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Dvě stě třicet slov úvodem
Cílem  předloženého  textu  je  poskytnout  stručnou  analýzu  zkušeností  se sociální 

ekonomikou na Slovensku.  Informace,  na jejichž základě jsem připravil  následující  text, 

jsem získal z několika elektronických a tištěných zdrojů1 a především z řízených rozhovorů 

s důležitými  postavami  sociální  ekonomiky  na Slovensku  –  Prof.  PaedDr.  Gabrielou 

Korimovou, PhD., vedoucí Katedry verejnej ekonomiky a koordinátorkou Centra výskumu 

sociálnej  ekonomiky a sociálneho podnikania na Ekonomické fakultě  Univerzity Mateja 

Bela v Banské Bystrici, doc. PhDr. Gabrielou Lubelcovou, Csc., proděkankou Filosofické 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a Petrem Mészárosem z občanského sdružení 

3lobit, které pomáhá společenské integraci sociálne vyloučených a znevýhodněných osob.

S dílčími otázkami jsem se také telefonicky obrátil na zástupce několika sociálních podniků 

vybraných náhodně podle Registra sociálnych podnikov  Ústredia pre správu sociálnych 

vecí, práce a rodiny. Konkrétně mi v krátkých rozhovorech informace poskytli představitelé 

těchto podniků AMH METAL, s.r.o. (Hniezdne) , INTERES, s.r.o. (Bratislava), Mesto Svätý 

Jur, Pontis n. o. (Bratislava),  Holotéch víška, s.r.o. (Myjava), Obec Kaluža (Michalovce).

Analýzu a její  dílčí výstupy předkládám jako autorskou interpretaci získaných informací, 

která se tedy nemusí  plně ztotožňovat  s názory osob,  jenž  pro účely analýzy poskytly 

rozhovor.

Nejde  o hloubkovou  analýzu  současné  situace  –  spíš  se vzhledem k danému rozsahu 

jedná  o stručný  vhled,  který  může  být  východiskem  pro  další  výzkumy  a zároveň 

inspirativním námětem pro českou sociální  ekonomiku,  která se v některých aspektech 

od té slovenské odlišuje.

Technická poznámka k textu: Několikrát používám citace z literatury či autentických textů.  

Veškeré  citace  ponechávám  ve slovenštině,  neboť  předpokládám,  že budou  i bez 

překladu pro české čtenáře srozumitelné.

1 V případě literatury jsem kromě jedné diplomové práce nenarazil na text, který by se věnoval specifikům sociální 
ekonomiky na Slovensku a zkušenostem s jejím zaváděním. Většina textů, ke kterým jsem se dostal, se věnovala 
sociální ekonomice jako takové – jejímu vymezení, funkcím, přínosům apod. Proto jsem pro účely své analýzy 
využíval i řadu elektronických zdrojů, různé prezentace, referáty a řízené rozhovory.
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KAPITOLA 1 - VYMEZENÍ POJMU

Při  snaze definovat sociální  ekonomiku či  sociální  podnikání nenarazíme na Slovensku 

na pohledy a přístupy zásadně odlišné od těch českých. Prakticky v různých obměnách 

respektive  užších  a širších  pojetích  dojdeme  k definici  jako  je  například  tato,  použitá 

Gabrielou Korimovou na konferenci TESSEA v září 2010.

„Sociálna ekonomika je sústava sociálno-ekonomických cieľov, nástrojov a organizačno-

právnych opatrení, ktoré smerujú k objektívnemu zmierňovaniu sociálnych rozdielov medzi  

jednotlivcami, skupinami ľudí a  medzi regiónmi.

Sociálnu ekonomiku tvoria sociálne podniky a inštitúcie organizačne nezávislé od verejnej  

správy,  ktoré  pri  produkcii  tovarov  a služieb:  1)  priorizujú  sociálne  ciele  (prácu  pred 

kapitálom,  verejný  záujem  pred  ziskom,  demokratickú  participáciu  bez  ohľadu  

na majetkový  podiel),  2)  prípadný  zisk   podielovo  reinvestujú  na sociálne  a rozvojové 

účely a 3) rozvíjajú ľudský a sociálny kapitál - spoločenský blahobyt.“2

Pokud  ale  opustíme  akademický  prostor  –  tedy  způsob,  jak  se o sociální  ekonomice 

a sociálním  podnikání  mluví  na akademické  půdě  či  u příležitosti  různých  konferencí, 

dostaneme  se do prostředí,  kde  je  pohled  na sociální  podnikání  spojen  spíše 

s legislativním vymezením či  s vnímáním širokou veřejností.  V této oblasti  je již situace 

na Slovensku ve srovnání s Českem odlišná. Slovensko má totiž na rozdíl od Česka už 

několik let sociální podnik vymezený zákonem a zároveň se na Slovensku dostalo sociální 

ekonomice velké mediální pozornosti v souvislosti s negativní kauzou pilotních sociálních 

podniků.

Abych popsal  zkušenosti  se zaváděním sociální  ekonomiky na Slovensku a ne sociální 

ekonomiku jako takovou, zaměřím se v následujícím textu hlavně na dopady legislativního 

vymezení  pojmu sociální  podnik  a také na zmíněnou kauzu.  Jsem si  vědom, že záběr 

předkládané analýzy se tímto přístupem zúží  (v případě legislativy jde pouze o jeden typ 

sociálního  podniku  zaměřený  na  časově  omezené  zaměstnávání  dlouhodobě 

2 Citováno podle prezentace Prof. Gabriely Korimové Jak vnímá sociální podnikání veřejnost na Slovensku, 
přednesené na konferenci TESSEA 17. září 2010, dostupná zde: http://www.socialni-ekonomika.cz/cs/konference-
2010/154-dokumenty-z-konference-tessea-2010.html

http://www.socialni-ekonomika.cz/cs/konference-2010/154-dokumenty-z-konference-tessea-2010.html
http://www.socialni-ekonomika.cz/cs/konference-2010/154-dokumenty-z-konference-tessea-2010.html
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nezaměstnaných  osob3a  že  pomine  řadu  aktivit,  které  do  širokého  pojetí  sociální 

ekonomiky  rozhodně  patří.  Mám  na  mysli  chráněné  dílny,  podnikání  neziskových 

organizací či družstva. Rozhodnutí zaměřit se především na pojetí sociálního podniku v 

současné slovenské legislativě  a na  kauzu pilotních  podniků  vychází  ze  subjektivního 

dojmu, že právě tyto jevy v současné době sociální ekonomiku na Slovensku důležitým 

způsobem formují.4

Vývoj sociální ekonomiky na Slovensku
Ještě než se pustíme do samotného zákona,  podívejme se stručně na dosavadní  vývoj 

sociální ekonomiky na Slovensku, abychom porozuměli souvislostem. Pomineme-li úplně 

nejstarší  projevy  určitých  rysů  sociální  ekonomiky,  které  můžeme  pozorovat  už 

ve středověku,  v 19.  století,  za první  republiky,  či  v  podobě družstev,  které  integrovaly 

zdravotně postižené už před rokem 19895, lze za skutečně přelomové období pro rozvoj 

sociální ekonomiky jako takové považovat začátek 90. let.

V této  době  dochází  na Slovensku  ke znovuobnovení  volného  trhu  a rozvoji  občanské 

společnosti.  Klíčovým hráčem v této oblasti je třetí  sektor – tedy různé typy organizací 

a sdružení,  které  se  -  stejně  jako  v ostatních  evropských  zemích  -  zaměřují 

na problematiku neobsazenou komerčním sektorem.

Společenských výzev pro sociální ekonomiku je na Slovensku v současné době dostatek – 

patří sem především vysoká míra nezaměstnanosti v určitých regionech, početná romská 

komunita žijící ve vyloučených ghetech, možnost obnovy tradic, výroba lokálních produktů, 

integrace osob se zdravotním hendikepem.

