková a Ing. Baginská ze spolku TRIANON. Pracovní skupina se v průběhu 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_9140.xml
http://www.impactfirst.cz/
http://www.techsoup.cz/
http://www.tessea.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.p-p-p.cz/
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května a června roku 2016 zúčastnila celkem 9 jednání se starosty a zástupci obcí a měst, 
zástupci místních akčních skupin za účelem ověření zájmu o sociální podnikání a 
monitorování aktuálních potřeb. Starostům byly na základě aktuálních potřeb navrženy 
možné okruhy činností nových nebo stávajících sociálních podniků. Jako pozitivum se 
ukázalo, že starostové uvažují o pragmatických formách pomoci, kde převažují tzv. tvrdá 
řešení a konkrétní výsledky pro obec a občany. V průběhu jednání vyšlo najevo, že 
starostové mají představy i strategické plány rozvoje, ale chybí jim kapacita pro zpracování 
dotačních žádostí. Proto jim byly nabídnuty kapacity RRRS a Klastru SINEC pro nalezení 
vhodných dotačních titulů a zpracování žádostí. 

 Dále z jednání vyplynulo, že k udržitelnosti sociálních podniků mohou subjekty 
RRRS a Klastr SINEC přispět školením manažerů sociálních podniků, poradenstvím a 
administrací v oblasti zpracování dotačních žádostí na aktuálně řešena témata obcí a 
měst, propagací příkladů dobré praxe na území Moravskoslezského kraje, sdílením 
možnosti podpory sociálních podniků a využitím sociálních podniků k zakázkám. 
 
Konkrétně se jednání zúčastnili zástupci níže uvedených obcí a měst: 

 Český Těšín 

 Bystřice n. Olší 

 Dolní Lomná 

 Ropice 

 Bukovec 

 Hrčava  

 MAS Jablunkovsko 
 MAS povodí Stonávky 

 

Návrhy města Český Těšín: 
 informační systém pro turisty: turistické informační centrum na území 

autobusového stanoviště v rámci strategického plánu města 

 rozšíření informačních služeb o návratnosti původních českotěšínských řemesel 

(puškařství, stříbrnictví, krajkářství) 

 doplňkové služby: elektrokola, okružní jízda vláčkem spojující dvě části města – 

polskou a českou stranu 

 
Návrhy obce Bystřice n. Olší: 

 vybudování chodníků 

 vyřešení nedostatku parkovacích míst  

 bezpečnost obce – pořádková služba např. zřízení bezpečnostní policie nebo 

zajištění bezpečnosti externím dodavatelem v režimu náhradního plnění 

 zřízení tzv. školky pro seniory 

 

Ostatní návrhy: 
 bourárna masa 

 sušička ovoce nebo léčivých bylinek 

 podpora hospodaření obyvatel v zemědělství 
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 obnova, rozvoj tradic a řemesel 

 podpora zpracování a prodeje místních produktů 

 podpora rozvoje inovativních forem vzdělávání ve škole 

 podpora rozvoje (agro)turistiky a návštěvnosti 

 vybudování atrakcí 

 sociální bydlení jako ucelený systém 

 technický servis pro činnosti obcí a měst 

 
 

 Okruhy zájmu 
s možností využití 
potenciálu sociální 

ekonomiky Zdůvodnění 
Potenciál sociální 

ekonomiky 

Český Těšín Podpora turistického 
ruchu vybudováním 
informačního centra a 
dopravní obslužnosti 
(elektrokola, okružní 
jízdy apod.) 

Rozvoj dopravní 
obslužnosti a 
vybudování funkčního 
informačního centra 
představuje podporu 
místní ekonomiky 

Informační centrum 
Dopravní obslužnost 
(okružní jízdy, 
elektrokola) 

Bystřice n. Olší Podpora výstavby 
infrastruktury v obci  
Zajištění bezpečnosti 
v obci 
Zajištění služeb pro 
sociálně znevýhodněné 
osoby 

Vybudování 
infrastruktury přispěje 
k větší bezpečnosti 
v obci 
Zajištění služeb pro 
znevýhodněné osoby 
podpoří jejich integraci 
do společenského 
života v obci 

Vyšší počet 
parkovacích míst a 
nové chodníky 
Komunitní centrum pro 
seniory 

Jablunkovsko Potravinářství a 
zpracovatelský průmysl 
Obnova a rozvoj 
řemesel a tradic 
Inovativní formy 
vzdělávání ve škole 
Technický servis pro 
obce 
Agroturistika formou 
kamenných obchodů 
Sociální bydlení 
s využitím principů 
sociální ekonomiky 

