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Úvod 
 
 

Projekt WISED: Podpora žen v sociálním podnikání (2018-2020, č. projektu: 2018-1-UK01-

KA204-048060) je součástí tzv. Klíčové akce č. 2, v programu Strategických partnerství 

Erasmus+. Zaměřuje se na podporu zejména znevýhodněných a nezaměstnaných žen z řad 

místního obyvatelstva  i přistěhovalců, v zapojení do pracovního procesu. Pomáhá jim 

zorientovat se, usnadňuje jim přístup  k informacím a poskytuje rady, jak se realizovat v oblasti 

sociálního podnikání. Sociální podniky totiž představují jeden z nejinovativnějších způsobů, jak 

rozvíjet inkluzivní politiku na základě solidarity,  a to je také hlavní důvod, proč se v projektu 

WISED snažíme nabízet informace a specifické dovednosti pro usnadnění vstupu do světa 

sociálního podnikání. 

  

Projekt je implementován těmito subjekty:  

Language Link London ltd (koordinace projektu, Velká Británie)  

Archivio della Memoria (Itálie) 

ProEduca z.s. (Česká republika) 

Paragon Europe (Malta) 

Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Turecko) 

Gestión Estratégica e Innovación (Španělsko) 

 

Naše poděkování patří těmto skvělým spolupracovníkům, kteří se podílejí na tvorbě materiálů pro 

jednotlivé moduly projektu: 

Diana Ragazzini, Margaret Curran (Language Link London )  

Sergio Pelliccioni, Milena Iaffaldano, Adriana Gallio (Archivio della Memoria)  

Lucie Brzáková, Kateřina Drlíková (ProEduca z.s.)  

Nadia Theuma (Paragon Europe)  

Şakir Çinkir (Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği) 

Zaira Villalba, Carlos Franco Uliaque (Gestión Estratégica e Innovación)  

 

 

 

WISED 
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WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.6 – Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 



V posledních letech nabývá v jednotlivých zemích stále více na významu působení žen na 

pracovním trhu a jejich aktivnější účast v oblasti podnikání. Aktivace nevyužitého potenciálu na 

pracovním trhu a vytváření nových pracovních příležitostí lze dosáhnout podporou žen v 

zapojení do sociálního podnikání prostřednictvím nástrojů ICT; na čemž se shoduje akademická 

obec i podnikatelská sféra. Zejména znevýhodněné ženy si musí uvědomit svou sílu a možnosti, 

a díky tomu pak lze aktivovat jejich potenciál v sociální a ekonomické oblasti.  

  

Na portálu Evropské komise věnovaném sociální problematice a inkluzi (Social Affairs and 

Inclusion) se uvádí, že „podle zprávy zveřejněné Evropskou komisí  jsou sociální podniky 

důležitým stimulem inkluzivního růstu a hrají klíčovou roli ve zvládání současných ekonomických 

a environmentálních výzev. Sociální podniky jsou vlastně jedním z nejinovativnějších způsobů, 

jak rozvíjet inkluzivní politiku na základě solidarity, a to je také hlavní důvod, proč se v projektu 

WISED snažíme nabízet znevýhodněným a nezaměstnaným ženám z řad místního obyvatelstva 

i přistěhovalců informace  a specifické dovednosti pro usnadnění vstupu do světa sociálního 

podnikání. 

  

Termín „sociální podnikání“ se vyvinul ze všeobecné potřeby pojmenovat organizace, které 

využívaly sílu „byznysu“ k prosazování společenských a environmentálních změn, ale 

neexistoval pro ně jednotící název. Termín se dostal do širšího povědomí v 90.letech minulého 

století a od té doby se vede diskuse o tom, co to vlastně sociální podnikání je, a jestli si nálepku 

„sociálního podniku“ nemohou přisvojovat i firmy, které sociálními podniky vlastně nejsou, ač 

chtějí předstírat opak.  

  

Anglické termíny social enterprise a social entrepreneurship se často volně zaměňují. Podle 

O’Broina (2012) lze social enterprise charakterizovat jako obecný přístup k ekonomickému 

rozvoji založený na ekonomické a sociální solidaritě a více demokratizované společnosti, 

zatímco social entrepreneurship je pojem, který se v poslední době začal používat ve vztahu k 

marketizaci řízení a poskytování něčeho, co se dříve považovalo za veřejné služby, financované 

a zajišťované státem, případně regionální či místní samosprávou.  

