
FÓRUM

jsme velmi rádi, že jste se k nám připojili na Fóru
odpovědného podnikání, ať už osobně v krásných
prostorách Knihovny Václava Havla nebo z
otitulkovaného záznamu pro neslyšící na našem
kanálu YOUTUBE.

Fórem odpovědného podnikání vrcholí série
kulatých stolů, kterou jsme spustili na podzim
minulého roku. Do nich jsme pozvali zástupce z
mnoha regionů a oborů sociálního podnikání,
zejména proto, že nám záleží na budoucnosti
našeho odvětví, v němž všichni jako
zaměstnavatelé působíme. 

Výsledkem těchto setkání kromě jasných
očekávání od nového zákona byl i vznik platformy
DEKLARACE ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ, do niž
jsme se sdružili a společně dále postupujeme v
získávání vstupů pro přípravu zákona o sociálním
podnikání. 

Věříme, že po několika neúspěšných pokusech
konečně nastalo vhodné politické klima a i naše
země se přidá ke státům Evropy, které mají pro
tuto nedílnou součást sociální oblasti legislativní
rámec. 

Fórum
odpovědného
podnikání

Vážení přátelé
sociálního podnikání,

O důvodech, proč je důležitý vznik zákona, si
popovídáme právě na dnešním Fóru.

Velmi děkujeme všem účastníkům dnešních
debat za jejich čas a věřím, že společně podpoříme
rozvoj myšlenky vzniku zákona, na který naprostá
většina zaměstnavatelů hendikepovaných
zaměstnanců čeká již spoustu let.

Užijte si dnešní setkání.

za organizátora této akce, kterou 
je Deklarace odpovědného podnikání 

24. KVĚTNA 2022
KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA

Zdeněk Kosour a Kateřina Broža

ODPOVĚDNÉHO
PODNIKÁNÍ



Aktuální shrnutí k zákonu o
sociálním podnikání

Na podzim minulého roku jsme spustili sérii
kulatých stolů a odborných debat, jejichž cílem
bylo reagovat na přípravy zákona o sociálním
podnikání. Tyto odborné diskuze a setkání vrcholí
právě dnešním Fórem odpovědného podnikání.

Máme za sebou dva kulaté stoly prezenční a dva
online (vinou dobíhající covidové krize). Promluvila
na nich celá řada odborníků ať už z oblasti tvorby
legislativy nebo ze sociálních oblastí. A také
zástupci oborů sociálního podnikání jako je
gastronomie,  B2B,  prodej  výrobků,  provoz
zákaznických center, facility a zemědělství. 

Z těchto debat vzniklo několik cenných
podnětných připomínek, které očekávají sociální
podniky i odborníci od nového zákona. Shodli jsme
se, že bez nich by nový zákon byl velice těžce, v
podstatě nemožně aplikovatelný. Všechny tyto
výstupy i komentáře z kulatých stolů najdete v této
brožuře vydané k Fóru odpovědného podnikání.
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4
KULATÉ
STOLY

A toto jsme se rozhodli změnit. I proto naše kulaté
stoly jsou transparentní v zápisech či
videozáznamech, ke kterým se mohou sociální
podniky vracet. 

Navíc jsme na jaře 2022 provedli rozsáhlý průzkum
očekávání od nového zákona, ve kterém jsme
oslovili 100% sociálních podniků evidovaných v
adresáři MPSV. Oslovovali jsme elektronickou
cestou, telefonem i zasláním dopisu, čili všemi
způsoby, aby každý sociální podnik měl možnost
se vyjádřit. Široké výsledky z průzkumu budeme
publikovat, již dnes zde však najdete některé
zásadní výstupy. 

A co nás tedy čeká dále? Po kulatých stolech, 100%
oslovení všech sociálních podniků a dnešním Fóru
odpovědného podnikání oslovujeme zástupce
ministerstva práce a sociálních věcí s debatou nad
našimi doporučeními. Budeme je seznamovat s
tím, jaké očekávání mají od nové legislativy sociální
podniky, tedy ty, na niž bude stát implementace
nového zákona.

Více průběžných informací, jak se nám naše snaha
daří najdete informace na stránce
www.odpovednepodnikani.cz/zpravy.