Odborníci,  se kterými  jsem vedl  rozhovory na toto  téma, vyzdvihují  právě širokou míru 

inovativnosti,  kterou  v sobě  sociální  podnikání  může  nést  právě  v reakci  na konkrétní 

regionální či zcela lokální podmínky. Gabriela Lubelcová v expertním materiálu, který je 

3 Z hlediska zřizovatele a předmětu činnosti jsou zákon umožňuje sociálním podnikům značnou heterogenitu.
4 Dovolím si tento odstavec ještě doplnit o slova Petra Mészárose, který mi poslal svůj komentář k první verzi analýzy 

a upozorňoval mě na nebezpečí, „aby nam citatel nespadol do pasti stotoznenia 50b socialneho podniku 
vymedzeneho zmienenym zakonom so socialnym podnikanim ako takym, ci socialnou ekonomikou na Slovensku. 
Zakon sa zameral na jeden druh nastroja aktivnej politiky zamestnanosti, mnozina subjektov socialnej ekonomiky je 
vsak daleko vacsia.“

5 Tradice družstev je na Slovensku poměrně silná a v dnešní době v ní pokračují chráněné dílny.



5
k dispozci  na stránkách některých  úřadů práce,  identifikuje  tři  oblasti,  ve kterých  může 

na Slovensku působit sociální ekonomika jako veřejná a sociální služba:

• verejné služby -  ochrana životného prostredia,  jeho čistenie a kultivácia,  údržba 

a zlepšovanie  kvality  infraštruktúry  lokality  (komunikácie,  bytový  fond,  školské,  

zdravotné, kultúrne zariadenia, a pod.), starostlivosť o prírodné prostredie, kultúrne 

pamiatky, lokálne pamätihodnosti, apod.)

• sociálne  služby  -  pomoc  rodine,  pomoc  a starostlivosť  o členov  rodiny  (deti  

a mládež, starých ľudí, zdravotne handicapovaných, znevýhodnených, apod.) - ako 

kombinácia profesionálnej a laickej (dobrovoľníckej) práce

• rozvojové, voľnočasové, kultúrne aktivity6

Za klíčový  krok  ve vývoji  sociální  ekonomiky  v samostatném  Slovensku  je  některými 

autory  označováno  zavedení  zákona  definujícího  sociální  podnikání  a umožňující  jeho 

finanční podporu. Výstižně to vyjádřila například Kristína Alexy ve své diplomové práci, 

kterou psala v roce 2006 pod vedením Gabriely Lubelcové:  „V súčasnosti  [v roce 2006 

pozn. PS]  tvorí  jednu z hlavných prekážok udomácnenia sociálnej  ekonomiky v našom 

kontexte legislatíva. Keďže nie sú právne zadefinované tie organizácie tretieho sektora,  

ktoré okrem iného produkujú zisk, teda organizácie sociálnej ekonomiky, ich rozvoj nie je  

možný.“7

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Cestu  k zákonu  umožnila  předposlední  slovenská  vláda  pod  vedením  ministerského 

předsedy  Roberta  Fica.  Tato  vláda  měla  odkazy  na sociální  podnikání  již  ve svém 

programovém prohlášení ze srpna 2006. V kapitole 3.1 Politika zamestnanosti  najdeme 

například tyto pasáže:

“Vláda  považuje  za jedno  zo  základných  kritérií  úspešnosti  štátnej  hospodárskej  

a sociálnej  politiky  čo  najvyššiu  mieru  zamestnanosti.  V spolupráci  so  sociálnymi 

6 Možnosti a príležitosti etablovania sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania v sociálnej politike v SR. Dostupné 
online například na této webové stránce: www.upsvarno.sk/data/files/125.doc

7 Alexy, Kristína, Sociálna ekonomika vo vybraných štátoch Európy a na Slovensku, Diplomová práce UNIVERZITA 
KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FILOZOFICKÁ FAKULTA, KATEDRA SOCIOLÓGIE, Dostupné zde: 
http://diplomovka.sme.sk/zdroj/3258.pdf, s. 54.

http://diplomovka.sme.sk/zdroj/3258.pdf
http://www.upsvarno.sk/data/files/125.doc
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partnermi  a orgánmi  územnej  samosprávy  bude  vláda  na zabezpečenie  trvalo 

udržateľného hospodárskeho rastu, posilnenia sociálnej a územnej súdržnosti realizovať 

politiky  podporujúce  rast  trvalo  udržateľnej  zamestnanosti,  zníženie  nezamestnanosti  

a ekonomickej  nečinnosti...Vláda prijme rázne opatrenia na uplatňovanie programového 

a projektového  prístupu  zameraného  na posilnenie  sociálnej  inklúzie,  predchádzanie  

vylúčeniu  z trhu  práce  a podporu  integrácie  znevýhodnených  skupín  do zamestnania,  

najmä absolventov škôl, osôb so zdravotným postihnutím, matiek s deťmi a osôb vo veku 

blízkom dôchodkovému veku. Osobitná pozornosť bude venovaná podpore príslušníkov  

rómskych  marginalizovaných  komunít,  zníženiu  regionálnych  rozdielov  z hľadiska 

zamestnanosti, nezamestnanosti a produktivity práce, najmä v zaostávajúcich regiónoch 

s vysokou nezamestnanosťou...V uvedenom smere bude posilnený aj rozsah a finančné 

zabezpečenie  programov  a projektov.V lokalitách  s vysokou  mierou  nezamestnanosti  

a chudobným obyvateľstvom prijme projekty podpory vytvárania nových pracovných miest,  

projekty  a programy  na získavanie  a udržiavanie  pracovných  návykov,  najmä  pre 

marginalizované skupiny.”8

Po dvou  letech  vlády  Roberta  Fica  byl  sociální  podnik  legislativně  vymezen  novelou 

zákona  č.  5/2004  Z.  z.  o službách  zamestnanosti,  jehož  příslušné  paragrafy  vstoupily 

v platnost 1. září 2008.

Stručně řečeno je sociální podnik (jako nástroj politiky zaměstnanosti) zákonem definován 

jako právnická či fyzická osoba zaměstnávající nejméně 30 % lidí, kteří byli před přijetím 

do pracovního poměru znevýhodněnými uchazeči o zaměstnání.

Ze zákona  vzniká  nárok  na příspěvek  na podporu  vytváření  a udržení  pracovních  míst 

v sociálním  podniku  pro  zaměstnance,  kteří  před  přijetím  do pracovního  poměru  byli 

znevýhodněnými uchazeči o zaměstnání, který lze pobírat 12, respektive 24 měsíců.

Tento  příspěvek  je  jedním  z nejdůležitějších  zdrojů  financování  sociálního  podnikání 

na Slovensku9.  Vedle  tohoto  zdroje  existuje  také  možnost  pokrýt  část  nákladů 

8 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, srpen 2006. Dostupné zde: 
www.zbierka.sk/Dokumenty/Download/33/Default.aspx

9 Respektive financování sociálního podnikání podle citovaného zákona. Vedle tohoto zdroje existuje i možnost 
financování chráněných dílen apod.

http://www.zbierka.sk/Dokumenty/Download/33/Default.aspx
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prostřednictvím Operačního  programu Zamestnanosť  a sociálna  inklúzia  (2007-2013)10, 

kde ale už nejde o nárokovou část příjmu jako v případě uvedeného zákona.

Speciální  výzvy  v rámci  operačních  programů  přímo  zaměřené  na podporu  sociálního 

podnikání  na Slovensku  podle  dotazovaných  odborníků  vyhlášeny zatím  nebyly  (nebo 

o nich alespoň nevědí).

Protože se budeme k textu zákona několikrát vracet, dovolím si nyní odcitovat podstatné 

části příslušných paragrafů11.

Sociální podniky jsou definovány v § 50b (Podpora zamestnávania znevýhodneného 

uchádzača o zamestnanie v sociálnom podniku)

(1) Sociálny podnik na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá

a)  zamestnáva  zamestnancov,  ktorí  pred  prijatím  do pracovného  pomeru  boli  

znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie v počte,  ktorý predstavuje najmenej  30 % 

z celkového počtu jeho zamestnancov,

b) poskytuje podporu a pomoc zamestnancom, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru 

boli  znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie, nájsť zamestnanie na otvorenom trhu 

práce,

c) najmenej 30 % z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti, ktoré 

zostanú  po úhrade  všetkých  výdavkov  na predmet  činnosti  za príslušné  zdaňovacie 

obdobie podľa daňového priznania, každoročne použije na vytváranie nových pracovných 

miest alebo na zlepšovanie pracovných podmienok,

d) je zapísaná v registri sociálnych podnikov.

...

(4)  Postavenie  sociálneho  podniku  prizná  ústredie  rozhodnutím  na základe  písomnej 

žiadosti  právnickej  osoby  alebo  fyzickej  osoby,  ak  spĺňa  podmienky  ustanovené  

v odsekoch 1 a 3. Postavenie sociálneho podniku je možné priznať aj  chránenej  dielni  

alebo chránenému pracovisku za podmienok ustanovených v predchádzajúcej vete.

10 Podrobnosti o operačním programu jsou k dispozici zde http://www.sia.gov.sk/index.php?siteid=44
11 Celý text zákona je k dispozici online: http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?

