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Ú V O D

Projekt
Comdata PRO

získal nominaci
na cenu

udržitelnosti.

Produkt "Vlastní sociální podnik",
který Kolibřík CSR začal nabízet v
roce 2018 hned na počátku oslovil
jedničku na trhu zákaznických
center v Česku společnost
Comdata Czech. Po přípravné fázi
a schvalování projektu v této
mezinárodní společnosti jsme se
pustili do ojedinělého projektu,
jehož cílem bylo vytvoření
integrované sociální firmy ve
struktuře korporátní společnosti.
Od počátku jsme společně
aktivitu stavěli jako win - win -
win impact. Comdata Czech
získala nový trh pracovních
kapacit po celé ČR, významně

Zdeněk Kosour, ředitel Kolibřík CSR, Lucie Mádlová,
zakladatelka Asociace společenské odpovědnosti a

Ivana Smejkalová, ředitelka Comdata PRO
 

navýšila své aktivity v oblasti
společenské odpovědnosti a díky
náhradnímu plnění si vybuduje
nadstandartní benefit pro své
zákazníky. Druhý win patří
hendikepovaným spoluobčanům
v 11ti místech Česka, kteří kromě
důstojné práce získali v mnoha
případech také šanci na
znovuzačlenění do pracovního
procesu. Pro Kolibřík CSR přidaná
hodnota spočívá mj. v plnění
závazků ke tvorbě udržitelných
projektů. Asociace společenské
odpovědnosti nominovala naše
snažení na výroční ceny SDGs pro
rok 2020.



Společnost sales24 s.r.o., provozovatel sociálního
brandu Kolibřík CSR se pohybuje téměř dekádu v
oblasti sociálního podnikání. Myšlenka rozšířit své
vlastní aktivity v zaměstnávání OZP a OZZ a podělení
se o své know-how vznikla před dvěma lety a v
podstatě ihned následovala realizace projektu
INTEGRACE SOCIÁLNÍ FIRMY DO VLASTNÍ
STRUKTURY KORPORÁTU ve společnosti Comdata
Czech.

Spolupráci jsme započali analýzou přínosu
zaměstnávání hendikepovaných v podmínkách
Comdata Czech. Zjistili jsme jaké jsou současné
podmínky pro zaměstnávání OZP a OZZ, nakolik se
liší se standarty práce v sociálních firmách, jaký je
potenciál pracovního trhu v místech poboček
zadavatele a jaké ekonomické výhody plynou ze
zaměstnávání většího počtu hendikepovaných.

Na základě analýzy jsme postavili Roadmapu, na
jejímž konci byla schválená sociální firma, kterou ze
100% vlastní Comdata Czech. Kolibřík CSR ve
spolupráci s detekovanými managery zadavatele
během osmi měsíců procesně vystavil a předal
novou sociální firmu schválenou příslušnými orgány
-  Comdata PRO, s.r.o.

Klíčové pro nastavení spolupráce bylo především
zapojení managerů ze společnosti Comdata PRO,
kteří směřovali projekt a externí spolupráci s Kolibřík
CSR tak, aby zapadala do strategie mateřské
Comdata Czech a zároveň projekt plnil vytyčená
pozitiva včetně přidané hodnoty. 

Po vytvoření sociální firmy Comdata PRO začal
Kolibřík po dobu 24 měsíců plnit pro zadavatele roli
garanta sociálního podnikání, konzultanta v oblasti
ekonomických výhod plynoucích z projektu a
zpracovatele dotační a legislativní agendy. Po tuto
dobu Kolibřík CSR připravuje management
zadavatele pro úplné převzetí všech procesů
vyplývajících z vedení společnosti ve sféře sociálního
podnikání.

 SPECIFIKA
PROJEKTU
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Jako mezinárodní firma
zabývající se zákaznickým
servisem jsme od prvopočátku
měli v našich řadách zdravotně
hendikepované kolegy. Důvod je 

