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1. Definice sociálního podnikání

2. Blindekuh jako příklad úspěšného podniku a časté chyby 
sociálních podnikatelů

3. Právní úprava

4. Srovnání právních forem v kontextu sociálního podnikání

5. Právní úprava na Slovensku a zkušenosti s jejím zavedením

6. Charta sociálního podnikání



Definice soc. podnikání
Hlavním cílem je trvalá ekonomická aktivita

Vysoký stupeň autonomie 

Alespoň minimální podíl placené práce

Omezené přerozdělování zisku (důraz na reinvestici)

Přijetí ekonomických rizik

Britské standardy



50%obratu



25%zaměstnanců



Blindekuh



Nedostatečný kapitál

Neexistence ukazatelů výkonnosti

Spoléhání na cizí finance

Odpovědnost a kompetence
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45 %

45 %

45 %

55 %

Analýza chyb soc. podniků



Právní úprava
Neexistence jednotné právní úpravy v ČR

Využívané právní formy

Společnost s ručením omezeným

Družstvo

Obecně prospěšná společnost 

Osoba samostatně výdělečně činná

Občanské sdružení



S.r.o.
Výhody

Založení jednou osobou

Vyšší šance na získání 
úvěru

Transparentnost

Nevýhody

Zkratka s.r.o. je spojena 
se snahou o zisk

Výše základního 
kapitálu



Družstvo
Výhody

Historická role 
v zaměstnávání 
znevýhodněných osob

Menší finanční zatížení 
oproti s.r.o.

Nevýhody

Nejméně 5 členů při 
založení

Problematické 
ustanovení v rámci 
definice družstva 



OSVČ
Výhody

Jednoduchost založení

Zakládá jedna osoba

Nevýhody

Neomezené ručení

Nemožnost čerpat 
z grantů

Problematické 
získávání úvěrů



Obecně prospěšná spol.
Podnikání jen jako doplňková činnost => neodpovídá definici 
sociálního podniku

Vhodné řešení :

o.p.s. založí sociální podnik jiné právní formy 

Výhody

Zajištění návaznosti poskytovaných služeb

Menší závislost na dotacích



Občanské sdružení
Sleduje obdobné cíle jako sociální podnik ( z definice zákona)

Právní úprava však nepředpokládá dosažení těchto cílů 
podnikáním

Pro sociální podnikání nevyhovující



S.r.o. O.s. O.p.s. Družstvo OSVČ

6,7 %

13,3 %

20 %
22,2 %

37,8 %



Právní úprava na Slovensku

Nejedná se o vymezení podniku ve smyslu obchodní spol.

Úprava v zákoně o zaměstnanosti 

Podmínky:

30% zaměstnanců znevýhodnění na trhu práce

Poskytuje zaměstnancům pomoc a podporu najít 
zaměstnání

30% zisku reinvestováno 



Slovenské zkušenosti 
2010 - 68 subjektů - 1289 nových pracovních míst

Je řešena především otázka podpory znevýhodněných osob 
na trhu práce

Redukce konceptu sociální ekonomiky ze strany státu na 
iniciativu pracovní integrace. 

Sociální firma se stává jen nástrojem pro řešení otázky 
zaměstnanosti a nedopovídá standardům sociálních firem



Slovenské zkušenosti II
Kritika Prof. PaedDr. Gabriela Korimová PhD.

Jeden rok podpory nedostatečný

Management upřednostňuje uchazeče s předpokladem 
rychlého zaškolení a růstu produktivity

Nedostatečný prostor pro ZTP s nižší mírou pracovní 
neschopnosti

Vysoké manažerské platby, odmítání soukromým 
sektorem, politizace tématu



Řešení situace v ČR
Úprava sociálního podnikání je samostatný právní předpis

Poskytnutí záruk ze strany státu a tím zvýšení dostupnosti 
komerčních úvěrů.

Zvýšení hranice pro odvod DPH pro sociální podniky

Zavedení podobné úpravy jako na Slovensku 



Charta soc. podnikání
Sepsali ji :

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České 
Republiky

Svaz českých a moravských výrobních družstev

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením



Charta soc. podnikání
Cíle: 

Sjednotit komunikaci subjektů činných v této oblasti

Vytvořit platformu pro spolupráci se zákonodárnou a 
výkonnou mocí

Stabilizovat podmínky a parametry sociálního podnikání

Nepřipustit unáhlené a nepromyšlené legislativní, či 
výkonné zásahy do současných podmínek sociálního 
podnikání



Je pro nás nezbytné se s konkurencí z řad 
běžných podnikatelů srovnávat a držet 

trend v oboru. Jan Karel (Therapy restaurant)



Děkuji za pozornost