PredpisID=208356&FileName=zz2008-00330-0208356&Rocnik=2008

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208356&FileName=zz2008-00330-0208356&Rocnik=2008
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208356&FileName=zz2008-00330-0208356&Rocnik=2008
http://www.sia.gov.sk/index.php?siteid=44
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Finanční podporu definuje § 50c)

(1) Príspevok na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku 

(ďalej len „príspevok“) pre zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli  

znevýhodnenými  uchádzačmi  o zamestnanie,  poskytuje  sociálnemu  podniku  úrad,  

v ktorého  územnom  obvode  sociálny  podnik  vykonáva  predmet  svojej  činnosti.  

Podmienkou poskytnutia príspevku je uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú so 

znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie.

(2)  Príspevok  poskytuje  úrad  na základe  uzatvorenej  písomnej  dohody  počas  12 

kalendárnych mesiacov najviac vo výške 50 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 

vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý 

až tretí  štvrťrok kalendárneho roka,  ktorý predchádza kalendárnemu roku,  v ktorom sa 

príspevok  poskytuje.  Príspevok  sa  neposkytuje  na zamestnávanie  znevýhodneného 

uchádzača  o zamestnanie,  na ktorého  zamestnanie  bol  na to  isté  obdobie  poskytnutý 

príspevok podľa § 50, § 50a, § 51a, § 56 a 56a.

(3) Úrad poskytne na základe uzatvorenej písomnej dohody príspevok aj po uplynutí 12 

kalendárnych  mesiacov,  ak  sa  zamestnanec,  na podporu  zamestnania  ktorého  bol  

poskytnutý príspevok podľa odseku 2, neumiestnil na otvorenom trhu práce. Príspevok sa 

poskytuje najviac vo výške 40 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej  

za prvý  až tretí  štvrťrok  kalendárneho  roka,  ktorý  predchádza  kalendárnemu  roku,  

v ktorom  sa  predlžuje  poskytovanie  príspevku,  najdlhšie  počas  12  kalendárnych  

mesiacov.12

12 Problematika sociálních podniků spadá do gesce Ústredia pre správu sciálnych vecí, práce a rodiny v sekci služby 
zaměstnatelnosti Podrobně o problematice – http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=12977.

http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=12977
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KAPITOLA 2 - ÚSKALÍ SLOVENSKÉHO ZÁKONA

Ukotvení  sociálního  podniku  v zákoně,  které,  jak  už  bylo  naznačeno,  přispělo  podle 

některých  názorů  k etablování  sociálních  podniků,  sebou  nese  i několik  úskalí,  která 

formují  vztah  k sociálnímu  podnikání  jako  takovému.  Těchto  úskalí  jsem  v rámci  své 

analýzy  identifikoval celkem pět.

Vymezení sociálního podniku v zákoně je příliš úzké a nezahrnuje veškeré aspekty, které 

v sobě tento fenomén nese. V současném pojetí není příliš výrazný podnikatelský rozměr 

– sociální podniky plní funkci nástroje zaměstnanosti se sociálním rozměrem a působí spíš 

jako  sociální  služba.  Doba,  po níž  lze  čerpat  podporu  a tedy  zaměstnávat  osoby 

dlouhodobě nezaměstnané, je omezená. Není zřejmé, jak by se měla hodnotit úspěšnost 

či  neúspěšnost  konkrétního  sociálního  podniku.  A obecná  informovanost  o sociální 

ekonomice  je  velmi  malá  –  jak  u veřejnosti  tak  u zúčastněných  stran.  K jednotlivým 

úskalím se vyjádřím podrobněji.

1) Úzké vymezení sociálního podniku
Zákon o službách zamestnanosti sice neklade žádné limity právní formě organizace, která 

se stane sociálním podnikem a o statut se mohou ucházet fyzické osoby, právnické osoby 

– jak neziskové organizace, tak firemní sektor, a také obce a města.

Každopádně poměrně široké pojetí obsahu sociálního podnikání se v něm zúžilo pouze 

na jeden  typ  tzv.  tranzitního  sociálního  podniku,  jehož  hlavním  cílem  je  připravit 

dlouhodobě nezaměstnané na otevřený pracovní trh. Viz§ 50b, bod 1b) „Podnik poskytuje 

podporu  a pomoc  zamestnancom,  ktorí  pred  prijatím  do pracovného  pomeru  boli  

znevýhodnenými  uchádzačmi  o zamestnanie,  nájsť  zamestnanie  na otvorenom  trhu 

práce.“ 

Sociální  podnikání,  které  před  novelou  zákona  nebylo  zas  až tak  známé,  může  nyní 

v obecném  povědomí  snadno  splývat  s další  formou  rekvalifikačního  zaměstnávání 

dlouhodobě  nezaměstnaných  s cílem  připravit  je  na další  práci.  Skutečnost,  že  se  s 

pojmem „sociální podnik“ operuje v zákoně, může totiž snadno působit i  tak, že zákon 
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tento pojem definuje. Máme-li v české definici sociálního podniku uvedeno, že tento „často 

vytváří příležitost pro osoby znevýhodněné na trhu práce“, platí pro současnou slovenskou 

legislativní  verzi,  že „vždy  (a především)  vytváří  pracovní  příležitost  pro  tyto  osoby“. 

Skutečné pojetí sociální ekonomiky je u slovenské odborné veřejnosti mnohem širší – jak 

jsem se snažil ukázat v předchozích pasážích. 

Obavu z přílišného zúžení pojmu vyjádřila i Gabriela Lubelcová v již citovaném expertním 

materiálu:  „Ide  o  typický  príklad  sociálneho podniku  ako nástroja  pracovnej  integrácie 

s funkciou medzitrhu práce (predpokladá sa  dočasné zamestnanie v sociálnom podniku 

na zlepšenie spôsobilosti  uplatniť  sa na otvorenom trhu práce)...Aj  keď sociálny podnik  

pracovnej  integrácie  reprezentuje  najfrekventovanejšiu  podobu  sociálneho  podnikania  

v medzinárodnom meradle, skrýva takáto právna úprava riziko, že sa priestor sociálneho 

podnikania vo povedomí širokej a odbornej verejnosti zúži iba na túto oblasť.13

2) Malý podnikatelský rozměr
Sociální  podniky můžou být  laickou veřejností snadno nahlíženy pouze jako příspěvek 

na refundaci  části  mzdy,  když  zaměstnáte  dlouhodobě  nezaměstnané.  Tento  pohled 

potvrzují  i někteří  zástupci  sociálních  podniků,  kteří  své  firmy  zakládali  až ve chvíli 

platnosti zákona, poté, co je příslušné úřady práce upozornily, že by takto mohli  získat 

zajímavý příjem z veřejných finančních prostředků. Motivace k rozvoji sociálního podnikání 

se v takových podmínkách rovněž deformuje. 

Sociální podnik tak víc působí jako sociální než podnik.  Situaci asi zásadním způsobem 

nezmění ani již citovaný expertní text Gabriely Lubelcové, ve kterém se o podnikatelském 

rozměru  sociálního  podnikání  v souvislosti  s finanční  nezávislostí:  „Sociálny  podnik  je 

podnikateľskym subjektom, ktorý sa usiluje o finančnú nezávislosť svojich ekonomických 

aktivít  zapájaním  podnikateľského  ducha  a konkurencieschopnosti.  

Konkurencieschopnosť  je  založená  na podnikateľskom  využití  jedinečných  lokálnych 

špecifík, pokrývaní potrieb, ktoré absentujú na trhu alebo sú pre tradičné podnikateľské 

subjekty  nerentabilné,  na schopnosti  produkovať  malé  série,  adresne  prispôsobené 

požiadavkám  odberateľov  a neposlednom  rade  špecifického  sociálneho  étosu,  ktorý 

13 Možnosti a príležitosti etablovania sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania v sociálnej politike v SR. Dostupné 
online například na této webové stránce: www.upsvarno.sk/data/files/125.doc

http://www.upsvarno.sk/data/files/125.doc
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produkt  nadobúda  zapojenosťou  znevýhodnených  skupín.  Produkt  teda  musí  prinášať  

osobitú pridanú hodnotu, pre ktorú je schopný obstáť na trhu a rešpektovať marketingové 

zásady  predaja  produktu.  Práve  táto  schopnosť   odkrytia  podnikateľského  rozmeru  

v tradične neziskových oblastiach činnosti je zdrojom inovácie a dodáva sociálnej sfére 

nový impulz ekonomickej udržateľnosti (významná napr. vo sfére sociálnych služieb).“14

Specifické  postavení  mají  díky  novele  citovaného  zákona  obce,  které  mezi  zřizovateli 

sociálních podniků tvoří v současné době takřka polovinu – i pro ně může sociální podnik 

být  nástrojem,  jak  za poloviční  náklady  realizovat  specifické  druhy  práce  pro  město 