  

Sociální podnik je organizace, která aplikuje komerční strategie s cílem dosáhnout co největšího 

zlepšení kvality života lidí a životního prostředí – může to  zahrnovat i maximalizaci sociálního 

dopadu společně s dosažením zisku pro externí akcionáře. Sociální podniky mohou být 

strukturovány jako ziskové i neziskové organizace a mohou mít různé právní formy (v závislosti                    

na tom, ve které zemi subjekt působí a jaké právní formy jsou tam možné), např.  družstvo, 

vzájemná společnost, daňově nesamostatný subjekt, „social business“, obecně prospěšná 

společnost, nebo charitativní organizace. Co sociální podniky odlišuje od ostatních je to, že 

jejich sociální poslání je pro ně klíčem k dosažení jakéhokoli potenciálního zisku. 

  

Na podporu žen při zapojování do sociálního a ekonomického života                                                            

bylo vytvořeno sedm modulů:  

 

1. Komunikace v sociálním podnikání 

2. Dimenze sociálního podnikání 

3. Sociální a občanské kompetence 

4. Iniciativa a podnikatelské dovednosti 

5. Kulturní povědomí a solidarita v sociálním podnikání 

6. Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

7. Sociální podnik ve světě médií 

Úvod  
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WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.6 – Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 



2 
Část 1: Sociální podnikání v České republice  
Část 2: Cesta k sociálnímu podnikání 
Část 3: Rozvoj hodnot pro správná rozhodnutí  
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Modul 2  

Dimenze sociálního podnikání 

 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul 2 – Dimenze sociálního podnikání 



 

K docílení správného dopadu  využívejte sociální média a marketing. 

 

U sociálních podnikatelů je domininantí jejich sociální poslání a generování zisku 

k zajištění své finanční životaschopnosti. Většina výzkumů však považuje 

rozsah, v němž sociální podnikatelé dodržují sociální a ekonomické poslání, za 

černou skříňku. 

 

Provedení potvrzující faktorové analýzy vyššího řádu na vzorku sociálních 

podniků, identifikace dimenzí a ověření opatření pro pochopení a vymezení 

sociálních a ekonomických misí a ukázka vzájemného vztahu těchto dvou 

konstruktů. Rozmotání a empirická validace sociálních a ekonomických misí jako 

odlišných konstruktů - a mnoho potenciálních konstelací přikládaného relativního 

významu - otevírá příležitosti pro kvantitativní výzkum testování sociálního 

podnikání na základě hypotéz. 

 

Podniknout na podporu společenského dobra je nepopiratelně čestný podnik. 

 

Vznik sociálních podniků a rozsah zboží a služeb, které vyrábějí, se vyvinul na 

pozadí institucionálních reforem sociálních států směřujících ke smíšené 

ekonomice poskytovatelů soukromého, veřejného a třetího sektoru. 
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WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul 2 – Dimenze sociálního podnikání 



Hlavním obsahem tohoto modulu je 

sladění vašich osobních a firemních 

záměrů, vytvoření inspirativní vize, 

rozvoj smysluplných hodnot, které 

ovlivňují rozhodování, definování vaší 

jedinečné obchodní nabídky, zajištění 

toho, aby vaše řešení bylo pro vaše 

zákazníky tím nejlepším řešením a 

upřesnění vašeho tržního prostoru. 

 

Sociální podnik lze definovat jako 

podnik, který využívá své zisky na 

podporu své silné sociální nebo 

environmentální mise. 

 

Je to obchodní model, který staví 

užitek pro společnost a planetu před 

své obchodní zájmy. 

 

Obsah tohoto modulu, odkazy, videa, 

cvičení a hry mají za cíl vytvořit 

výchozí bod pro následující 

participativní a kreativní části 

tréninkového programu a věříme, že 

bude užitečný pro všechny, kteří si 

chtějí prohloubit znalosti v oblasti 

sociálního podnikání. 

 

Jedna věc je jistá, pokud jste sociální 

podnikatel: každý měsíc se bude lišit od 

toho předešlého. Jste na cestě 

neustálého učení se, ať už vaše 

organizace teprve začíná, roste nebo se 

zmenšuje. Máte pocit, že váš diář je 

plný úkolů, jaké jste nikdy předtím 

nemuseli řešit. Tento pocit může být 

zhromující. Potřebujete využít zkratky, 

abyste získali přístup ke znalostem, 

které potřebujete. Doufejme, že tyto 

moduly budou užitečným startem. 

