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*Překonávání překážek, schopnost přijímat výzvy

*Dodržování pravidel, respektování autorit

*Schopnost unést porážku i vítězit, odolnost vůči stresu z 
neúspěchu

*Úcta k členům týmu i soupeřům

*Seberealizace, uvědomění si sama sebe a sebe jako součást 
týmu

*Snášet určitou míru rizika, spoléhat na svoje síly

*Ovládání emocí

*Pevná vůle, disciplína, zodpovědnost za tým

*Prevence civilizačních nemocí (dětská obezita, deprese)

*Spolupráce rodičů, dětí a veřejnosti v určité komunitě –
organizace veřejných akcí (v obci, části obce)



*205 asociací a zastřešujících organizací s celostátní působností

(např. Česká obec sokolská zahrnuje 1140 jednot)

*20 tisíc sportovních organizací

*2,5 mil. Registrovaných sportovců



*Efektivnější využití majetku, který slouží pro potřeby členů
organizace a plní především poslání organizace

*pronájmy prostor, pronájmy dopravních prostředků, půjčovny 
sportovního vybavení a pravidelné realizace sportovních aktivit pro 
komerční firmy v rámci nabídky programů pro teambilding a další

*Samostatné středisko s podnikatelskou aktivitou, jejíž předmět 
činnosti nesouvisí se sportovní činností klubu

*zřízení restaurace jako součásti sportovního zařízení, provozování
ubytovny nebo jiný druh podnikání, který nesouvisí přímo s hlavní
činností klubu

Zisk z podnikání je v plné výši použit pro zabezpečení poslání

neziskové organizace



*Zvýšení finanční náročnosti 
*administrativní náročnost a zvýšené náklady - na účetnictví a daně

*zvýšení daňového zatížení

*Nedostupnost dotací změnou právní formy

*Převedení pouze části zisku na původní neziskovou organizaci
*Sociální firma převádí nad 51%zisku (po běžném zdanění) zpět do 
rozvoje sociálního podnikání, dary neziskové organizaci, které by 
snižovaly základ daně jsou omezené – původní organizace nemá
zvláštní postavení

*Členové původní organizace už nemají vliv na rozhodování o 
hospodaření, o rozdělení zisku ani na změny statutárních 
dokumentů – což může postupně vést k jejich změně v 
neprospěch neziskové organizace

*Zodpovědnost za zaměstnávání znevýhodněných osob je příliš
vysoká a legislativně náročná



*Cílem podnikání je zisk

*Vygenerovaný zisk je snížen o 
zvýšené výdaje na manažery a 
zaměstnance (další
administrativní náklady)

*Zisk je plně zdaněn daní z 
příjmů

*Hospodaření firmy je v rukou 
manažera a jednatelů

*51%zisku po zdanění je zpět 
vložena do rozvoje sociální
firmy – jen malá část zisku 
bude převedena na původní
neziskovou organizaci

*Cílem podnikání je zajištění
financí pro plnění poslání

*Celý zisk je použit na činnost 
neziskové organizace, nesmí
být použit na výplaty členům

*Část zisku je osvobozena od 
daně z příjmů pokud je 
použita na plnění poslání

*Zbývající část zisku je po 
zdanění plně použita na plnění
poslání organizace

*Hospodaření firmy je pod 
kontrolou celé členské
základny



*Je nutným předpokladem pro sociální podnikání zaměstnávání
znevýhodněných osob? (Skupiny osob, které jsou vymezené v 
podmínkách pro oprávněné žadatele  MPSV ČR jsou neudržitelné -
například dlohodobě nezaměstnaní – sociální firma pokud zaměstnance 
po čase „nevymění“ přestává být sociální firmou?)

*Jak podstatné je pro vymezení pojmu SOCIÁLNÍ FIRMA  omezené
použití zisku? (zisk může být cíleně snížen ve prospěch zvýšených 
nákladů na potřeby manažerů a vlastníků – kontrola ze strany 
zaměstnanců v současné podobě není možná)

*Je podstatný předmět činnosti organizace (sociální oblast) nebo 
způsob použití zisku? (rozvoj sportovních aktivit dětí)

*Podpora podnikání neziskových organizací není dostatečná – je 
vhodné začlenění těchto forem podnikatelské činnosti do pojmu 
SOCIÁLNÍ EKONOMIKA případně „sociální firma“ ?



Děkuji za pozornost

Kontakt:

Radmila.herzanova@upol.cz