(stavební úpravy, péče o zeleň, údržba místního majetku). Na „nepodnikatelský“ charakter 

sociálního podniku dokonce explicitně upozorňuje Manuál, který pro zřizování obecních 

sociálních podniků vytvořilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny -  „Sociálne podniky 

vytvorené  s touto  filozofiou  nie  sú  preferenčne  zamerané  na vytváranie  zisku,  nemajú 

podnikateľský  charakter.  Poskytujú  prácu  uchádzačom  o zamestnanie,  pripravujú  ich 

na vstup  na otvorený  trh  práce,  čím  plnia  nielen  sociálne  ale  aj  ekonomické  

ciele...Sociálny podnik im [osobám dlouhodobě znevýhodněným na trhu práce – pozn. PS]  

poskytuje prechodné zamestnanie, v ktorom rozvíjajú svoje pracovné zručnosti a stáva sa 

„prípravkou“ pre vstup na otvorený trh práce – na prácu v bežnom podniku. “15

O několik  vět  dále  se ekonomické  požadavky  objevují  „Sociálny  podnik  musí  obstáť 

na otvorenom  trhu  práce  rovnako  ako  bežný  podnik,  preto  by  mal  byť  ekonomicky  

sebestačný,“16 ale  samotná  realizace  zákona  toto  tvrzení  příliš  nepotvrzuje.  Například 

obce zřizující své sociální podniky jsou často samy sobě zákazníky a finanční podporu 

ze strany  státu  využívají  k tomu,  aby  uskutečnily  aktivity,  na něž  jim  v rámci  běžného 

rozpočtu nezbývaly prostředky.

V žádosti,  kterou  předkládají  při  registraci,  je  sice  marketingový  plán,  kde  by se mělo 

uvést:  „akí/kto  sú  charakteristickí  zákazníci  pre  jednotlivé  produkty  SP  ?  Kto  bude 

produkty SP nakupovať /obyvatelia, malí a strední podnikatelia, verejná správa a pod.  Ak 

ide o poskytovanie služby, čo sa ňou sleduje? Komu je  určená? Čo očakáva zákazník  

14 Možnosti a príležitosti etablovania sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania v sociálnej politike v SR. Dostupné 
online například na této webové stránce: www.upsvarno.sk/data/files/125.doc

15 SOCIÁLNY PODNIK v  podmienkach obce, samosprávnych krajov, združeniach obcí a samosprávnych krajov 
a v podmienkach  právnických osôb založených alebo zriadených  obcou alebo  samosprávnym krajom.  Dostupné 
zde: http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=12977

16 Tamtéž.

http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=12977
http://www.upsvarno.sk/data/files/125.doc
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od produktov SP? Aké požiadavky zákazníkov pre jednotlivé produkty SP je SP pripravený 

plniť“17, ale v realitě lze tuto část popsat jen velmi formálně třeba takto:  „Mesto ... nemá 

vytvorený  vlastný  podnik  ani  pevnú  organizačnú  zložku,  ktorá  komplexne  zastrešuje  

oblasť starostlivosti  o čistotu mesta, životné prostredie, likvidáciu  odpadu. V súlade so 

zákonom o obecnom zriadení základné povinnosti vyplývajúce z tejto oblasti zabezpečuje  

dodávateľským spôsobom na zmluvnom základe resp. v organizačnej štruktúre mesta má 

vytvorení 5 pracovných miest technického úseku správneho odboru, ktorí plnia uvedené  

úlohy  na tomto  úseku.  Do 31.12.2008  malo  mesto  zazmluvnené  cintorínske 

služby...Ukončením tohto zmluvného vzťahu vzniká povinnosť zabezpečovať cintorínske  

služby, evidenciu hrobových miest, čo vytvára možnosť zastrešenia tejto činnosti práve  

činnosťou Sociálneho podniku.“18

Uvedené pojetí  sociálního  podniku  potvrzuje  ty  kritické  hlasy,  které  tvrdí,  že lidé,  kteří 

se na Slovensku  angažují  v oblasti  sociálního  podnikání,  často  podceňují  jeho 

ekonomický  rozměr  a chybí  jim  podnikatelský  duch.  Na tuto  skutečnost  poukazuje 

i Kristína  Alexy  ve své  diplomové  práci:  „Problémom  slovenských  aktivistov  činných 

v oblasti  sociálneho  podnikania  je  tiež  nedostatočná  znalosť,  resp.  podceňovanie 

ekonomického rozmeru sociálnych podnikov. Hoci ide zväčša o sociálne angažovaných 

a pracovitých  jednotlivcov,  ich  činnosť  nie  je  ekonomicky  zakotvená,  akoby  sociálne  

podniky neboli „podnikmi“ v pravom slova zmysle. Existuje tu orientácia na sociálne ciele,  

nie je však podložená dostatočnou znalosťou ekonomiky a jej princípov. Toto nedocenenie 

ekonomického rozmeru podnikov vedie k neúspechu na trhu a k neschopnosti dosiahnuť 

jeden z hlavných cieľov sociálneho podnikania,  ktorým je schopnosť samofinancovania 

podniku.“19

17 SOCIÁLNY PODNIK v  podmienkach obce, samosprávnych krajov, združeniach obcí a samosprávnych krajov 
a v podmienkach  právnických osôb založených alebo zriadených  obcou alebo  samosprávnym krajom.  Dostupné 
zde: http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=12977

18 PODNIKATEĽSKÝ  PLÁN SOCIÁLNY PODNIK MESTA SVATÝ JUR jsem dostal k dispozici po osobním kontaktu 
obecního úřadu.

19 Alexy, Kristína, Sociálna ekonomika vo vybraných štátoch Európy a na Slovensku, Diplomová práce UNIVERZITA 
KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FILOZOFICKÁ FAKULTA, KATEDRA SOCIOLÓGIE, Dostupné zde: 
http://diplomovka.sme.sk/zdroj/3258.pdf, s. 55.

http://diplomovka.sme.sk/zdroj/3258.pdf
http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=12977
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3) Omezená doba podpory
Maximální doba, kterou má sociální podnik na umístění dlouhodobě nezaměstnatelných 

na otevřený  pracovní  trh,  je  24  měsíců  –  respektive  po toto  období  má podnik  nárok 

na příspěvek státu na mzdové náklady. Gabriela Korimová upozorňuje na to, že velká část 

dlouhodobě nezaměstnaných na Slovensku ztratila pracovní a sociální návyky v takovém 

rozsahu, že dva roky na jejich znovuzískání je příliš krátká doba a doporučila ji  navýšit 

o jeden rok s tím, že by se nezvýšila celková finanční podpora, ale tato by se rozdělila 

do delšího časového úseku.

Stejně problematické také může být zaměstnávání osob, jejichž uplatnění na otevřeném 

trhu  práce  je  limitované  i v případě,  kdy  v rámci  sociálního  podniku  získají  potřebné 

návyky. Jde především o lidi zdravotně či mentálně postižené, ale s limity se mohou setkat 

i starší  lidé,  kteří  přišli  o práci  krátce  před  odchodem  do důchodu.  Pro  zdravotně 

a mentálně postižené fungují na Slovensku chráněné dílny20, starší lidé ale mají možnosti 

značně omezené.

4) Nejasné hodnocení výsledků
Jak už bylo uvedeno, pokud firma, obec či jiná organizace splní podmínky požadované 

příslušnou legislativou může si zřídit sociální podnik a získat tak nárok na příspěvek státu 

na mzdové  náklady  zaměstnanců  dlouhodobě  znevýhodněných  na trhu  práce.  Tento 

příspěvek dostanete automaticky – nebyl vytvořen žádný způsob plošného monitorování 

a vyhodnocování,  který  by  například  přesně  sledoval,  kolik  lidí  se  podařilo  vrátit  na 

otevřený trh práce, jak dlouho na něm zůstávají. Stejně tak není z dostupných informací 

zřejmé, jaký podíl osob umístěných na trh práce bude považován za úspěch současných 

aktivit.

Dotazovaní  zástupci  sociálních  podniků  uvedli,  že se jim  během  prvních  12  měsíců 

podařilo  na volný pracovní  trh  už umístit  několik zaměstnanců,  u většiny ale  využívají 

20 Sociálním podnikem nebo jeho součástí se mohou stát i chráněné dílny a chráněná pracoviště, která představují 
další důležitý nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. Chráněné dílny a chráněná pracoviště jsou zakládány za účelem 
zaměstnávání zdravotně a mentálně postižených. V chráněné dílně nebo chráněném pracovišti musí pracovat 
nejméně 50% občanů se zdravotním postižením. Za chráněnou dílnu je na Slovensku pokládáno i výrobní družstvo 
invalidů.
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možnosti získat na ně finanční příspěvek i v druhém roce – byť je tento o 10% nižší. 

