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Adresář sociálních podniků/informace o 
sociálním podnikání

• seznam na www.ceske-socialni-podnikani.cz

• údaje z telefonického průzkumu + hlásí se sami

• nyní 140 podniků

• třídění podle oborů, krajů, společenské prospěšnosti a 
cílových skupin 

• možnosti finanční podpory: MPSV, OPZ, bankovní instituce 



Příklady sociálních firem: JMK, Kraj Vysočina

Personální poradenské sociální družstvo 

Benecykl s.r.o.

Ifakol 

Gastronom 

Semitam 

Synergio

Fairtrade centrum 

Coworking Service 

Amygdala Social 



České pojetí sociálního podnikání

široké, důraz kladen na podnikání

Co tam patří:

•zaměstnávání znevýhodněných osob (tzv. integrační sociální
podniky) 

•poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti sociálního 
začleňování a místního rozvoje včetně ekologicky orientovaných 
činností

•jednotlivci ze znevýhodněných skupin věnující se podnikání

•doplňkové činnosti NNO s cílem použití výnosů v hlavní obecně
prospěšné činnosti



Co je sociální podnikání (1)

• podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu 
prostředí

• hraje důležitou roli v místním rozvoji

• vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo 
společenským znevýhodněním

• zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku



Co je sociální podnikání (2)

• pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i 
zvýšení veřejného prospěchu

• sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je 
formulován v zakládacích dokumentech

• sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího 
prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního



Jaká právní forma? 

• jednotlivec – fyzická osoba

• společnost s ručením omezeným

• družstvo 

• jiné typy obchodních společností

• obecně prospěšná společnost – vzniklé do roku 2013

• spolky a ústavy  – jak kdy, nehodí se pro podnikání, bývá
základem pro zahájení podnikání

• od 1.1.2014 bude sociální družstvo a ústav



Sociální družstvo 

• Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích).

• Rozdělení:

�Družstva

�Malá družstva (méně než 50 členů)

�Sociální družstva



Sociální družstvo 

Základní text ve stanovách:

•Neuvádí se celá adresa sídla, jen město.

•Do OR plná adresa.

•Členské vklady - základní a další vklady (možnost doplatit do 3 
let).

•Věková hranice není (i novorozenec) doporučeno od 18 let.

•Funkční období 5 let pro všechny stejné

•Minimální počet členů 3.

•Funkce prokuristy …



Družstvo a malé družstvo 

• Družstvo je společenství neuzavřeného počtu 
osob, které je založeno za účelem vzájemné
podpory svých členů, nebo třetích osob, 
případně za účelem podnikání.

�Právní forma ,,družstvo“.

�Minimum 3 členové.

�Formy členství



Orgány družstva a malého d.

• Družstvo:
�Členská schůze.

�Představenstvo (předseda, 1 – 2 míst.)SO

�Kontrolní komise (člen KK nesmí být současně členem 
představenstva).

• Malé družstvo:
�Členská schůze

�Předseda – statutární orgán

�Není KK – plní členská schůze



Sociální družstvo 

• Soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální
soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob 
do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a 
využíváním  místních zdrojů podle místa sídla a působnosti SD, zejména v 
oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb, zdravotní péče, 

• Právní forma ,,sociální družstvo“

• Nesmí měnit předmět činnosti

• Zakazuje přeměnu na jiné sociální družstvo 

• Pokud vyvíjí obecně prospěšné služby pro znevýhodněné osoby pouze 
uspokojováním jejich bytových potřeb, musí být tyto osoby současně jeho 
členy

• Vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.



Členové sociálního družstva 

• Fyzická osoba:

� Má pracovní poměr

� Dobrovolník – pracovní poměr

� Musí být poskytovány služby v rámci obecně prospěšné činnosti družstva -
klient

• Pokud neplní podmínku pracovní poměru déle než 90 dnů, může členství
zaniknout rozhodnutím členské schůze.

• Vydávat dluhopisy

• Zajišťovat splnění povinností jiných osob

• Být ručícím společníkem, nebo se podílet na podnikání jiných osob

• Být stranou smlouvy o tichém společenství

• Rozdělit 33 % svého zisku mezi členy

• Rozdělit zisk může až po doplnění rezervního fondu



Zánik/zrušení SD

• Výplatní podíl je limitován výši vkladů

• Zůstatek připadne jinému sociálnímu dr.

• Pokud není žádné SD, které by likvidační zůstatek přijalo, 
připadne obci podle sídla družstva, které zaniká

• Jiný způsob není přípustný

• Soudní zánik: 

• Pokud provozuje činnost, která je v rozporu se stanovami

• Nakládá se ziskem v rozporu

• Nesplňuje podmínku déle než 12 měs.

(bytové potřeby – člen družstva)



Děkuji za pozornost

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.
Malátova 16, Praha 5 - Smíchov

www.p-p-p.cz nebo www.ceske-socialni-podnikani.cz


