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Sociální podnikání v ČR 

Obecně prospěšná společnost 

P3 – People, Planet, Profit 

• provozuje webové stránky www.ceske-

socialni-podnikani.cz, což je web, který se 

snaží přinášet ucelené informace o 

sociální ekonomice, sociálním podnikání v 

ČR a další témata o sociálním podnikání 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz,/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz,/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz,/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz,/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz,/


Adresář sociálních podniků 

Adresář sociálních podniků – vede ho P3  

• je jedinečným zdrojem informací o sociálním podnikání v 
České republice.  

• vznikl na základě telefonického šetření, které probíhalo 
na podzim roku 2012. Jako základ pro kontaktování 
podniků byl využit seznam sociálních podniků, který 
vznikal při předešlém projektu TESSEA. Dále byly 
využité  seznamy podpořených podniků z obou výzev 
sociální ekonomiky.  

• poslední telefonní šetření bylo realizováno mezi říjnem 
2013 a lednem 2014, 

• k 4. 11. 2014 je v adresáři uvedeno 202 podniků 

 

 

 



Adresář sociálních podniků 

Podniky se člení podle 

• podle oboru činnosti, místa podnikání, 

společenské prospěšnosti a cílové 

skupiny, která je v podniku zaměstnána. 

Sociální podniky se mohou vyhledávat 

pomocí mapy podniků.  



Adresář sociálních podniků 

Oblast působení sociálního podniku 
• Audiovize - technika a služby 

• Bezpečnost, ochrana osob a majetku 

• Dekorativní výroba, sklo a keramika 

• Digitalizace, kopírování, kancelářské práce a výroba 

• Doprava, dopravní prostředky a náhradní díly 

• Dřevozpracování, dřevovýroba, papírnictví 

• Elektronika - výroba a prodej 

• Elektřina, voda, teplo, plyn, odpady 

• Finanční služby 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/audiovize-technika-a-sluzby
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/audiovize-technika-a-sluzby
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/audiovize-technika-a-sluzby
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/audiovize-technika-a-sluzby
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/bezpecnost-ochrana-osob-a-majetku
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/dekorativni-vyroba-sklo-a-keramika
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/digitalizace-kopirovani-kancelarske-prace-a-vyroba
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/doprava-dopravni-prostredky-a-nahradni-dily
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/drevozpracovani-drevovyroba-papirnictvi
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/elektronika-vyroba-a-prodej
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/elektronika-vyroba-a-prodej
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/elektronika-vyroba-a-prodej
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/elektronika-vyroba-a-prodej
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/elektrina-voda-teplo-plyn-odpady
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/financni-sluzby


Adresář sociálních podniků 

Oblast působení sociálního podniku 
• Chemická výroba, plasty, pryže 

• Informační technologie a služby 

• Kovy a kovové výrobky 

• Kulturní management a služby 

• Pohostinství a ubytování 

• Poradenství a podpora podnikáníPotravinářská výroba a prodej 

• Prodej (obecně) 

• Stavebnictví a řemesla 

• Telekomunikace a telemarketing 

• Terénní práce, sociální integrace a služby 

• Textilní služby - čištění, žehlení...  

 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/chemicka-vyroba-plasty-pryze
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/informacni-technologie-a-sluzby
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/bezpecnost-ochrana-osob-a-majetku-6
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/kulturni-management-a-sluzby
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/pohostinstvi-a-ubytovani
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/poradenstvi-a-podpora-podnikani
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/potravinarska-vyroba-a-prodej
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/prodej-obecne
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/stavebnictvi-a-remesla
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/telekomunikace-a-telemarketing
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/terenni-prace-socialni-integrace-a-sluzby
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/textilni-sluzby-cisteni-zehleni
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/textilni-sluzby-cisteni-zehleni
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/textilni-sluzby-cisteni-zehleni
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/textilni-sluzby-cisteni-zehleni


Adresář sociálních podniků 

Oblast působení sociálního podniku 
• Textilní výroba, oděvní výroba, obuv 

• Vydavatelství, nakladatelství 

• Výroba obalů, balící činnost 

• Vzdělávání, rekvalifikace 

• Zahradnické služby, úprava zeleně, udržba nemovitostí 
a úklidové práce 

• Zábava a volný čas, turistický ruch 

• Zdravotnická výroba a služby 

• Zprostředkovatelské služby 

• Drobná průmyslová výroba 

• Ostatní  

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/textilni-vyroba-odevni-vyroba-obuv
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/vydavatelstvi-nakladatelstvi
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/vyroba-obalu-balici-cinnost
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/vzdelavani-rekvalifikace
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/zahradnicke-sluzby-uprava-zelene-udrzba-nemovitosti-a-uklidove-prace
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/zahradnicke-sluzby-uprava-zelene-udrzba-nemovitosti-a-uklidove-prace
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/zabava-a-volny-cas-turisticky-ruch
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/zdravotnicka-vyroba-a-sluzby
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/zprostredkovatelske-sluzby
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/drobna-prumyslova-vyroba
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/oblast-podnikani/ostatni