100 %
OSLOVENÝCH
SOCIÁLNÍCH

PODNIKŮ

V minulosti proběhlo několik
pokusů o schválení zákona o
sociálním podnikání. Pohořely
bohužel také na tom, že všechny
sociální podniky (tak jak je známe z
adresáře MPSV) nebyly často o
průběhu vůbec informovány. 

Zdeněk Kosour, Kolibřík CSR, a Kateřina Broža, Etincelle, o.s.
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Při splnění stanovených podmí-
nek není důvod pro nenárokovost
příspěvku na podporované pra-
covní místo 

NENÁROKOVOST

Psychosociální podpora je
nezbytnou součástí rozvoje
zaměstnanců, je zásadní vést
diskuzi nad způsoby jejího
financování. 

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODPORA
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www.odpovednepodnikani.cz
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Výstupy kulatých stolů:
Na čem panuje mezi SP plošná shoda

Je zásadní ho nadále udržet,
zároveň je nutné nastavit
taková pravidla, která budou
zabraňovat jeho nadužívání a
posílí reálnou udržitelnost
financování tohoto sektoru.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Je nezbytné navázání příspěvku na
chráněné pracovní místo na růst
minimální/zaručené mzdy. 

NÁVAZNOST PŘÍSPĚVKU

Časové omezení příspěvku na
podporované pracovní místo na
dobu 36 měsíců dává logiku jen
u skupin se sociálním
znevýhodněním.

MOŽNÁ ZMĚNA PODPORY OZP

Opatření v souvislosti s pan-
demií ohrozily chod SP, i z
tohoto důvodu je důležité
přejít z kvartální periodicity
příspěvku na chráněné pra-
covní místo na měsíční.

MĚSÍČNÍ FAKTURACE
Přechod zaměstnanců na
nechráněný trh práce musí být
přirozený, nikoliv vynucený. Nesmí
dojít k samostatnému ohrožení
provozu sociálních podniků
odchodem kvalitních zaměstnanců. 

INTEGRACE 

SP podporují zaměření se na práci a
podporu dalších skupin
znevýhodněných, např. maminek po
mateřské, dlouhodobých klientů na
ÚP, lidí bez domova, bývalých vežňů,
dětí po opuštění institucionální péče,
menšin ad.

NEJEN HENDIKEPOVANÍ

Současné postavení SP ve
veřejných zakázkách je třeba
podporovat a edukovat obě
strany zakázek, tedy SP
 i zadavatele (úředníky). 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Je důležité nejdříve legislativou
nastavit sociální podnikání
(hodnoty sociálních podniků a
procesy) jako takové. Je nutná
samostatná definice těchto
typů SP: obecný, integrační,
environmentální a zemědělský.

NUTNOST LEGISLATIVY

pod záštitou senátorského
klubu SEN21 a Pitáti

2. Kulatý stůl
22. listopadu 2021

SKUPINY SOCIÁLNĚ
ZNEVÝHODNĚNÝCH

ZAMĚSTNANCŮ, 1. část

1. Kulatý stůl
25. října 2021

OČEKÁVÁNÍ SP OD
NOVÉHO ZÁKONA

3. Kulatý stůl
7. prosince 2021

POSTAVENÍ SP VE
VEŘEJNÝCH
ZAKÁZKÁCH

pod záštitou Olgy Richterové,
místopředsedkyně PSP ČR

4.  Kulatý stůl
7. února 2022

SKUPINY SOCIÁLNĚ
ZNEVÝHODNĚNÝCH

ZAMĚSTNANCŮ, 2. část

pod záštitou senátorky
Adély Šípové,

Fórum
odpovědného

podnikání
24. května 2022



Komentáře z uskutečněných
kulatých stolů

„Budu ráda, když know how sociálních podniků podpoří zaměstnávání osob s různými
znevýhodněními, včetně sociálních.“
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„Na legislativní rámec sociálního podnikání čekáme již spoustu let. V tom
jsme oproti jiným zemím skutečně pozadu. Vznik zákona bude mj.
znamenat snazší orientaci korporátních společností,  státní správy a dalších
zákazníků SP pro spolupráci s nimi.“

„Vítám, že v rámci debaty o novém zákonu jde skutečně o průřezovou diskusi se všemi
zainteresovanými skupinami. Je zároveň nezbytné změnit nejen zákony, ale i postoje na trhu.
Sociálně odpovědné veřejné zakázky jsou skvělou vizitkou i pro samotný stát nebo obce.”