 

Při rozvíjení sociálního podniku musíte 

mít strukturu pro svůj každodenní život. 

Je vaše vize nasměrovaná správným 

směrem? Jaký je další z důležitých 

kroků, a jakou podporu k jeho dosažení 

potřebujete? Proč jste odložili určitý 

úkol? Co by zlepšilo vaši rovnováhu 

mezi pracovním a soukromým životem? 

Pro tyto úkoly si zarezervujte ve svém 

diáři čas každý měsíc a soustřeďte se 

na ně. 

 

Sociální podnikatelé často žádají o 

finanční podporu z různých zdrojů - 

zvažte i tuto alternativu. 

 

Hodně štěstí! 

 

 
Obsah modulu 
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Téma Prozkoumání Cvičení Zajímavé odkazy 

Každá sekce se skládá ze čtyř částí: 

Poznámka: V tomto dokumentu se nachází množství piktogramů, které pochází z webové stránky „The Noun project". Je to 

stránka, kde se shromažďují a katalogizují symboly, které vytvořili a nahráli grafičtí designéři z celého světa. Původně měla  

stránka sloužit designérům a architektům, ale škála uživatelů zahrnuje také lidi s různým postižením, kterým mnohdy 

pomáhá vizuální nebo grafický jazyk. 

Většinu cvičení 

můžete udělat 

samostatně: ikona 

vás povede. 

Některá cvičení 

jsou skupinová: i 

zde vás povede 

ikona. 

První část vám umožní 

soustředit se na 

problematiku za 

pomocí analýzy 

klíčových slov a 

krátkého vysvětlujícího 

textu. Ve druhé části 

prozkoumáte 

problematiku hlouběji 

za pomocí rad, námětů 

a odkazů na články ke 

studiu. 

Třetí část představuje 

sbírku videí, 

doporučení, psaných 

dokumentů, obrázků 

apod., abyste si 

problematiku obohatili o 

informace z internetu. 

Čtvrtá část je 

tréninková, kde si 

problematiku 

procvičíte a ověříte 

si, co jste se naučili. Na konci jednotlivých sekcí najdete výběr známých i méně 

známých citátů na dané téma. 
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Část 1 

Sociální podnikání v České republice 

Inspirace 

Část 2 

Komunikační žánry  

a média pro sociální 

podnikání 

 Část 3 

Rozvoj hodnot pro 

správná 

rozhodnutí 

Úvod 

Téma Prozkoumání Zajímavé 

odkazy 

Struktura modulu 

Cvičení 
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Část 1 

Sociální podnikání v České 

republice 

• Porozumět specifikům sociálního podnikání v České republice 

• Dozvědět se o různých právních formách sociálních podniků 

• Pochopit sociální a environmentální misi sociálního podnikání 

• Získat přehled o možnostech financování sociálního podniku 

Oddíl 1 – České pojetí sociálního podniku strana 10 

Co je a co není sociální podnik  strana 11 

 

Oddíl 2 – Definice sociálního podnikání strana 12 

Principy sociálního podniku a integračního sociálního podniku strana 13 

Právní formy sociálních podniků, jejich výhody a nevýhody strana 15 

 

Oddíl 3 – Environmentální sociální podnikání strana 17 

Podnikání pro lidi i planetu strana 18 

Sociální zemědělství strana 19 

 

Oddíl 4 - Financování sociálního podniku v ČR strana 20 

Operační programy strana 21 

Další možnosti finanční podpory strana 22 

 

Zajímavé odkazy – video-spoty o sociálním podnikání v českém jazyce 

strana 23 

 

Cvičení strana 24 

Inspirace strana 27 
 

 

Tato část tréninkových materiálů je zpracována podle: 

 České sociální podnikání 
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WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul 2 – Dimenze sociálního podnikání 

https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/principy-a-definice


V České republice má "sociální podnikání" dlouhou tradici hlavně na venkově. Už 

na území Habsburské říše byla česká kulturní a hospodářská identita založena na 

dobrovolnických aktivitách občanské společnosti. Byla vytvářena aktivní činností 

malých a středně velkých podniků, výrobních a spotřebních družstev, spolků, 

vzájemných či obecných záložen a družstevních kampeliček. 