Adresář sociálních podniků 

Počet evidovaných sociálních podniků v Česko republice podle  

Adresáře 

 

Praha    43  

Jihomoravský kraj  21 

Ústecký kraj   21 

Středočeský kraj  18 

Moravskoslezský kraj  17 

Olomoucký kraj   16 

Zlínský kraj   14 

Královéhradecký kraj  12 

Jihočeský kraj   11 

Pardubický kraj     9 



Adresář sociálních podniků 

Plzeňský kraj   8 

Kraj Vysočina  7 

Liberecký kraj  3 

Karlovarský kraj  2 

Celkem    202 



Adresář sociálních podniků 

Právní formy sociálních podniků 

 

Společnost s ručením omezeným   81 

Občanská sdružení     24 

Obecně prospěšná společnost   62 

Fyzická osoba     19  

Veřejná obchodní společnost     1 

Akciová společnost       1 

Družstvo        9 

Církevní společnost       2 



Adresář sociálních podniků 

Právní formy sociálních podniků 

 

Chráněná dílna       2 

Cestovní agentura       1 

Celkem    202 



Právní formy sociálních podniků 

od 1. 1. 2014 
 

Právní formy neziskových organizací 

 

Od 1. 1. 2014 se ruší zákon o obecně prospěšných  

společnostech, zákon o sdružování občanů a zákon o nadacích  

a nadačních fondech. 

 

Pro neziskové organizace se stanovují tyto typy neziskových 

organizací  

Korporace 

Fundace 

Ústavy 

 

 



Právní formy sociálních podniků 

od 1. 1. 2014 
Korporace  

jsou právnické osoby, které jsou založené na členství. Korporace může mít 

i pouze jednoho člena, pokud to připouští zákon. Korporace jsou spolky. 

 

Fundace 

Fundace, dle jejich názvu, obsahují věcný prvek, kdy se jedná o subjekty 

založené na majetku, který je vyčleněn k určitému účelu. Fundace přidělují 

ostatním osobám majetek, který obhospodařují v rámci zákonného vymezení 

určitých zákonných podmínek. Mezi fundace patří nadace a nadační fondy. 

 



Právní formy sociálních podniků 

od 1. 1. 2014 
Ústavy 

jsou právnickými osobami, které jsou tvořeny jak osobní, tak i majetkovou 

složkou a zároveň nesou rysy jak korporací, tak i fundací. Od korporací se 

ústavy liší tím, že není nutně vyžadováno členství. Tím je stanovena i odlišná 

forma rozhodování, která na rozdíl od korporací nestojí na demokratickém 

principu, ale na principu hierarchie. Statutárním orgánem bývá ředitel, kterého 

jmenuje správní rada a jíž se zároveň zodpovídá. Ústavům na rozdíl od nadací 

zákon nestanovuje minimální limit majetku. Cílem zřizování ústavů je 

poskytování trvalých nebo dlouhodobých služeb pro prospěšný účel. Do této  

kategorie lze zařadit především školy, muzea, nemocnice, vědecké 

a výzkumné ústavy, galerie, medicínské instituty atp. Ústavy mají podobnou 

strukturu a charakter jako obecně prospěšné společnosti. 

 

 



Existující právní formy NNO 

Od 1. 1. 2014 existují v České republice následující druhy  

NNO: 

         spolky, 

         obecně prospěšné společnosti, 

         ústavy, 

         nadace, 

         nadační fondy, 

         evidované právnické osoby (církevní). 

 



Zákon o obchodních 

korporacích 
 

Zákon o obchodních korporacích je zkrácený název zákona č.  

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o  

obchodních korporacích). Tento zákon nabyl účinnosti k 1. 1.  

2014 a zčásti nahrazuje obchodní zákoník, ale není jeho  

nástupcem v pravém smyslu. ZOK přebírá tu část obchodního  

zákoníku, která se zabývá fungováním obchodních společností a  

družstev. Část, která se týká obchodního závazkového práva,  

přebírá NOZ a část, která se věnuje obchodnímu rejstříku,  

upravuje nově rejstříkový zákon. K 31. 12. 2013 došlo k úplnému  

zrušení obchodního zákoníku.  

 



Zákon o obchodních 

korporacích 
ZOK do pojmu obchodní korporace zahrnuje všechny formy  

obchodních společností 

- společnost s ručením omezeným,  

- akciovou společnost,  

- komanditní společnost,  

- veřejnou obchodní společnost,  

- evropskou společnost 

- evropské hospodářské zájmové sdružení 

- družstvo (bytové, sociální a evropské).  



Sociální družstvo 

„Sociálním družstvem je družstvo, které 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  

sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních  

příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání,  

bydlení a trvale udržitelného rozvoje“ (zákon č. 90/2012, o  

obchodních korporacích v platném znění, § 758). 