Skutečnost, že cílem sociálního podniku by mělo být především umístění znevýhodněných 

osob na otevřeném trhu práce, nemusí být zřejmá ani  z oficiálních podnikatelských plánů. 

Například sociální podnik založený městem Svatý Jur má ve svém plánu uvedeno: 

„Mesto  Svätý  Jur  má  v kapitálovom  rozpočte  mesta  na roky  2008-2011  schválené 

investičné výdavky v objeme 15 mil. Sk / 498.000,- EUR/ schválené uznesenie MsZ I-2/4  

zo  dňa  15.1.2008  na opravu  a rekonštrukciu  chodníkov  a historického  opevnenia. 

Ťažiskovým zámerom je zrealizovať investičný zámer prostredníctvom stavebnej činnosti ,  

ktorú  poskytne  sociálny  podnik  a tým  dosiahnuť  značné  ekonomické  úspory  alebo 

efektívnejšie  využitie  prostriedkov  na dosiahnutie  minimálne  rovnakého  cieľa  naviac 

umožní tvorbu novovytvorených dočasných pracovných miest nutných k realizácii zámeru 

v danej oblasti.“21

Ani  ve zbývajících  částech  podnikatelského  plánu  se podrobněji  nehovoří  o tom,  kolik 

umístěných osob bude ukazatelem úspěchu.

V případě sociálních podniků zřízených obcí, samosprávným krajem, sdružením obcí či 

sdružením  samostatných  krajů  je  zároveň  v období  od dubna  2009  do prosince  2010 

umožněno,  aby tři  ze čtyř  podmínek pro  založení  sociálního  podniku  byly  automaticky 

považované za splněné a není nutné je tedy vykazovat. Konkrétně se jedná o podmínky:

• a) Sociálny podnik zamestnáva zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného 

pomeru  boli  uchádzačmi  o zamestnanie  v zmysle  zákona  o službách 

zamestnanosti v počte, ktorý predstavuje najmenej 30 % z celkového počtu jeho 

zamestnancov;

• b) poskytuje podporu a pomoc zamestnancom, ktorí pred prijatím do pracovného

pomeru boli uchádzačmi o zamestnanie, nájsť zamestnanie na otvorenom trhu práce;

• c)  najmenej  30  %  z finančných  prostriedkov  získaných  z príjmu  z predmetu 

činnosti,  ktoré  zostanú  po úhrade  všetkých  výdavkov  na predmet  činnosti  

za príslušné zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania,  každoročne použije  

na vytváranie  nových  pracovných  miest  alebo  na zlepšovanie  pracovných 

21 PODNIKATEĽSKÝ  PLÁN SOCIÁLNY PODNIK MESTA SVATÝ JUR jsem dostal k dispozici po osobním kontaktu 
obecního úřadu.
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podmienok.22

Podmínkou, kterou musí obce a samosprávy v současné době splnit, je zápis do registru 

sociálních  podniků  a  následně  monitorovat  všechny  potřebné  indikátory.  Deník  SME 

v únoru 2009 tuto možnost označil za zvýhodnění, které může ovlivnit základní podstatu 

sociálního  podnikání:  „V štátom  dotovanom  sociálnom  podniku,  ktorý  od marca  môže 

vzniknúť  v ktoromkoľvek  okrese,  už  nemusí  byť  zamestnaný  ani  jeden  znevýhodnený  

uchádzač o prácu. Ak ho totiž založí  obec alebo samospráva, môže v ňom zamestnať 

v podstate akýchkoľvek nezamestnaných z úradu práce. Ide o jednu zo zmien, na ktorej  

sa v pondelok dohodla vláda. Potvrdiť  to musí ešte parlament.  Podľa exministra práce 

Ľudovíta Kaníka zmeny smerujú k tomu, aby sa pod pláštikom „sociálny podnik" vytvárali  

úplne normálne podniky, akurát s výraznou dotáciou štátu.23“

5) Nedostatečná informovanost
Zavedení  zákona nepředcházela  žádná větší  kampaň,  která  by veřejnost  i zúčastněné 

strany podrobněji seznámila s principem sociálního podnikání a jeho cíli. Chybí tedy jakési 

stimulování  prostoru,  v němž by se sociální  podnikání  mohlo rozvíjet.  To je kritizováno 

dotazovanými  odborníky,  kteří  poukazují  například  na to,  že inovace,  kterou  v sobě 

sociální podnikání nese, je zde zásadně omezena přílišným důrazem na formálně-právní 

stránku  věci.  Za  daných  podmínek  se  může  v  očích  veřejnosti  snadno  vytratit  jakýsi 

„morální“ rozměr těchto podnikatelských aktivit. Ty lze potom vnímat pouze jako nástroje 

na zisk finančních prostředků na fungování firmy případně na zlepšení rozpočtu obce a 

pominout ty sociální podnikatele, pro které je primárním motivem právě řešení vybraného 

společenského problému. 

Tomu bylo  možné  předejít  například  systematickým vzděláváním budoucích  sociálních 

podnikatelů,  využíváním  pozitivních  zkušeností  ze zahraničí,  podporou  networkingu 

na lokálních  úrovních  apod.  Nic  z toho se ale  na úrovni  státu  neodehrálo  a to  i přesto, 

22 SOCIÁLNY PODNIK v  podmienkach obce, samosprávnych krajov, združeniach obcí a samosprávnych krajov 
a v podmienkach  právnických osôb založených alebo zriadených  obcou alebo  samosprávnym krajom.  Dostupné 
zde: http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=12977

23 Marianna Onuferová, Sociálne podniky zvýhodnia, SME ze dne 4. února 2009. Dostupné online na: 
http://ekonomika.sme.sk/c/4292789/socialne-podniky-zvyhodnia.html

http://ekonomika.sme.sk/c/4292789/socialne-podniky-zvyhodnia.html
http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=12977
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že odborníci  dlouhodobě  angažovaní  v oblasti  sociální  ekonomiky  mají  například  se 

vzděláváním  dlouhodobé  zkušenosti  –  klíčovou  roli  zde  hraje  Ekonomická  fakulta 

Univerzity Mateja Bela s úspěšným kurzem „Manažér sociálneho podnikania“.  Slovenští 

odborníci rovněž poukazovali na nebezpečí nízké informovanosti – viz například Gabriela 

Lubelcová, která v již několikrát zmíněném expertním textu upozorňuje, že pro etablování 

a rozvoj sociálního podnikání ve slovenských podmínkách je nutný následující postup:

• Formulácia  národnej  stratégie  podpory  sociálneho  podnikania -ujasniť  

chápanie,  ukázať  príležitosti  v systéme  verejných  politík,  dostať  do verejnej 

rozpravy,  mobilizovať  hlavných  aktérov  –  otvorenie  priestoru  pre  sociálne  

podnikanie na makroúrovni.

• Diseminácia stratégie  – propagácia konceptu sociálnej  ekonomiky,  vzdelávacie  

a tréningové aktivity pre hlavných aktérov (regionálna a lokálna verejná správa, tretí  

sektor, úrady práce a sociálnych vecí, sociálne služby).

• V každej  oblasti  verejných  politík  identifikovať  možnosti  a limitné  právne 

a ekonomické  podmienky –  navrhnúť  potrebné  právne  a ekonomické  nástroje 

stimulujúce vytváranie sociálnych podnikov najmä v oblasti komunitného rozvoja,  

politiky  zamestnanosti  (aktívne  nástroje)  a politiky  sociálnej  inklúzie  (osobitne 

v sociálnych službách, priestor by mohol otvoriť pripravovaný zákon o sociálnych 

službách).24

K větší  informovanost  nepřispívají  ani  slovenská  média  –  ta  nevytvářejí  prostor  pro 

odborné diskuse a sociálnímu podnikání se věnují především v souvislosti s kauzou osmi 

pilotních sociálních podniků, které s běžnými sociálními podniky nemají příliš společného,

Klíčovými  hráči  ve slovenské  sociální  ekonomice  jsou  Ekonomická  fakulta  Univerzity 

Mateja Bela v Banské Bystrici a Filosofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě. 