V době velké hospodářské krize v průběhu 20. a 30. let 20. století úloha těchto 

družstev a společností ještě posílila. Tradice sociální ekonomiky byla přerušena 

totalitním vývojem v průběhu války a po roce 1948. 

Po roce 1989 byla snaha obnovit u nás autonomní družstevní sektor, ale až po roce 

2000 lze zaznamenat nástup tématu sociální ekonomiky tak, jak ho u nás vnímáme 

v současné době. 

Sociální podnikání je na vzestupu všude ve světě a každá země ho přizpůsobuje 

svým historickým kořenům, své tradici, mentalitě a kultuře. Rozvíjí se ve všech 

zemích EU a je čím dál tím více podporováno Evropskou komisí. I v Evropě existují 

rozdíly mezi státy, např. v zemích na jihu Evropy převažují sociální družstva, kdežto 

britské pojetí klade větší důraz na osobu sociálního podnikatele. Přes rozdílnost 

národních přístupů došlo ke shodě na znacích sociálního podniku ve vědecké 

síti EMES. 

V České republice se objevovaly první informace a oťukávání tématu již od konce 

devadesátých let na úrovni družstevních svazů, skutečným základem pro širokou 

diskuzi se stal vznik Národní tematické sítě pro sociální ekonomiku v roce 2005 v 

rámci programu EQUAL. Po dvou letech společné práce a hledání konsenzu jsme 

vytvořili první české definice a principy. Ty byly v roce 2011 revidovány a hlavní 

znaky sociálního podniku byly seřazeny pod tři hlavní principy – sociální, 

ekonomický a environmentální, který byl sloučen s místním rozměrem. Principy a 

znaky sociálního podniku schválené TESSEA, které jsou plně v souladu se 

společným evropským pojetím EMES. 

Zjednodušeně by se dalo říci, že české pojetí je široké a důraz je kladen na 

podnikání, tj. na to, aby si na sebe dokázaly sociální podniky vydělat. Mezi sociální 

podniky počítáme nejen integrační sociální podniky, které zaměstnávají 

znevýhodněné osoby, ale také ty podniky, které jsou zaměřené ekologicky, 

podporují místní rozvoj nebo se věnují fair-tradovému obchodování. Do sociálního 

podnikání počítáme i podnikání neziskovek, které si přivydělávají a ze zisku 

podporují svou hlavní činnost. 
 

Téma: dlouhá tradice sociálního podnikání 

České pojetí 

sociálního podnikání 

Část 1 – Oddíl 1 - Historie sociálního podnikání v ČR 
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WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul 2 – Dimenze sociálního podnikání 

https://emes.net/
https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/principy-a-definice
https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/principy-a-definice


Co je sociální podnikání 

jsou to podnikatelské aktivity prospívající 
společnosti a životnímu prostředí 

hraje důležitou roli v místním rozvoji a 
často vytváří pracovní příležitosti pro osoby 
se zdravotním nebo společenským 
znevýhodněním 

zisk je z větší části použit pro další rozvoj 
sociálního podniku 

pro sociální podnik je stejně důležité 
dosahování zisku i zvýšení veřejného 
prospěchu 

  

Co je sociální podnik 

chce dělat věci jinak a lépe, tj. prvotní 
motivace vychází z odlišného hodnotového 
žebříčku zakladatelů a managementu 

většinu z případného zisku vrací zpět do 
podniku nebo ho věnuje na společensky 
prospěšné účely 

respektuje zájmy a individuální potřeby 
svých zaměstnanců, usiluje o jejich 
identifikaci se sociálním podnikem 

zpravidla zaměstnává znevýhodněné 
osoby (integrační sociální podnik), není to 
ale podmínkou 

je nezávislý, spolupracuje s místní 
komunitou a zainteresovanými skupinami 
(stakeholdery), chová se partnersky 

  

Co není sociální podnik 

sociálním podnikem není automaticky 
každý zaměstnavatel, který se takto označí 
umí podnikat a respektuje ekonomickou 
realitu, podnikání je základem většiny jeho 
finančních zdrojů 

není to každý společensky odpovědný 
podnik (tzv. CSR), protože ten bývá zřízen 
primárně za účelem zisku 

není to nestátní nezisková organizace 
(dále jen NNO), která si přivydělává 
prodejem výrobků nebo služeb, ale 
podnikatelské projevy NNO mohou být 
základem sociálního podniku 

není to sociálně terapeutické pracoviště 
(zpravidla NNO), protože se jedná v zásadě 
o službu klientům a nejde v ní o 
zaměstnávání v ekonomickém smyslu 

integračním sociálním podnikem nemusí 
být automaticky každý zaměstnavatel s více 
než 50 % osob se zdravotním postižením 

není to nadnárodní společnost ani její 
část, případně podnik na této společnosti 
závislý 

České sociální podnikání 

 

Téma: Seznam principů a definic sociálního podnikání.  

