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Zaměstnávání osob se 
znevýhodněním 

Chráněná 
pracovní místa

§ 75 zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti

Sociální podnik

Nezařazené
běžný pracovní poměr, 

dobrovolnictví  

Poskytovatelé 
sociálních služeb 

podle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách
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 Principy sociálního podniku
 Sociální cíle – solidarita, rozvoj komunit, vůle a ochota

pomáhat ostatním, udržitelný rozvoj, ekologie
 Ekonomické cíle – zisk, kapitál, konkurenceschopnost,

produkce výrobků a služeb, manažerské postupy
 Environmentální cíle – důraz na ekologii a procesy a

postupy šetrné k životnímu prostředí
 Místní cíle – spolupráce s komunitou, akcentace na místní

využívání zdrojů
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 Co patří do sociálního podniku
 Zaměstnávání různě znevýhodněných osob
 Sociální začleňování
 Psychosociální podpora
 Doplňkové činnosti (hlavně u NNO např. použití výnosů do

hlavní činnosti)
 Zohlednění specifických potřeb zaměstnanců
 Zajištění dlouhodobé udržitelnosti podniku na trhu služeb

nebo výrobků
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 Indikátory obecného sociálního podniku
 Specifikované cílové skupiny, na které jsou zaměřeny jeho aktivity
 Zvýšená informovanost zaměstnanců/členů o chodu podniku
 Zapojení zaměstnanců/členů do rozhodování o směřování podniku
 Více než 50 % zisku je reinvestováno
 Nezávislost na manažerském rozhodování a řízení
 Tržby tvoří minimálně 30 % z celkových výnosů
 Minimální podíl placených zaměstnanců z cílových skupin
 Environmentálně šetrný provoz
 Orientace na lokální potřeby
 Přednostní využívání místních zdrojů
 Spolupráce s místními aktéry



Předpoklady pro sociální podnik v 
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 Vstupní podmínky pro dobré nastavení a realizaci sociálního zemědělství je
důležité hodnotit z několika úhlů pohledu:
 Stávající prostory a zařízení vhodné k zemědělským činnostem;
 Historická zkušenost se zemědělskými činnostmi v organizaci a okolí;
 Stávající zkušenosti odborného personálu se zemědělskými činnostmi;
 Předpoklady od osob z cílových skupin a jejich motivace pro zapojení

se do zemědělských činností;
 Dostupnost a přístup na trh a k zákazníkům;
 Celková velikost zařízení/organizace jako dalšího prostoru pro

uplatnění vlastních produktů, nebo jako základ pro poskytování terapií;
 Možnost zapojení dalších osob z cílových skupin při nezemědělských

činnostech spojených s dotvořením finální podoby výrobku;
 Finanční stabilita a volba produktu;
 Přítomnost dalších odborných pracovníků (např. PR pracovník, aj.).
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 Základní otázky
 Zaměření zemědělských činností dle konkrétního cílového

produktu (např. pěstování konkrétních druhů rostlin, výsadba
stromů apod.), které vychází z vhodných stanovištních podmínek
pro jejich pěstování;

 Časová náročnost a sezónnost zemědělského produktu
především v oblasti pěstování různých plodin, bylin, stromů a
keřů;

 Příprava uživatelů služeb na zemědělské činnosti s ohledem na
jejich reálné schopnosti a dovednosti;

 Určení konečné formy produktů pro vnější trh, a to včetně
odpovídající obchodní a PR strategie, která podpoří jejich prodej
nebo umístění na trh
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 Na co hledáme odpovědi?
 Jak vytvořit konkrétní podmínky pro realizaci zemědělských

činností pro uživatele v prostorách organizace ve vazbě na
konkrétní činnosti a produkty?

 Jak zajistit motivaci stávajících a nových uživatelů pro jejich
zapojení do zemědělských činností?

 Jak bude probíhat případný prodej produktů zákazníkům nebo
jejich dodávání na konečné místo určení?

 Jak budou zajištěné doprovodné a navazující výroby doplňující
zemědělské produkty?

 Jak budou zapojeni další místní aktéři, stakeholdeři, jiní
poskytovatelé sociálních služeb apod.?

 Jak budou zajišťovány PR činnosti a fundraising apod.



Modelové příklady sociálních podniků se 
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 Farma Květná
 Květná 40, 572 01 Polička
 www.kvetnazahrada.cz

 Cílová skupina: zaměřuje se na efektivní pomoc a podporu
ohrožených a rizikových dětí a mladých lidí, kteří po dosažení zletilosti
opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
nebo se vrací z jiných zařízení pro péči o mládež, po výkonu trestu
odnětí svobody, ochranné léčby, nebo jsou v obtížné životní situaci -
bez přístřeší a bez potřebné pomoci a podpory.
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 Práce přímo vázané na zemědělskou produkci se týkají:
• péče o zvířata
• produkce mléka
• zpracování sýrů a másla (místní sýrárna zahájila činnost v roce 2014)
• zpracovna marmelád a džemů
• sušárna ovoce a hub
• v menším rozměru se zde pěstují: bylinky, brambory, dýně hokkaido.

 Podmínky:
• 17 ha luk a pastvin
• dojné krávy (8 ks), kozy (18 ks + 8 kůzlat), králíci (20 ks), prasata (8ks)

 Produkce farmy Květná putuje především k místním konzumentům a 
obyvatelům, sází na podporu lokální ekonomiky.
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 Sdružení Neratov, o. s.
 Bartošovice v Orlických horách 84, 517 61 Rokytnice v Orlických

horách
 www.neratov.cz

 Cílová skupina: osoby zdravotně postižené či sociálně znevýhodněné

 Práce přímo vázané na zemědělskou produkci se týkají:
• údržby horských luk, 
• zahradnických a zemědělských činností, 
• starosti o zvířata (skot, ovce, prasata) chovaná v ekologickém režimu, 
• obhospodařování ovocného sadu založeného na původním místním 

genofondu,
• přípravy palivového dřeva, 
• práce v zahradnickém areálu, 
• sekání trávy či technické práce jsou nabízené lidem z okolí. 
• ve spolupráci s vedením místní CHKO pak také šetrně udržují místní horské 

louky. 



Další informace
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 www.socialni-zemedelstvi.cz (odkaz Farmy)
 www.ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/adresar-

socialnich-podniku
 www.svobodny-statek.cz/bio-dynamicke-zemedelstvi
 www.biostatek.cz
 www.hlivenka.cz
 www.naruc-pro-tebe.cz
 www.kom-pot.cz
 www.vsrychleby.cz



DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Tomáš Chovanec

tomas.chovanec@mensa.cz
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