Důležité slovo mají také představitelé chráněných dílen a na státní úrovni Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny. Každopádně podle dostupných informací nepůsobí na Slovensku 

žádná centralizovaná platforma či nezisková organizace, která by dlouhodobě kultivovala 

téma sociální ekonomiky nebo sdružovala sociální podnikatele. Také zatím chybí kampaně 

24 Možnosti a príležitosti etablovania sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania v sociálnej politike v SR. Dostupné 
online například na této webové stránce: www.upsvarno.sk/data/files/125.doc 

http://www.upsvarno.sk/data/files/125.doc
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typu sociální podnikatel roku, jednotná značka „sociální podnik“ nebo osobnost, která by 

tuto formu podnikání veřejně podporovala.  I to má na vnímání zákona svůj vliv.25

Potenciál, který v sobě ukotvení sociálního podniku v zákoně nese, mohl být při pečlivější 

přípravě mnohem větší, než ukazuje jeho realizace. Od současné vlády se v nejbližší době 

novela neočekává.  Důvodem je  již  zmíněná negativní  kampaň,  která vytvořila  z pojmu 

sociální podnik synonymum pro nekalé podnikatelské praktiky s podporou státu. Většímu 

využití  sociálního podnikání  tak bude muset  předcházet  rehabilitace samotného pojmu 

založená  na přesvědčení  všech  zúčastněných  stran,  že sociální  podnikání  je  funkční, 

sociální podniky se úspěšně etablují a na negativní vnímáni mají vliv především problémy 

spojené s pilotními podniky – tedy svým způsobem jen s  dílčí částí realizace.

25 Při sbírání podkladů jsem narazil na web www.socialnepodnikanie.sk – jde o portál, který vznikl v rámci projektu 
"Systém tréningu (praktického vzdelávania) manažérov chránených dielní zamestnávateľov zdravotne postihnutých 
osôb v Slovenskej republike", který realizuje Asociácia zamestnávateľov osôb so zdravotným postihnutím. Cílem 
projektu a tedy i portálu je: „vzdelávanie zamestnancov, zamestnávateľov, manažérov a živnostníkov v bratislavskom 
kraji v rôznych oblastiach podnikania s dôrazom na špecifiká zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím.“. Jde 
tedy o jeden specifický segment, nikoliv o sociální podnikání jako celek.

http://www.socialnepodnikanie.sk/
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KAPITOLA 3 - KAUZA PILOTNÍCH SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

Zřejmě  největší  pozornost  médií,  kterou  si  na Slovensku  získal  fenomén  sociálního 

podnikání,  je  spojena  s tzv.  Kauzou  pilotních  sociálních  podniků.  Její  počátek  sahá 

do poloviny roku 2009,  kdy Institut  pre dobre spravovanú spoločnosť  (SGI)  informoval 

o podezření, že sociální podniky, které v roce 2008 založila vláda Roberta Fica, fungují 

v zásadním rozporu s evropskými pravidly státní pomoci, protože působí na volném trhu 

a díky  štědré  dotaci  (cca  100  000  000  SK  pro  jeden  podnik)  konkurují  na trhu  jiným 

firmám, které pomoc neobdržely. K této hlavní kauze se jich přidalo ještě několik dílčích 

podezření, mezi která patří například tato:

• Na jednotlivé dotované podniky jsou napojeni lidé blízcí tehdejším vládním stranám.

• Výběrové řízení na vzdělávání proběhlo v případě jednotlivých podniků jako nekalá 

soutěž.

• Lidé zapojeni v projektu si vypláceli nepřiměřené částky za svou práci.

Odpověď na otázku,  jestli  byl  porušen  zákon  a zda  jsou  uvedená  podezření  založená 

na pravdě, je na příslušných kontrolních orgánech26.  Netroufnu si  posoudit,  zda se věci 

udály  tak  či  onak.  Objektivně  potvrzené  je  jen  to,  že běžná  kontrola  financování 

uskutečněná Ministerstvem práce sociálních  věcí  a  rodiny ukončila  činnost  čtyř  těchto 

pilotních podniků pro nesplnění základních podmínek pro ekonomickou a účetní činnost 

(z toho jeden skončil  kvůli  povodním).  A nezpochybnitelné je rovněž to,  že celá kauza 

do značné  míry  ovlivnila  postoj  veřejnosti  k sociálnímu  podnikání  jako  takovému. 

V následující části textu bych se chtěl zaměřit právě na tento aspekt.

Když jsem oslovoval  zástupce sociálních podniků zapsaných v registru  Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny – tedy sociálních podniků, které jsou někdy v médiích označovány 

jako obyčejné (ve srovnání s těmi pilotními „neobyčejnými“), byla několikrát první reakce 

26 Poslední informace získané v době přípravy tohoto textu naznačovaly, že se celou kauzou bude zabývat slovenská 
prokuratura – viz například článek z Hospodárskych novin online „Tomanovej sociálne podniky sú na prokuratúre“ 
ze dne 30. září 2010 – dostupný online na: http://m.hnonline.sk/c3-46669310-kw0000_d-tomanovej-socialne-podniky-
su-na-prokurature

http://m.hnonline.sk/c3-46669310-kw0000_d-tomanovej-socialne-podniky-su-na-prokurature
http://m.hnonline.sk/c3-46669310-kw0000_d-tomanovej-socialne-podniky-su-na-prokurature
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oslovených  zástupců  snaha  vysvětlit,  že oni  fungují  v souladu  se zákonem  a neděje 

se u nich nic nekalého.

To  svědčí  o dopadu  kauzy  stejně  jako  fakt,  že pokud  do vyhledávače  Google  zadáte 

“sociálne podniky”, získáte za poslední rok několik tisíc výsledků, z nichž naprostá většina 

se věnuje kauze osmi pilotních sociálních podniků. Sociální podnikání tedy v tomto úhlu 

pohledu zcela splývá s pojmy jako tunelování, předražené státní zakázky, klientelismus, 

korupce a zároveň se řada článků věnuje tématu případného vracení peněz z evropských 

fondů a uhrazení celého projektu z daní slovenských daňových poplatníků.

V různých  mediálních  příspěvcích  můžeme  v této  souvislosti  narazit  například  na tato 

tvrzení (naznačující postoj veřejnosti k tématu):

• „Obyčajní ľudia v regiónoch dobre vedia, že sociálne podniky nie sú ničím iným, 

ako len tunelom na bezpečný prejazd eurofondov do tých správnych vreciek.  

Viera Tomanová [bývalá ministryně práce slovenské vlády premiéra Roberta Fica –  

pozn. PS] a kol. myšlienku sociálnych podnikov diskvalifikovala na niekoľko rokov 

dopredu.“27

• „Oficiálne údaje ...hovoria o tom, že osem podnikov zamestnáva 340 ľudí a ďalším 

860  poskytli  školenia.  Na svoju  činnosť  dostali  5,7  milióna  eur  a vzdelávanie 

jedného pracovníka vyšlo v priemere na 9 800 eur. Toľko čísla. Otázkou je, či je to  

veľa,  alebo  málo.  Objektívne  ťažko  povedať...Pri  subjektívnom  pohľade  je  už  

výsledok pomerne jednoduchý: priveľa peňazí za primálo muziky.“28

• „Oprávnene sa vynárajú otázky, komu vlastne sociálne podniky slúžia. Či sú to  

predovšetkým nezamestnaní,  alebo  skôr  ľudia,  ktorí  ich  vlastnia  a prevádzkujú,  

vrátane tých, ktorí im dodávajú služby.“29

• „Po rok a pol ročnom fungovaní tohto nezmyselného „sociálneho“ plytvania dnes 

27 Sedem hriechov Viery Tomanovej alebo bájka o sociálnych podnikoch, blog  Paľo Sibyla ze dne 25.1.2010, dostupné 
online: http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2010/01/25/sedem-hriechov-viery-tomanovej/

28  Lukáš Pardubský, Sociálny pod(vod)nik, Hospodárske noviny ze dne 07. srpna 2009, dostupné online: 
http://www.governance.sk/index.php?id=1314

29 Tamtéž.

http://www.governance.sk/index.php?id=1314
http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2010/01/25/sedem-hriechov-viery-tomanovej/
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máme  takto  vytvorených  364  pracovných  miest,  z toho  87  na dohodu.  Keďže 

sociálne podnikanie malo byť jedným z hlavných opatrení proti nezamestnanosti,  

ktorá u nás rastie najrýchlejšie v strednej Európe, je úplne zrejmé, že padol ďalší 

mýtus o pomoci nezamestnaným ľuďom.“30

• „Druhým problémom (Ficovy vlády – pozn. PS) boli pilotné sociálne podniky, pre  

ktoré musí SR do únie vrátiť 2,75 milióna eur.“31

Podrobně  celou  kauzu  sleduje  Institut  pre  dobre  spravovanú  spoločnosť  (SGI),  který 

na svých webových stránkách zřídil i stejnojmennou sekci, kde shromažďuje psané i video 

výstupy související s pilotními sociálními podniky.32

Když tyto dílčí postřehy a názory shrneme, lze identifikovat tři obecně rozšířené názory 

na sociální  podnikání  na Slovensku.  S těmito  se setkáte  nejen v médiích  ale  i  u laické 

veřejnosti. Jejich objektivita je rozhodně zpochybnitelná a existují nepochybně i argumenty 

proti všem uvedeným názorům – bohužel se ale pohybujeme v oblasti, kde dojmy hrají 

nejdůležitější roli. 