Co je a co není 

sociální podnik 
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Seznamte se s pojmy sociální ekonomika, 
subjekt sociální ekonomiky a s principy 
sociálního a integračního sociálního 
podniku. Schváleno TESSEA v roce 2011. 

Sociální ekonomika 

Jedná se o souhrn aktivit uskutečňovaných 
subjekty sociální ekonomiky, jejichž cílem je 
zvýšit zaměstnanost v místních 
podmínkách anebo uspokojit další potřeby 
a cíle komunity v oblasti ekonomického, 
sociálního, kulturního a environmentálního 
rozvoje. 

Subjekt sociální ekonomiky 

Subjekty sociální ekonomiky jsou sociální 
podniky, podpůrné finanční, poradenské a 
vzdělávací instituce pro sociální podnikání a 
nestátní neziskové organizace, které 
vykonávají ekonomické aktivity za účelem 
pracovního uplatnění svých klientů nebo 
pro dofinancování svého poslání. 

Subjekty sociální ekonomiky sdílí společné 
rysy, kterými jsou naplňování veřejně 
prospěšného cíle, demokratické 
rozhodování, podpora iniciativy občanů, 
nezávislost na veřejných či soukromých 
institucích, jiný způsob zacházení se 
ziskem, zohledňování environmentálních 
aspektů, uspokojování přednostně místních 
potřeb a využívání přednostně místních 
zdrojů. 

Sociální podnikání 

Sociální podnikání jsou podnikatelské 
aktivity prospívající společnosti a životnímu 
prostředí. Hraje důležitou roli v místním 

rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti 
pro osoby se zdravotním, sociálním nebo 
kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší 
části použit pro další rozvoj sociálního 
podniku. Pro sociální podnik je stejně 
důležité dosahování zisku i zvýšení 
veřejného prospěchu. 

Sociální podnik 

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt 
sociálního podnikání“, tj. právnická osoba 
založená dle soukromého práva nebo její 
součást nebo fyzická osoba, které splňují 
principy sociálního podniku. Sociální podnik 
naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je 
formulován v zakládacích dokumentech. 
Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího 
prospěchu – ekonomického, sociálního a 
environmentálního. 

Integrační sociální podnik 

Integračním sociálním podnikem se rozumí 
„subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická 
osoba založená dle soukromého práva 
nebo fyzická osoba, které splňují principy 
integračního sociálního podniku. Integrační 
sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný 
cíl, kterým je zaměstnávání a sociální 
začleňování osob znevýhodněných na trhu 
práce, a tento cíl je formulován v 
zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí 
se na konceptu tzv. trojího prospěchu – 
ekonomického, sociálního a 
environmentálního. 

České sociální podnikání 

 

Téma: Seznam principů a definic sociálního podnikání.  

Definice sociálního 

podnikání 
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Téma:  Úprava principů z roku 2011 schválena expertním výborem 

TESSEA 10.10.2014 

Principy 

sociálního 

podniku 

PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKU 

Obecná definice: 

0a) Veřejně prospěšný cíl formulován v zakládacích dokumentech a naplňován 

prostřednictvím konkrétních aktivit. 

 

1. Sociální prospěch 
1a) Provozování aktivity prospívající společnosti či specifické skupině 

(znevýhodněných) lidí. 

1b) Účast zaměstnanců a členů na směřování podniku. 

 

2. Ekonomický prospěch 
2a) Případný zisk používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro 

naplnění veřejně prospěšných cílů. 

2b) Nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích 

zakladatelích nebo zřizovatelích. 

2c) Alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových 

výnosech. 

2d) Schopnost zvládat ekonomická rizika. 

2e) Omezení nakládání s majetkem (tzv. asset lock). 

2f) Vykonávání soustavné ekonomické aktivity. 

2g) Trend směrem k placené práci. 