Jan Nedělník, Head of Operation
Czech Republic

nasnadě, naše práce je sice náročná,
zároveň ale může být vhodná pro
většinu zdravotně znevýhodněných.
Zároveň spolupracujeme a
podporujeme neziskové organizace a
CSR projekty. Logickým vyústěním
těchto aktivit byl vznik Comdata
PRO, naší dceřiné firmy. Díky ní
nabízíme ještě širší portfolio projektů
s individuálním přístupem. Snažíme
se přitom šít pracovní podmínky na
míru. Jak konkrétně?  Libovolnou výší
úvazku, přihlédnutím v plánování
směn k častějším návštěvám lékaře, 

uzpůsobením pracovních míst
nebo chytrým benefit
programem. Naším cílem je
nabídnout vhodné pozice na
všech našich 11ti pobočkách,
obzvláště pak v regionech, kde
jsou omezené možnosti uplatnění
pro hendikepované spoluobčany.
Do tohoto úspěšného projektu
zapojujeme i naše partnery
formou outsourcingu některých
jejich činností, které mohou být
vhodné jako pracovní náplň pro
naše znevýhodněné kolegy.
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Když jsme na jaře 2018 seděli s
kolegy z Comdata Czech nad
možnostmi vytvoření pracovního
prostoru pro OZP a OZZ, zřejmě
nikoho z přísedících nenapadlo,

Josef Novotný, zakladatel sales24 s.r.o.
provozující sociální brand Kolibřík CSR

jak velký rozměr může společná
spolupráce dostat a jak jedinečný
projekt v rámci Česka před námi
leží. Nikdy před tím jsme nečelili
výzvě naučit korporát sociálnímu
podnikání. Měli jsme velký
respekt, protože jsme pracovali s
lidmi, kteří jsou leadery v oblasti
kontaktních center, mají spoustu
zkušeností, ale také svoje
představy, které nemusí být vždy
v souladu s principy sociálního
podnikání. Ano, toto byla moje 

obava. A ukázala se jako zcela
zbytečná. Management
společnosti Comdata velmi
pečlivě naslouchal našim
návrhům a implementoval
funkční řešení. Firmu jsme
společně nejen vybudovali, ale
úspěšně provozujeme. Společně
budujeme úspěšný brand, který
dokazuje, že i korporát může být
s kvalitním mentoringem
úspěšným sociálním
podnikatelem.“ 
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Za rok fungování jsme udělali
velký kus práce. V dnešní době už
si hledáme své místo na trhu
práce a věřím, že se stále budeme
rozrůstat o nové kolegy a tím 

Stanislav Cigánek,supervizor Comdata
PRO, a OZP zaměstnanec Česka 2019

plnit naše poslání a cíle. Pro mě
osobně je Comdata PRO
zaměstnavatel, který mi dává
jistotu a prostor k rozvoji a
seberealizaci.  Dal mi možnost
kariérního růstu a také se věnovat
práci, která mě baví. Potkávám
spoustu lidí, kteří pro mě mohou
být inspirací v mém pracovním i
soukromém životě. 
Najít práci s určitým handicapem
je pro každého náročné. Jsem
velmi rád, že mohu být součástí 
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firmy, která zaměstnává OZP a
pomáhat novým kolegům. Ač
vystoupení z komfortní zóny a
nástup do nové práce je nejenom
pro hendikepované náročné,
věřím, že  v týmu je síla. 
Zažil jsem to při vlastním nástupu
i letos, kdy jsem i díky velké
podpoře kolegů z Comdata PRO a
mateřské Comdata Czech získal
titul OZP zaměstnanec České
republiky 2019. Je skvělé být
součástí úspěšné společnosti.



Projekt
nadchnul i
mezinárodní
management

R O Z H O V O R

Co vedlo Vaši společnosti k myšlence otevřít se
sociálnímu podnikání?

IVANA: Již před startem projektu, jsme spolupracovali s
hendikepovanými kolegy. Víme, že řada z nich patří k
našim nejlepším prodejcům, spolehlivým
zaměstnancům, pohodovým a ochotným kolegům a
kamarádům. Přemýšleli jsme jak se více otevřít OZP a
OZZ a jak přizpůsobit pracovní podmínky. Zkrátka ve
smyslu „velká společnost – velká zodpovědnost“ a
posunout se na poli CSR o několik levelů výše. Našli jsme
partnera z oblasti sociálního podnikání a v červenci 2019
vznikla společnost Comdata PRO.

kterým za pomoc a odborné vedení
děkujeme a ještě zdaleka nekončíme.
Výzvy jsou všude kolem nás. Budeme
rádi, když Comdata PRO budou tvořit
důstojné zázemí pro důstojnou práci
OZP a OZZ. Budeme otevřeni novým
trendům a inspiraci a troufám si říci,
že máme potenciál nové trendy sami
vytvářet.