Vlevo uvedené okruhy 
zájmu podpoří 
ekonomické, sociální a 
environmentální 
aspekty sociální 
ekonomiky – edukační 
aktivity pro děti a 
mládež o ochraně živ. 
prostředí, přidělení 
bytů sociálně slabým 
lidem za splnění 
určitých podmínek, 
prodej místních 
produktů 

Bourárna masa, léčivé 
byliny, ovocnářství 
Prodej místních 
produktů 
Provozování tradic a 
řemesel 
Centrum 
volnočasového a 
neformálního 
vzdělávání pro děti a 
mládež 
Farmářské kamenné 
obchody 
Sociální byty v rámci 
uceleného systému 
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 Okruhy zájmu 
s možností využití 
potenciálu sociální 

ekonomiky Zdůvodnění 
Potenciál sociální 

ekonomiky 

1 Podpora turistického 
ruchu 

Podpora turistického 
ruchu přispěje k rozvoji 
místní ekonomiky 

Informační centrum 
Dopravní obslužnost 
(cyklotrasy, elektrokola, 
okružní jízdy) 
Agroturistika 

2 Obnova a rozvoj 
řemesel a tradic 

 Tradiční výroba 

3 Podpora výstavby 
infrastruktury a dalších 
služeb v obci 

Výstavba infrastruktura 
a dalších služeb v obci 
přispěje k větší 
bezpečnosti 

Chodníky, parkovací 
místa, bezbariérovost 
Technický servis 
Bezpečnost v obci 

4 Potravinářský a 
zpracovatelský průmysl 

Podpora prodeje 
místních produktů 

Bourárna masa, léčivé 
byliny, ovocnářství, 
místní produkty 

5 Zajištění služeb pro 
sociálně znevýhodněné 
osoby 

Podpora integrace 
sociálně 
znevýhodněných osob 
do společenského 
života v obci 

Senioři – péče 
v komunitních centrech 
apod. 
Volnočasové a 
neformální aktivity pro 
děti a mládež 
Sociální bydlení 

 
 
Jak začít se sociálním podnikáním: 

 konzultace vhodného záměru, 

 udržitelnost záměru a výběr vhodné právní formy, 

 zahrnutí principů sociálního podnikání do stanov, 

 tvorba podnikatelského plánu, analýza podnikatelských rizik. 

 

Akční plán podpory a rozvoje sociálního podnikání 
 
Veškeré získané údaje byly sloučeny do několika celků v akčním plánu níže. 
 
Prioritní osa 1: zařazení sociálního podnikání do integrovaných strategií území MAS, obcí 
a měst a představení sociálního podnikání krajům, městům a obcím jako perspektivní a 
optimální nástroj k řešení sociálních, místních a regionálních problémů – sociální 
podnikatel většinou disponuje hlubokou znalostí svého prostředí a využívá lokálních vazeb 
a uplatňuje ve svém podnikání inovativní a kreativní přístupy. 
 
Prioritní osa 2: podpora stávajících sociálních podniků v regionu jejich propojením 
v dodavatelských řetězcích, podporovat nejen start sociálního podniku, ale i ostatní stádia 
životního cyklu (v současné době není kladen důraz na podporu sociálních podniků ve 
všech fázích výrobního cyklu), podpora sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe mezi 
sociálními podniky, využití znalostí podnikatelů – jiné znalosti má bývalý podnikatel, který 
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se rozhodl prospěšně podnikat (zná podnikatelské prostředí, umí sestavit cash-flow, 
podnikatelský plán, bod zvratu atd.) a jiné bývalý zaměstnanec chráněné dílny nebo 
sociálního podniku (nemá konexe, ale umí komunikovat s lidmi se sociálním 
znevýhodněním a připravit projektovou žádost). Podpora sociálních podniků formou 
prezentace nabídky produktů a služeb na webových stránkách navrhované platformy 
sociálních podnikatelů. 
 
Prioritní osa 3: místní a regionální rozměr – definice místních zdrojů jako úkol, využívání 
místních zdrojů je jednou z klíčových charakteristik sociálního podnikání, uspokojování 
přednostně místní poptávky a cílení na potřeby místní komunity i v dnešní době 
globalizace. Zaměření na místní zdroje, uspokojování místní poptávky a cílení na potřeby 
místní poptávky by mělo být pro místní samosprávy dostatečným lákadlem.  
 