 

3. Environmentální a místní prospěch 

3a) Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky. 
3b) Využívání přednostně místních zdrojů. 

3c) Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby. 

3d) Spolupráce sociálního podniku s místními aktéry. 

 

České sociální podnikání 
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Téma: Úprava principů z roku 2011 schválena expertním výborem 

TESSEA 10.10.2014 

Principy 

integračního 

sociálního podniku 

PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKU 

Obecná definice: 

0a) Veřejně prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob 

znevýhodněných na trhu práce formulován v zakládacích dokumentech a 

naplňován prostřednictvím konkrétních aktivit. 

 

1. Sociální prospěch 
1a) Zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. 

1b) Účast zaměstnanců a členů na směřování podniku. 

1c) Důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců. 

 

2. Ekonomický prospěch 
2a) Případný zisk používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro 

naplnění veřejně prospěšných cílů. 

2b) Nezávislost (autonomie)  v manažerském rozhodování a řízení na externích 

zakladatelích nebo zřizovatelích. 

2c) Alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových 

výnosech. 

2d) Schopnost zvládat ekonomická rizika. 

2e) Omezení nakládání s majetkem (tzv. asset lock). 

 

3. Environmentální a místní prospěch 
3a) Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky. 

3b) Využívání přednostně místních zdrojů. 

3c) Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby. 

3d) Spolupráce sociálního podniku s místními aktéry. 

 

České sociální podnikání 
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Právní formy sociálních podniků, jejich výhody a 

nevýhody 

Při zakládání sociálního podniku je třeba učinit zásadní rozhodnutí, tedy zvolit tu 

správnou právní formu. 

Velmi často jsme dotazováni, jaká právní forma je pro sociální podnik vlastně 

nejlepší. Na tuto otázku neexistuje jasná odpověď a zakladatelé by si to měli dobře 

rozmyslet. 

 

společnost s ručením omezeným 

výhody: jednoduchý způsob řízení, důvěryhodná právní forma pro banky i pro 

účetní a daňové poradce 

nevýhody: počáteční vklad 200.000 Kč 

 

akciová společnost 

výhody: disponuje větším kapitálem, důvěryhodná právní forma pro banky 

nevýhody: vysoký základní kapitál - min. 2.000.000 Kč 

 

OSVČ 

výhody: jednoduché založení, jednoduché rozhodování 

nevýhody: OSVČ ručí při bankrotu svým majetkem 

 

družstvo 

výhody: kolektivní demokratická forma rozhodování – zpravidla jeden člen jeden 

hlas 

(zákon umožňuje i jiné rozdělení či kombinaci členství právnických i fyzických 

osob), počáteční vklad jen 5.000 Kč 

nevýhody: některé banky a většina právníků má s družstvy malé zkušenosti, v 

očích státní správy naopak mívají vyšší kredit 

 

sociální družstvo 

výhody: novinka od roku 2014, vychází vstříc principům sociálního podnikání, v 

zásadě se jedná o družstvo, které se může rozhodnout pro „čistou“ formu 

sociálního podniku 

nevýhody: transparentní akceptování principů sociálního podniku zatím nemá 

protiváhu ve výhodách na trhu ani v podpoře státu, právní experti mají rozporné 

postoje, některé podmínky mohou být pro podnikání překážkou, chybí zkušenosti 

 

obecně prospěšná společnost 

výhody: transparentní právní forma s pojistkami proti zneužití, celý případný zisk se 

vrací zpět do hlavní činnosti organizace 

nevýhody: poměrně složitý způsob založení a řízení, pro banky to není 

důvěryhodná právní forma ve spojení s podnikáním 
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Právní formy sociálních podniků, jejich výhody a 

nevýhody 

ústav 

výhody: založen za účelem provozování společensky nebo hospodářsky užitečné 

činnosti, jednodušší komunikace se správní radou než v o.p.s. 

