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Lze podnikat a pomáhat?
Sociální podnikání jako udržitelné řešení společenských problémů



Praha                                    Brno                                  Ostrava



Potřeba udržitelných řešení … 
• … krize důvěry v (sociální) stát
• … environmentálních problémů
• … hospodářských a společenských krizí (migrace, chudoba, stárnutí populace, nezaměstnanost apod.)



Podnikání
„… vytváření, doručování a zpeněžování hodnoty                 pro zákazníka“    



Sociální podnikání
„… jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti     a životnímu prostředí. Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu.“    

Zdroj: TESSEA, 2015



Sociální (= společensky prospěšné) podnikání
Podnikání, tvorba a reinvestice zisku =
Nástroj pro řešení společenských a environmentálních problémů



Principy sociálního podnikání
Vytváření  4 druhů hodnoty:
• Sociální prospěch
• Ekonomický prospěch
• Environmentální prospěch
• Místní prospěch



Sociální prospěch
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• zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin • podíl osob z cílové skupiny tvoří více než 30% 
• zaměstnancům z cílové skupiny je poskytována podpora zohledňující jejich specifické potřeby
• účast zaměstnanců na chodu podniku  
• důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců

Zdroj: MPSV, 2016



Integrační SP jsou zaměřené na zaměstnávání lidí zdravotně nebo sociálně znevýhodněných (90 %)

…ostatní SP jsouzaměřené na poskytování služeb a produktůprospěšných pro společnost nebo životní prostředí či na přivýdělek NNO.(10 %)



• více než 50% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů
• manažerské řízení je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi (obvykle míněno jako nezávislost na veřejné správě) 
• tržby z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech tvoří alespoň 50% (pro potřeby aktuálních dotací z OPZ pouze 30%)
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Ekonomický prospěch

Zdroj: MPSV, 2016



Environmentální prospěch
• zohledňování environmentálních aspektů výroby                  i spotřeby 
• sociální podnik má formulované zásady šetrného úřadování a provozu a naplňuje je v praxi
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Zdroj: MPSV, 2016



• přednostní uspokojování potřeb místní komunity               a místní poptávky
• využívání přednostně místních zdrojů
• spolupráce sociálního podniku s místními aktéry
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Místní prospěch

Zdroj: MPSV, 2016



• funguje několik desítek let, ale největší rozvoj prožívá posledních 20 let
• zaměstnává 14,5 mil. lidí
• odklon od chápání SP pouze jako aktivity v rámci společenské prospěšnosti firem
• Priorita EU pro období 2014 – 2020
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Sociální podnikání v Evropě

Zdroj: MPSV, 2016



Sociální podnikání v Česku
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Je registrováno více jak 200 sociálních podniků,z toho 90% podniků integračních

Zdroje: České-sociální-podnikání.cz; MPSV 2016



Nejčastější obory podnikání v ČR

Zahradnické, úklidové, stavební práce – 16 %
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Služby (prádelny, tiskárny, šicí dílny…) – 38 %

Gastronomie (potravinářská výroba a prodej) – 17 %

Gastronomie (restaurace, kavárny – 16 %)

CF_Sociální firma s.r.o. Startujeme o.p.s.

Dana Šťastná Clear Service o.p.s.

Zdroj: MPSV, 2016



Právní formy v ČR
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16
Zdroje: České-sociální-podnikání.cz; MPSV 2016



Zaměstnanci / klienti v ČR

42%

18%
7%

8%
7%

7%
6% 5%

zdravotně postižení
dlouhodobě nezaměstnaní
jiné skupiny
etnické menšiny
mladí v obtížné životní situaci
pečující o rodinné příslušníky
bez přístřeší a po výkonu trestu
se závislostmi

Zdroje: České-sociální-podnikání.cz; MPSV 2016
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Připravovaný zákon

Zdroj: MPSV, 2016

• Gestorem je Úřad vlády ČR, spolugestorem MPSV
• Zákon má stanovit

– Definici sociálního podniku
– Rozlišovací znaky
– Rejstřík sociálních podniků
– Výhody – v rámci zákona i v návaznosti 

na ostatní zákony
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Akcelerační programy pro SP
• Nadace Via: Lepší byznys
• Nadace Karla Janečka: #321 dílna
• Impact Hub:
(a) Social Impact Award (studenti)
(b) Impact First (neziskové organizace, firmy, malé týmy)
(c) Laboratoř Nadace Vodafone (technologické inovace)













SOCIAL IMPACT AWARD
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Klady a zápory
-
Obtíže plynoucí z řešení společenského problému
Nižší finanční motivace
+
Více možností externí podpory
Větší motivace smyslem činnosti
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Klíčové faktory úspěchu
• Nápad – zdroje – tým
• Zpětná vazba a mentoring od zkušených lidí
• Inspirace ze zahraničí a od jiných českých projektů
• Prioritní zaměření na podnikatelskou stránku
• Urychlené testování / zlepšování hodnoty pro zákazníka

(např. na základě metody Lean business canvas)
• Spolupráce s jinými subjekty
• Schopnost měřit a komunikovat pozitivní dopad



Podpora a zdroje informací
• p-p-p.cz a české-socialni-podnikani.cz: nejrozsáhlejší zdroj informací o sociálním podnikání v ČR včetně příkladů (TESSEA)
• Programy Impact Hub: Socialimpactaward.cz;                               Impactfirst.cz; Laboratornadacevodafone.cz
• Ahoka-cee.org: propojování a podpora sociálních inovátorů
• Krokzakrokem.cz – Sociální bankovnictví České                                   spořitelny – finance a Akademie sociálního podnikání
• Prezentace Sociální podnikání a jeho podpora v rámci období 2014 – 2020 (autorka: Ing. Linda Maršíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 27. 4. 2016
• Agentura pro sociální začleňování – příručka pro obce Podpora sociálního podnikání
• MAS Český sever – příklady dobré praxe
• Příručka „Rozjeď to!“ – Jak začít společensky prospěšné podnikání



Díky za pozornost
Jakub Mareš

jakub.mares@impacthub.cz
777 22 44 25