• 1) Sociální podnikání je možné pouze s podporou státu: Pilotní podniky dostaly 

až 95%  financování,  za které  si  mohly  pořídit  vybavení,  pokrýt  mzdy  a zajistit 

vzdělávání zaměstnanců. Ekonomický, respektive podnikatelský rozměr se z tohoto 

pohledu vytrácí. Sociální podnik bez financování státem nemá šanci přežít. S tímto 

aspektem také souvisí pohled na sociální podnikání jako na službu, kterou budou 

muset  opět  zaplatit  daňoví  poplatníci  (například  pokud  EU  neuhradí  pilotní 

projekty).

Pregnantně tento pocit vyjádřila anotace článku v deníku SME, kde bylo uvedeno: „Pilotné 

sociálne  podniky  za 26  miliónov  eur  nemusia  na fungovanie  vynaložiť  veľkú  námahu. 

Až 95 percent všetkých nákladov im hradí Európska únia a štátny rozpočet.“33

30 Blog Ivana Štefanca Čo je sociálne podnikanie publikovaný 18. února 2009 na blogu Hospodárskych novín. 
Dostupné online na: http://moje.hnonline.sk/node/1418

31 Hospodárske noviny online ze dne 15. října 2010. Dostupné online na http://hnonline.sk/ekonomika/c1-47116500-za-
chyby-ficovej-vlady-vratime-bruselu-13-milionov-eur

32 Podrobnosti viz: http://www.governance.sk/index.php?id=1528
33 Katarína Ragáčová , V sociálnom podniku nám buchli dverami, Deník SME ze dne 17. srpna 2009. Dostupné online 

na http://ekonomika.sme.sk/c/4977289/v-socialnom-podniku-nam-buchli-dverami.html

http://ekonomika.sme.sk/c/4977289/v-socialnom-podniku-nam-buchli-dverami.html
http://www.governance.sk/index.php?id=1528
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-47116500-za-chyby-ficovej-vlady-vratime-bruselu-13-milionov-eur
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-47116500-za-chyby-ficovej-vlady-vratime-bruselu-13-milionov-eur
http://moje.hnonline.sk/node/1418
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Na toto  téma  se v již  citovaném  deníku  vyjádřil  také  Peter  Meszaros  z občanského 

sdružení 3lobit. Ve svém článku s výstižným názvem „Takto sa sociálne podnikanie nerobí“ 

popisuje princip sociálního podnikání a ukazuje, jak jej pilotní podniky nenaplňují. Svůj text 

uzavírá  slovy:  „Zvýhodnením"  sociálnych  podnikov  vláda  tieto  zbavuje  ich  základných 

atribútov a stavia ich na roveň bežného komerčného podniku, navyše spôsobom, ktorý  

môže  vytvárať  predpoklady  na nečestnú  konkurenciu.  Je  zarážajúce,  s akou  mierou 

neznalosti a neporozumenia základných definícií a štandardov sociálneho podnikania sa 

dnes vláda snaží sociálnym podnikom „pomôcť". Dovolím si tvrdiť, že sa dnes v priamom 

prenose stávame svedkami zakladania a vzniku podnikov s prívlastkom, ktorý stratil svoj  

obsah.“34

• 2) Cíle sociálního podnikání nelze měřit: – lidé sice ví, že jde o projekt určený 

dlouhodobě  nezaměstnaným,  že tyto  podniky  jim  mají  poskytovat  školení 

a pomáhat jim umístit  se na otevřeném trhu práce, ale není vůbec jasné, co lze 

považovat  za úspěch.  Kolik  lidí  se má  proškolit,  aby  se investice  vyplatila,  kolik 

se jich  má umístit,  jakou minimální  dobu mají  vydržet  v novém zaměstnání  atd. 

Na takové otázky odpovědi nedostanete.

Tento  pohled  najdeme  v již  výše  citovaném  článku  deníku  SME:  „Na osem  pilotných 

sociálnych podnikov ministerka práce Tomanová vyčlenila 26 miliónov eur – 800 miliónov  

korún.  Podniky preškolili  len  čosi  viac ako 800 nezamestnaných,  koľko z nich si  však 

našlo prácu, nie je jasné, ministerstvo práce štatistikami nedisponuje. Čísla, ktoré udávajú  

samotné sociálne podniky, sú mizivé. Napríklad Revúcky sociálny podnik našiel prácu iba  

15 preškoleným.“35

• 3) U sociálních podniků je možné dotovat úplně všechno - i cenu jejich služeb 
a produktů (tedy nikoliv jen kompenzovat obtížnější podmínky při  zaměstnávání 

osob dlouhodobě znevýhodněných na trhu práce).

Několik lidí na Slovensku, kteří se v oblasti sociálního podnikání nepohybují, pouze mají 

informace z médií, mi jako příklad uvádělo sociální podnik, který začal působit v oblasti 

34 Peter Mészarós,Takto sa sociálne podnikanie nerobí. Dostupné online na: http://komentare.sme.sk/c/4303013/takto-
sa-socialne-podnikanie-nerobi.html

35 Tamtéž

http://komentare.sme.sk/c/4303013/takto-sa-socialne-podnikanie-nerobi.html
http://komentare.sme.sk/c/4303013/takto-sa-socialne-podnikanie-nerobi.html


22
dřevozpracujícího průmyslu v obci, kde už jeden obdobný (ale ne sociální ani dotovaný) 

podnik fungoval. Díky štědré dotaci prý sociální podnik svého konkurenta zcela zlikvidoval. 

Nepátral  jsem po tom,  zda je  tento  příklad  založený  na skutečnosti  –  má vypovídající 

hodnotu z hlediska veřejného vnímání.

.

Rozšíření  těchto  názorů  či  chcete-li  mýtů  o sociálním  podnikání  bylo  podle  názorů 

oslovených odborníků možné zabránit.  Za hlavní  příčiny této  situace označují  zejména 

tyto:

• Spuštění  pilotních  projektů  nepředcházela  téměř  žádná  odborná,  politická  ani 

mediální podpora.

• Chybělo  podrobné  mapování  trhu  a určení  jednoznačných  priorit  pro  působení 

sociálních podniků.

• Podnikatelské prostředí nebylo na tento typ podnikání připravené a začalo jej velmi 

brzy vnímat negativně jako státem dotovanou konkurenci.

• Kapitálové investice do pilotních projektů byly příliš vysoké.

• Vedení sociálních podniků nebylo odborně připravené na takto složitý úkol.

Postoj  slovenské  veřejnosti,  jak  dokládají  předchozí  řádky,  není  příliš  pozitivní 

a informovanost je nízká, respektive limitovaná zmíněnou kauzou. Tento limit potom brání 

jakékoliv diskusi a cesta k rehabilitaci pojmu nebude zřejmě jednoduchá.

Kromě  pilotních  projektů  na Slovensku  v současné  době  funguje  takřka  sedm desítek 

podle zákona registrovaných sociálních podniků,  jejichž přínos k politice zaměstnanosti 

bude možné posoudit v nejbližších týdnech a měsících, kdy budou na trhu už dva roky36. 

Již  teď  je  ale  zřejmé,  že jasnější  podnikatelský  rozměr,  stejně  jako  nepřímá  podpora 

ze strany  státu  a místních  samospráv  (například  ve formě  odpovědného  zadávání 

veřejných  zakázek)  Slovensko  teprve  čeká.  Dnešní  situace  spíš  přispívá  k obrazu 

sociálního  podniku  jako  instituce,  která za přispění  státu  (či  ESF)  plní  sociální  službu. 

Bude jistě zajímavé sledovat, jak se bude situace vyvíjet dál.

36 Podrobné grafy s podíly jednotlivých forem registrovaných sociálních podniků a odvětví, jimž se věnují lze nalézt 
například v prezentaci Prof. Gabriely Korimové Jak vnímá sociální podnikání veřejnost na Slovensku, přednesené 
na konferenci TESSEA 17. září 2010, dostupná zde: http://www.socialni-ekonomika.cz/cs/konference-2010/154-
dokumenty-z-konference-tessea-2010.html

http://www.socialni-ekonomika.cz/cs/konference-2010/154-dokumenty-z-konference-tessea-2010.html
http://www.socialni-ekonomika.cz/cs/konference-2010/154-dokumenty-z-konference-tessea-2010.html
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Zavádění sociální ekonomiky na Slovensku v 900 slovech

Slovensko se v obecném pojetí sociální ekonomiky a sociálního podnikání neliší zásadním 

způsobem  od České  republiky.  V obou  zemích  chápeme  tento  pojem  jako  souhrn 

ekonomických aktivit,  pro které je charakteristické propojení ekonomických a sociálních 

cílů. Stejně tak vzhledem k poměrně dlouhé společné historii máme i podobné vývojové 

zkušenosti se sociálním podnikáním, které se v obou zemích začíná naplno vyvíjet teprve 

po roce  1989.   Každopádně  ve dvou  aspektech  je  současná  zkušenost  se zaváděním 

sociální ekonomiky na Slovensku odlišná od zkušenosti české. Tím prvním je vymezení 

sociálního podniku ve slovenské legislativě a druhý souvisí s negativní kauzou financování 

osmi  pilotních  sociálních  podniků,  která  v posledních  dvou  letech  ovlivnila  vnímání 

sociálního podnikání v očích široké veřejnosti.