„Zaměstnáváním osob ze znevýhodněných sociálních skupin se
zabýváme více než 15 let. Velmi oceníme chvíli, kdy bude možné snadno
poznat, kdo je sociální podnikatel a kdo pouze využívá státní příspěvky na
zaměstnávání znevýhodněných,“

„Cením si, že aktivita směřující ke tvorbě nové legislativy přichází odspodu, vidím zde velkou
příležitost.”

„Od zákona o integračních sociálních podnicích si slibujeme, že definuje sociální podnik,
nebudeme se muset obhajovat. Opora v zákoně je důležitá.”

„Zákon o sociálním podnikání musí zahrnovat celou škálu definice
sociálního podnikání, nejen dílčí části. .Oceňujeme firmy a instituce, které
zřizují nebo podporují mateřská centra či dětské skupiny a svým
zaměstnancům a zaměstnankyním nabízejí flexibilní úvazky.”

„Naším cílem je dostat bývalé vězně na pracovní trh. Už během výkonu
trestu se snažíme udržet či nastavit pracovní návyky, vhodnou metodou
jsou tréninková pracovní místa. Těch je však příliš málo. Legislativa by
měla řešit primárně správné nastavení financování sociálních podniků a
koncept postupného zaměstnávání.”

OLGA RICHTEROVÁ, místopředsedkyně PSP ČR

ZDENĚK KOSOUR, výkonný ředitel, Kolibřík CSR

ADÉLA ŠÍPOVÁ, senátorka

KATEŘINA BROŽA, ředitelka pro sociální oblast a rozvoj, Etincelle o.s.

JANA LEITNEROVÁ, radní JMK pro sociální a rodinnou politiku

LIDKA PILAT, Podané ruce o.p.s.

JANA ŘEHOŘKOVÁ, Hračkotéka

RUT KOLÍNSKÁ, Síť pro rodinu o.s.



str. 05

Velký průzkum mezi sociálními
podniky

Na jaře 2022 oslovila Deklarace odpovědného
podnikání 100 % sociálních podniků (tedy 177),
které jsou evidovány v adresáři SP ministerstva
práce a sociálních věcí. Zjišťovali jsme očekávání
od nové legislativy a odpovědí na další témata
spojená se sociálním podnikáním.

Vedle témat týkajících se dřívějších návrhů
samotného zákona jsme také zjišťovali názory na
další důležité oblasti, jako je náhradní plnění či
valorizace příspěvku na chráněné pracovní místo.
Cílem bylo zjistit, jaká témata jsou pro sociální
podniky zásadní a jaká doporučení přináší pro
tvorbu nového zákona.

Jak probíhalo samotné oslovování? Je pro nás
důležitá transparentnost. Proto jsme hledali cesty
k úplnému oslovení všech SP. To neumožní pouze
zaslaný email. Pokud se nám nepodařilo doručit
informační e-mail s možností zapojit se na první
pokus, kontaktovali jsme dané sociální podniky
telefonicky a vyžádali  jsme si aktuální e-mailové
adresy. Pokud se nám nepodařilo ani dovolat,
zasílali jsme dopisy. Cíl oslovení 100 % podniků byl
tedy splněn. 

Návratnost dotazníků byla 48,8%. Respondenti
neváhali využít prostor pro sdílení odlišných
názorů, než nabízeli možnosti odpovědí, či
vznášení dotazů, prostřednictvím čehož 
 kvantitativní část  dotazníku obohatili o 
 kvalitativní data.

Aktuálně probíhá zpracování všech odpovědí.
Rozhodli jsme se s předstihem zveřejnit výběr
zajímavých, již zpracovaných témat, exklusivně
právě pro návštěvníky či YOUTUBE diváky Fóra
odpovědného podnikání.

1.  DŮLEŽITOST LEGISLATIVY

"Nakolik je pro Vás důležité, aby sociální podnikání
mělo vlastní zákon, který bude sociální firmy
zaštiťovat?"