Ivana Smejkalová, ředitelka Comdata PRO a Zdeněk
Kosour, výkonný ředitel Kolibřík CSR

ZDENĚK Nadále působíme v projektu
jako konzultant, kdy předáváme své
know-how zaměstnavatele
hendikepovaných a také dohlížíme na
udržování principů  sociálního
podnikání. Postupně zaučujeme top
management Comdata PRO tak, aby
od prosince 2021 mohl fungovat i bez
našeho mentoringu.

Jaký jste si Vy osobně vytvořili k
projektu vztah?

IVANA: U mě se jedná o srdcovou
záležitost. Tvoříme něco, co mi
opravdu dává smysl. To je pro mě to
nejdůležitější!

ZDENĚK: Přesně jak říká Iva. Mě
navíc naplňuje vědomí rozměru, kdy
v 11 regionech Česka existuje
důstojná práce pro hendikepované
a zároveň fakt, že tato skupina
zaměstnanců je pro svého
zaměstnavatele přínosem. Je to
vlastně ukázková Win-Win-Win
situace. Velmí nás všechny v
Kolibříku takováto úspěšná
spolupráce baví.

Měli jste na počátku nějaké obavy?

ZDENĚK: Myšlenka seznámit korporát s
výhodami zaměstnávání
hendikepovaných vcelku rychle našla
svého adresáta, management Comdata
pochopil i na "tvrdých" číslech, že projekt
má jen samé výhody. Trošku jsme se ale
obávali reakce italské (mateřské)
Comdata, nicméně i mezinárodní
management se přesvědčil o výhodách a
celkem brzy se stal fanouškem našeho
projektu.

Projekt je v září 2020  přes rok spuštěný,
jaké jsou další výzvy? 

IVANA: Máme před sebou ještě rok a pár
měsíců intenzivní spolupráce s Kolibříky. 
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Vytvoření firmy

Dotační činnost

NP & fakturace

Legislativní a procesní
nastavení nové sociální
firmy do bodu schválení
příslušnými orgány.

Zpracování náhradního
plnění a měsíční fakturační
činnost (zdarma) pro
partnery Comdata PRO.

Průběžná administrativa
podle MPSV, zpracování

dotací a komunikace s úřady.

K hlavním činnostem jsme
přidali seznam podpůrných
aktivit, viz. další strana.

Realizace doplňkových
aktivit

01

02

03

KROK

KROK

KROK

04
KROK

MALÁ
ROADMAPA

05
KROK

Předání procesů
K prosinci 2021 směřuje
předání všech aktivit a
činností řízení projektu.

Legenda: modrá = hotovo, žlutá = v procesu, šedá = čeká na započetí Strana  I  9



AKTUÁLNÍ PŘEHLED
DOPLŇKOVÝCH

AKTIVIT

Legenda: světle zelená = úkoly, které jsou již hotové, nastavené, budou však probíhat do konce smlouvy;  
světle-světle zelená = úkoly, jejichž plněni probíhá
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PŘEHLED ZISKU 
Z DOTACÍ 

A ODVODŮ 

Kolik čistého přinesl projekt Comdatům? Čísla
uvedená v tomto listu jsou po odečtení
fakturace Kolibříka. Aktuálně získala Comdata
k říjnu 2020 téměř 4,5 milony Kč.

Q4 2019 
144.000 Kč

Q1 2020
1.328.000 Kč

Q2 2020
1.333.000 Kč

Q3 2020
1.635.000 Kč

Toto jsou částky, které jsou ziskem pro
společnost Comdata. Dále je k nim třeba
přičíst průměrně 65.000 Kč měsíčně (ve výše
uvedeném období) jako úlevu za odvody při
zaměstnávání zdravotně postižených osob.

Do konce spolupráce (prosinec 2021) za
předpokladu, že by se nenavýšil počet OZP (ač
je nárůst plánován) tedy ještě získají Comdata 

DOTACE ZA Q4 2019 až Q4 2021
8.175.000 Kč

ZISK Z ODVODŮ ZA Q4 2019 až Q4 2021
975.000 Kč

0 mil

0,75 mil

1,5 mil

Q4
2019

Q1
2020

Q2
2020

Q3
2020

CELKOVÝ ZISK Z DOTACÍ

CELKOVÝ ZISK Z ODVODŮ

12.615.000 Kč

1.560.000 Kč
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