Legislativní  vymezení  sociálního  podniku,  které  bylo  podle  řady  zdrojů  nutné  pro 

etablování sociálního podnikání na Slovensku, zajistila vláda Roberta Fica (2006-2010), 

která  podporu  sociální  ekonomiky  deklarovala  již  ve svém  programovém  prohlášení 

(Vláda  prijme  rázne  opatrenia  na uplatňovanie  programového  a projektového  prístupu 

zameraného  na posilnenie  sociálnej  inklúzie,  predchádzanie  vylúčeniu  z trhu  práce 

a podporu  integrácie  znevýhodnených  skupín  do zamestnania...Vláda  sa  bude  snažiť  

vytvoriť  podmienky  pre  rozvoj  sociálneho  podnikania  v oblasti  sociálnych  služieb 

založeného na neziskovom princípe).

K zákonné normě posloužila  novela zákona č.  5/2004 Z.  z.  o službách zamestnanosti, 

která  vstoupila  v platnost  v září  2008.  Skutečnost,  že je  sociální  podnik  spojen 

se zákonem  o službách  zaměstnanosti,  jasně  ukazuje,  jaké  pojetí  sociální  ekonomiky 

se do legislativy  dostalo  (sociální  podnik  je  právnická  či  fyzická  osoba  zaměstnávající 

nejméně  30  %  lidí,  kteří  byli  před  přijetím  do pracovního  poměru  dlouhodobě 

nezaměstnaní)  a předznamenává  i některá  úskalí,  jež  sociálnímu  podnikání  slovenská 

legislativa připravila. 

V analýze jsem se zaměřil především na to, že vymezení sociálního podniku v zákoně je 

příliš úzké, soustředí se pouze na jednu oblast sociální ekonomiky (ač se trochu tváří, že 
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jde o vymezení obecné) a nezahrnuje veškeré možnosti, které v sobě tento fenomén nese. 

Rovněž  poukazuji  na  to,  že  v  zákonem  stanovených  podmínkách,  je  málo  výrazný 

podnikatelský  rozměr  sociální  ekonomiky.  Pozornost  jsem  věnoval  také  zákonem 

stanovené  době,  po kterou  můžou  sociální  podniky  čerpat  podporu  na jednotlivé 

změstnance  (maximálně  24  měsíců)  a dotkl  jsem  se i skutečnosti,  že legislativním 

změnám nepředcházela větší informační a edukační kampaň, která by na tento fenomén 

připravila všechny zúčastněné strany. 

Celkově  potom  tato  úskalí  přispívají  k tomu,  že široká  škála  možností  a prostor  pro 

inovace, které v sobě obecně sociální podnikání nese, jsou v současné podobě podpořeny 

jen  z malé  části.  Sociální  podnikání  tak  může  snadno  působit  jako  by  se  pouze 

zaměřovalo na společenský benefit a příliš nedbalo na dosahování zisku. 

K takto  úzkému  vymezení  sociálního  podniku  a nedostatečné  informační  kampani 

na Slovensku  došlo  i přesto,  že odborníci  angažovaní  v oblasti  sociální  ekonomiky 

upozorňovali  příslušné  orgány  na možná  úskalí  a  rizika  a nabízeli  návrh  řešení. 

Ve výsledku  se jen  potvrdilo,  že oblast  teorie  a oblast  aplikace  opět  nedokázaly  najít 

společnou řeč.

Pokud by se stupeň rozvoje sociálního podnikání dal v jednotlivých zemích hodnotit počtu 

výskytu  pojmu  „sociální  podnik“  či  „sociální  podnikání“  v monitoringu  médií,  patřilo  by 

Slovensko  v uplynulých  čtyřech  letech  pravděpodobně  na světovou  špičku.  Fenomén 

sociálního podnikání získal v roce 2006 politickou podporu, která se ale v realitě ukázala 

spíš jako medvědí služba sociální ekonomice a to ve chvíli, kdy se na veřejnost dostala 

kauza  pilotních  sociálních  podniků,  jejíž  dopady  na laickou  veřejnost  mají  doposud 

zásadní vliv na širší vnímání fenoménu sociální ekonomiky.

Jádrem kauzy je štědrá vládní podpora osmi tzv. pilotních sociálních podniků (někdy také 

označovaných jako neobyčejné sociální podniky), z nichž každý na svůj rozjezd obdržel 

cca 100 milionů SK. Velmi  brzy se v souvislosti  s touto podporou začalo na Slovensku 

hovořit  o korupčním  chování,  o netransparentních  tendrech  a propojeních  mezi 

podnikáním a politikou.  Jak  to  přesně bylo,  musí  prokázat  až orgány činné v trestném 

řízení, každopádně z hlediska vnímání sociální ekonomiky je možné identifikovat několik 

obecných pohledů, které sebou tato kauza nese.
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Vzhledem k vysoké dotaci je snadné na Slovensku šířit názory, že sociální podnikání je 

možné pouze s podporou státu, že cíle tohoto druhu podnikání nelze měřit a také, že stát 

může v sociálním podniku dotovat vše – ne pouze přispívat na obtížnější podmínky při 

zaměstnávání osob dlouhodobě znevýhodněných na trhu práce. To vše – obdobně jako 

legislativní vymezení – opět posouvá sociální podniky kamsi do sektoru sociálních služeb 

než mezi podnikatelské aktivity s přidanou hodnotou, kterou stojí za to přímo či nepřímo 

podporovat.

Dotazování  odborníci,  se kterými  jsem  pro  účely  předložené  analýzy  vedl  rozhovory, 

hovořili  často  o inovativním  charakteru  sociálně  podnikatelských  aktivit  a jako  své 

zahraniční  vzory  zmiňovali  západoevropské  země  s rozvinutou  sítí  i podporou  sociální 

ekonomiky jako Velka Británie, Švédsko, Belgie či Itálie. Jaká je přesně vzdálenost mezi 

Slovenskem  a uvedenými  zeměmi  se odhaduje  těžko,  každopádně  kus  cesty  ještě 

Slovensko (podobně jako Českou republiku) ještě čeká. Sociální ekonomika nestojí  jen 

na zákonech, předpisech či státní podpoře. Je to také záležitost vyspělosti dané země, 

občanské angažovanosti a sociální koheze jako takové. 

Slovensko má za sebou pár přešlapů, ale to v žádném případě neznamená, že by opustilo 

cestu k efektivnímu uplatnění sociální ekonomiky. Jak se daří sedmi desítkám „nepilotních“ 

sociálních  podniků,  ukážou  nejbližší  dny  a týdny.  Právě  nyní  bude  řada  z těchto 

sedmdesáti podniků fungovat dva roky, což je doba, během které by měly být schopné 

pomoct lidem dlouhodobě nezaměstnaným vrátit se na otevřený trh práce. Ať už budou 

výsledky jakékoliv, jejich podrobnější analýza bude jistě zajímavou příležitostí k zachování 

či  úpravě  stávajících  podmínek  a k efektivnějšímu  etablování  sociální  ekonomiky 

na Slovensku.



27

PŘÍLOHY

K textu  analýzy  přikládám  čtyři  přílohy,  které  tvoří  autentické  dokumenty  z prostředí 

sociálního podnikání a můžou posoužit jako ilustrace současného stavu:

• Příloha  č.  1  -  Manuál  pro  zřizování  obecních  sociálních  podniků  vypracovaný 

Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento text podrobně popisuje, jak mají 

obce postupovat při zřízení sociálního podniku, na jaké činnosti se zaměřit a jak vše 

řádně vykázat.

• Příloha  č.  2  -  Zpráva  o výsledcích  činnosti  sociálneho  podniku.  Formulář 

vypracovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, který musí sociální podniky 

vyplnit vždy po roce činnosti.

• Příloha č.  3 - Tisková zpráva Svatý Jur u příležitosti  zahájení projektu „Podpora 

vytvárania a udržania pracovných miest v Sociálnom podniku“.

• Příloha č. 4 – Příslušné paragrafy č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (plné 

znění)
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