nevýhody: zatím nejsou s touto právní formou zkušenosti 

církevní právnická osoba 

výhody: zázemí 

nevýhody: pro banky to není důvěryhodná právní forma ve spojení s podnikáním, 

struktura řízení není vhodná pro podnikání 

spolek (dříve občanské sdružení) 

výhody: vedle funkčních místních společenství je to ideální základ a podhoubí 

sociálního podniku, pokud se jedná o velké stabilní o.s., má podnik dobré zázemí 

nevýhody: o.s. není vhodné pro podnikání, někteří dárci a finanční instituce 

neposkytují o.s. na podnikání finanční podporu, pro banky to není důvěryhodná 

právní forma pro podnikání 

nadace               

je od 1. 1. 2014 upravena v občanském zákoníku. Nově tak platí, že může 

podnikat, pokud podnikání představuje pouhou vedlejší činnost a výtěžky 

podnikání slouží jen k podpoře jejího účelu 

výhody: může být založena k trvalé službě společensky nebo hospodářsky 

užitečnému účelu 

nevýhody: nadační jistina musí mít hodnotu minimálně 500.000 Kč, důsledkem 

jejího trvalejšího snížení pod tuto hranici je zánik nadace 

 

Mapa sociálních podniků na území České republiky 
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Loňský rok byl opravdu v mnoha ohledech výjimečný. Pandemie koronaviru 
zpomalila a přidusila celý svět. Mnohé obory to přivedlo do krize a zároveň 
zastínilo dlouhodobý vážný problém: klimatickou změnu. Při redukci dopravy a 
výroby se lidé v mnohých částech světa doslova mohli konečně po letech 
nadechnout čerstvého vzduchu. V Česku jsme zažili (po počátečním 
dramatickém jarním suchu) relativně klidnou sezónu s dostatkem vláhy a dobrou 
úrodou. Dlouhodobý pokles spodních vod se tím sice nevyrovnal, ale na čas se 
například zbrzdilo řádění kůrovce v lesích. A dařilo se environmentálnímu 
sociálnímu podnikání. 

O jaké typy podniků se přesně jedná?  Do té doby se ekologie v sektoru sociální 
ekonomiky zdála být jen jakousi nadstavbou. Nyní už třetím rokem 
environmentální sociální podniky v různých koutech naší země svými aktivitami 
přispívají k řešení ekologických problémů, které způsobil člověk. Ať už se jedná 
o úbytek biodiverzity a zhoršující se kvalita půdy anebo ohrožení krajiny i 
vodních zdrojů. Ministerstvo práce je po dva roky podporovalo v rámci 
Operačního programu zaměstnanost napřímo anebo prostřednictvím Místních 
akčních skupin. 
 

Téma: Environmentální sociální podnikání 2021 

Environmentální 

sociální 

podnikání 

Část 1 - Oddíl 3 - Environmentální sociální podnikání 
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Podnikání pro lidi i planetu 

    

 Do června 2019 je možnost získat 

dotaci na rozjezd environmentálního 

sociálního podniku. Jde o formu 

podnikání, která kombinuje přínos pro 

životní prostředí a sociální rozměr. Na 

rozdíl od integračního sociálního 

podnikání se kromě zaměstnávání 

znevýhodněných lidí zaměřuje i na 

řešení konkrétních environmentálních 

problémů. Do 28. června je možné 

podávat žádost o dotaci v rámci výzvy 

č. 129 Operačního programu 

zaměstnanost. 

Že čelíme ekologické krizi, je už v 

dnešní době patrné téměř každému. 

Následky globální klimatické změny 

pociťujeme extrémními projevy počasí, 

obyvatelé měst navíc čelí znečištění 

ovzduší a tak dále. I mládež to dala v 

polovině března v ulicích celosvětově 

najevo. Podle závěrů mezinárodní 

zprávy z loňského léta nám zbývá 

pouhých 12 let na zamezení nevratných 

změn a volá se po tom, aby instituce 

přijala náležitá opatření. 

Environmentální sociální podnikání na 

to reaguje podporou podnikatelských 

záměrů, které mají silný ekologický 

rozměr a lokální ukotvení. Pojďme si 

představit, o jaké aktivity by se mohlo 

jednat. 

Environmentálním problémem se v 

logice výzvy č. 129 rozumí negativním 

dopadem lidské činnosti na životní 

prostředí. Environmentální sociální 

podnik pak reaguje konkrétními 

opatřeními, které tyto následky 

napravuje. Zjednodušeně řečeno: 

pokud by sociální podnikatel nevyvíjel v 

tom kterém místě svoji činnost, 

problémy by zůstávaly neřešené. 