Sociální družstvo 

Firma, která vykonává činnost jako sociální družstvo, má toto  

označení jako součást svého názvu. Sociální družstvo po celou  

dobu své činnosti nesmí změnit předmět své činnosti v rozporu se  

základní charakteristikou uvedenou v § 758 ZOK. Konkrétní  

sociální družstvo nelze dále přeměňovat na jinou právní formu  

než je sociální družstvo. Pokud sociální družstvo vyvíjí obecně  

prospěšné činnosti pro znevýhodněné osoby pouze na základě  

uspokojováním jejich bytové potřeby, musí mít takové družstvo  

tyto osoby současně za jeho členy.  

 

 



Sociální družstvo 

Stanovy sociálního družstva musí obsahovat také cíle a podmínky  

činnosti sociálního družstva v souladu s jeho sociálně začleňovací  

funkcí včetně podpory místního rozvoje a podrobné podmínky  

jakým způsobem lze nakládat se ziskem v souladu s účelem  

činnosti sociálního družstva. 



Sociální družstvo 

Členem sociálního družstva může být i fyzická osoba, ale pouze za podmínek  

výkonu práce na základě pracovního poměru pro družstvo, nebo pokud  

vykonává pro sociální družstvo práci bez nároku na odměnu na základě  

dobrovolnosti mimo rámec pracovního poměru, případně jsou-li jí  

poskytovány služby v rámci obecně prospěšné činnosti sociálního družstva.  

 

Pokud člen přestane tyto podmínky splňovat po dobu delší než 90 dnů, může  

představenstvo rozhodnout, že mu posledním dnem uplynutí této lhůty členství  

v sociálním družstvu zaniká. Tento člen může proti tomuto rozhodnutí podat  

ke členské schůzi do 1 měsíce ode dne jeho doručení odvolání. Rozhodnutí  

členské schůze je však konečné a není proti němu již žádný opravný  

prostředek. Sociální družstvo uzavírá pro členy, kteří pro družstvo vykonávají  

práci, úrazové pojištění a pojištění právní odpovědnosti pro případ způsobení  

újmy při výkonu této práce třetím osobám. 



Sociální družstvo 

Dle ZOK nesmí sociální družstvo emitovat žádné dluhopisy,  

zajišťovat v rámci své činnosti splnění povinností jiných osob,  

být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti nebo  

se přímo či nepřímo podílet na podnikání jiných osob. Výjimku  

může učinit členská schůze sociálního družstva, pokud vysloví  

předchozí souhlas, být stranou smlouvy o tichém společenství a  

převést, zastavit nebo propachtovat závod nebo pobočku nebo  

jejich část. Tato výjimka však neplatí ve chvíli, kdy druhou  

smluvní stranou je jiné sociální družstvo. 



Sociální družstvo 

  

Pokud to připouštějí stanovy, může sociální družstvo, rozdělit  

svůj disponibilní zisk mezi své členy, ale jen do 33 % tohoto  

zisku. K tomuto však lze přistoupit až ve chvíli, kdy z této části  

sociální družstvo doplní rezervní fond a ostatní fondy tvořené  

ze zisku, pokud byly zřízeny. 

 



Sociální družstvo 

  

Vypořádací podíl sociálního družstva je roven splněné vkladové 

povinnosti k členskému vkladu. Pokud nedosáhne výše vlastního  

kapitálu družstva jeho základního kapitálu, vypořádací podíl se  

poměrně sníží. Pokud neurčí stanovy družstva lhůtu kratší, je  

určena doba pro vyplacení vypořádacího podílu 1 rok ode dne  

zániku členství v sociálním družstvu.  

 

 



Sociální družstvo 

  

Nejvyšším orgánem sociálního družstva je členská schůze. Každý  

člen má při hlasování 1 hlas. Ve stanovách je možné určit, že  

člen, který je fyzickou osobou, může mít až 10 % všech hlasů v  

sociálním družstvu a člen, který je právnickou osobou, může mít  

až 25 % všech hlasů v sociálním družstvu. Pokud se jedná o  

sociální družstvo, které uspokojuje pouze bytové potřeby svých  

členů, má každý člen vždy 1 hlas. V sociálním družstvu nelze  

zřídit shromáždění delegátů ani rozhodovat na dílčích členských  

schůzích. 

 



Sociální družstvo 

  

Vypořádací podíl sociálního družstva je roven splněné vkladové  

povinnosti k členskému vkladu. Pokud nedosáhne výše vlastního  

kapitálu družstva jeho základního kapitálu, vypořádací podíl se  

poměrně sníží. Pokud neurčí stanovy družstva lhůtu kratší, je  

určena doba pro vyplacení vypořádacího podílu 1 rok ode dne  

zániku členství v sociálním družstvu.  

 

 



  

 

 

                                       Děkuji za pozornost 

 