Prioritní osa 4: finanční podpora – na úrovni samospráv neexistuje finanční nástroj 
podpory sociálních podniků. Veřejné zakázky by měly být transparentní a v rámci nichž by 
měly být sociální podniky v určité míře zvýhodňovány, pak by ve výsledku kraje a obce 
ušetřily finanční prostředky (náklady na nezaměstnané výrazně převyšují výdaje spojené 
s podporou vzniku pracovních míst) a navíc přispěly k udržitelnému rozvoji, k podpoře 
integrace znevýhodněných skupin obyvatel a obecně podpořily ekonomický rozvoj ve 
svém regionu. 
 
Prioritní osa 5: zdůvodnění potřebnosti sociálního podnikání – představit jej jako účinný 
nástroj k řešení místních, sociálních a regionálních problémů. Lidé se začínají zajímat, 
odkud zboží pochází, v jakých podmínkách bylo vyrobeno atd. Je nutné seznámit 
spotřebitele s kvalitou výrobků a služeb sociálních podniků, s nízkou ekologickou stopou 
podnikatelské činnosti a zároveň uvědomit spotřebitele, že nákupem podpoří 
zaměstnávání handicapovaných osob. Podnikatelé mohou podporovat sociální 
podnikatele formou nákupu jejich výrobků a sužeb a tuto spolupráci zapracovat do 
strategií společenské odpovědnosti dané firmy a využít propagaci CSR k posílení dobrého 
jména firmy. 
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4. Závěr 
 

 Náš region se dlouhodobě potýká s nezaměstnaností, která dosahuje vysokých 
hodnot ve srovnání s ostatními kraji ČR. Na to má vliv výrazný průmyslový ráz kraje, málo 
diferencovaná podnikatelská činnost v regionu a nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí, 
k čemuž negativně přispívá i odliv mladých mozků z regionu. 

 K zamezení tohoto jevu např. strategický plán rozvoje vzdělávání na území 
Moravskoslezského kraje zmiňuje důležitost posilování spolupráce středních a vysokých 
škol nebo organizací pomáhajících studentům se specifickými potřebami (např. Slunečnice 
při VŠB-TUO) s firmami s tím, že by firmy nabízely stáže nebo pracovní příležitosti 
vzdělaným studentům a absolventům. Proč by tento problém nemohly řešit i sociální 
podniky s materiální, morální a finanční podporou subjektů, např. Klastru sociálních 
inovací a podniků SINEC, Moravskoslezského paktu zaměstnanosti nebo Agentury pro 
regionální rozvoj? 

 Další formou stabilizace činnosti sociálních podniků je upřednostňování jejich 
nabídek nebo jejich zapojení jako subdodavatelů v rámci výběrových řízení na vyhlášené 
veřejné zakázky, které by měly být samozřejmě transparentní s faktorem společenské 
odpovědnosti. Ve výsledku by došlo ke zlepšení udržitelného rozvoje a úspoře finančních 
prostředků využitím náhradního plnění, což by vedlo ke zvýšení kvality života bez nutnosti 
navyšování daní. 

 Studií chceme nejen obcím představit sociální podnikání jako perspektivní a 
optimální nástroj k řešení sociálních, místních a regionálních problémů a informovat je o 
výhodách outsourcingu některých veřejných služeb a náhradního plnění. V současné době 
se snažíme vymyslet nástroj k oslovení podnikatelů se zájmem o podnikání a nabídnout 
jim oblasti podnikatelských činností dle konkrétních požadavků starostů. 

 V České republice dosud není sociální podnikání legislativně zakotveno, v současné 
době se však připravuje zákon. Ono trochu nešťastné pojmenování sociální v lidech 
evokuje pomoc potřebným, charitu, soucit. Snad nový zákon vykreslí sociální podnikání 
jako konkurenceschopné a společensky odpovědné, které potřebuje spíše zakázky než 
dotace. S tím souvisí potřeba nastavit systém pro vyhlašování menších zakázek vhodných 
pro sociální podniky. Nadále budou přetrvávat prvky evidence a dohledu a s tím spojena 
negativa v podobě větší regulace. Podpora sociálních podniků by neměla být omezena 
pouze na poskytování dotací, ale naopak by měla převažovat motivace a poskytování 
příležitostí k budování větší nezávislosti a finanční soběstačnosti. 

 Moje poděkování patří Ing. Soni Kantorové, Ph.D. a Ing. Česlavu Santariusovi za 
cenné rady a připomínky k dílčímu podkladu pro případovou studii, dále Bc. Boženě 
Bučekové a Bc. Gabriele Wilczkové za pomoc při zpracování podkladu. 
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