2.  NENÁROKOVOST PŘÍSPĚVKU

„V případě, že by byl nově příspěvek na sociálně
znevýhodněné zaměstnance nenárokový, nakolik
je pro Vás nutné mít jeho garantovanou jistotu
jako doposud?“

3.  RŮST PŘÍSPĚVKU NA CHRÁNĚNÉ PRAC. MÍSTO

„Je pro Vás nezbytné, aby růst příspěvku na
chráněné pracovní místo rostl společně s
minimální mzdou?“

0 20 40 60 80

DŮLEŽITÉ (80 %) 

NEDŮLEŽITÉ (18 %) 

JINÁ ODPOVĚĎ (2 %) 

0 25 50 75 100

ODMÍTÁM NENÁROKOVOST (91 %) 

NEŘEŠIL/A BYCH (9 %) 

0 25 50 75 100

NEZBYTNÉ (86 %) 

ZBYTEČNÉ (9 %) 

JINÁ ODPOVĚĎ (5 %) 



0 25 50 75

NUTNÉ ŘEŠIT (69 %) 

NENÍ TŘEBA ŘEŠIT (16 %) 

JINÁ ODPOVĚĎ (15 %) 

www.odpovednepodnikani.cz
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5.  NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

„Náklady státu na chráněný trh práce podle MPSV
rychle rostou, zejména kvůli nadužívání a často
také přeprodávání náhradního plnění (NP). Tím je
ohrožena udržitelnost financování mj. i sociálních
podniků. Na kolik je pro Vás důležité tuto věc
řešit?“

4. NOVÝ TYP ZAMĚSTNANCŮ

„Se kterými novými skupinami zaměstnanců byste
plánoval/a ve Vašem podniku spolupracovat 
(v případě nároku na stejný příspěvek jako dnes 
na OZP)?“

CHRÁNĚNÝ TRH PRÁCE V ČÍSLECH

Pro představu přikládáme aktuální statistiky tzv. chráněného trhu práce. Chráněný trh práce je tvořen
zaměstnavateli, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých
zaměstnanců a se kterými Úřad práce uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na
chráněném trhu práce.

Zaměstnavatel, který má účinnou dohodu o uznání na chráněném trhu práce, je oprávněn využívat
benefity určené pro tento segment zaměstnavatelů. Jedná se o možnost poskytování tzv. náhradního
plnění a o nárok na čerpání příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.



www.odpovednepodnikani.cz
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Pár slov o organizátorech dnešní akce. Deklarace
odpovědného podnikání vznikla v návaznosti na diskuze
z kulatých stolů, o nichž píšeme výše. Zjistili jsem, že ač
jsme z různých podnikatelských oborů, z různých
regionů, našli jsme společnou řeč v posouvání
zaměstnávání znevýhodněných k udržitelnému modelu. 

Aktuálně má naše deklarace 25 signatářů a dalších 20
žádostí v procesu schvalování (v návaznosti na velký
průzkum mezi sociálními podniky, který jsme nedávno
uskutečnili).

Hodnoty, k nimž se hlásíme:

RESPEKT A LIDSKOST
Které směřujeme vůči všem našim zaměstnancům bez
rozdílu a také k našim partnerům a prostředí v němž
podnikáme

TRANSPARENTNOST
Jsme čitelní dovnitř i ven v nakládání s financemi a v
odpovědnosti v chování k okolí

UDRŽITELNOST
Naše podnikání je ekonomicky udržitelné, plánujeme jej
dlouhodobě a je také finančně efektivní (strategie
vytváření zisku)

DOPAD
Naše činnosti mají pozitivní dopad na zaměstnance
zdravotně a/nebo sociálně znevýhodněné. Snažíme se je
podporovat a rozvíjet jejich pracovní schopnosti a
znalosti s ohledem na jejich hendikep.

Vznik smysluplného definičního legislativního
rámce pro sociální podnikání v Česku.

Funkční procesy v zadávání společensky
odpovědných (veřejných) zakázek

Navázání příspěvků na zaměstnávání na růst
minimální/zaručené mzdy

Stoprocentní nárokovost příspěvků na zaměst-
návání zdravotně i sociálně znevýhodněných 

Nastavení financování psychosociální podpory

Vytvoření digitálního auditu sociálního pod-
niku pro zamezení zneužívání státních
příspěvků a náhradního plnění

Nastavení nových pravidel udržitelného ná-
hradního plnění

Deklarace odpovědného podnikání

CÍLE NAŠÍ INICIATIVY JSOU:

 Aktuální zprávy a další informace naleznete na webu
www.odpovednepodnikani.cz