Ty můžeme rozdělit na 2 skupiny: 

• úbytek biodiverzity, zhoršující se 

kvalita půdy, ohrožení krajiny a 

vodních zdrojů 

• nadměrná spotřeba a nadměrné 

obaly 

Příklady environmentálních sociálních 

podniků, které by se zabývaly tou první 

skupinou problémů, mohou být 

zpracovány zemědělských plodin: 

moštárny, pálenice, marmeládovny, 

sušírny a zpracovány bylin a 

kosmetických produktů, případně 

výrobny mléčných anebo masových 

výrobků navázané na bio-produkci. U 

samotného hospodaření na ekofarmách 

je však třeba v rámci výzvy č. 129 dávat 

pozor na limit dotací na prvovýrobu, 

neboť zemědělci samozřejmě mohou 

čerpat dotace i od Ministerstva 

zemědělství. Environmentální sociální 

podnikání se od eko-zemědělství liší 

svým sociálním rozměrem (t.j. 

zaměstnává skupiny znevýhodněných 

lidí – od dlouhodobě nezaměstnaných 

po osoby pečující o malé děti anebo v 

před-důchodovém věku), jsou tak svým 

charakterem velmi blízké sociálnímu 

zemědělství. 

Druhou skupinou environmentálních 

sociálních podniků, které reagují na 

nadměrnou spotřebu, zejména 

nadměrné množství obalů jsou 

bezobalové prodejny a re-use centra. 

V připravovaném seriálu o 

environmentálním sociálním podnikání 

se na webu České sociální podnikání 

můžete těšit na rozhovory a články o 

příkladech dobré praxe u nás i cizině 

včetně těch podpořených dotací 

Operačním programem zaměstnanost. 
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https://www.esfcr.cz/vyzva-129-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-129-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-129-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-129-opz


Sociální zemědělství 

 

 

Posláním sociálního zemědělství je nejen produkce a prodej zemědělských 

produktů, ale také: možnost nabízet nová pracovní místa na farmách, poskytovat 

sociální služby, vzdělávací aktivity a uskutečňovat rozmanité druhy terapií pro 

široké spektrum osob, především se zdravotním a sociálním znevýhodněním. 

Tématu se aktivně věnuje web www.socialni-zemedelstvi.cz. 

 

Na stránkách můžete nalézt např. informace k aktuálním workshopům nebo 

dokument Sociální zemědělství zpracovaný v rámci Pracovní komise sociálního 

zemědělství při Ministerstvu zemědělství nebo informace o Asociaci sociálního 

zemědělství, která sdružuje zemědělce, zpracovatele, poradce, zástupce 

vzdělávání, spotřebitele, partnery sociálního zemědělství a další subjekty činné 

nejen v sociálních aspektech rozvoje venkova a zemědělství. 

 

Kontakty na kompetentní osoby v tomto tématu naleznete zde a pokud dáváte 

přednost sociálním sítím má téma sociálního zemědělství i svůj kanál 

na Facebooku.  
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Na závěr se sluší říci, že inspirací pro samotný vznik formy environmentálního 

sociálního podnikání je dlouhodobá činnost ekologické ekonomky Nadi 

Johanisové a Katedry environmentálních studií FSS v Brně, kde působí. Je nejen 

lektorkou a výzkumnicí, ale autorkou nespočtu populárních článků o sociální 

solidární anebo ekologické ekonomice (některé které jsou dostupné např. v 

časopise Sedmá generace anebo Kulturních novinách). Je také mozkem a duší 

každoročních seminářů Otevřený prostor, kde bylo hodně věnováno 

environmentálním otázkám, jeden z nich se dokonce jmenoval Podnikání pro lidi 

a planetu (pod odkazem je možnost stáhnout si stejnojmenný sborník). S Naďou 

Johanisovou připravujeme rozhovor a vyjde v rámci výše zmiňovaného seriálu. 

Pokud máte zájem dozvědět se o environmentálním sociálním podnikání více 

sledujte v Aktualitách na našem webu vypisované semináře. 

  

Autorka: Markéta Vinkelhoferová působí jako expertka MPSV a zároveň také v 

sociálním podniku Fair & Bio pražírna. 
 

http://www.socialni-zemedelstvi.cz/
http://www.socialni-zemedelstvi.cz/
http://www.socialni-zemedelstvi.cz/
http://www.socialni-zemedelstvi.cz/
http://www.socialni-zemedelstvi.cz/projekty/workshopy-socialni-zemedelstvi/
https://ceske-socialni-podnikani.cz/images/pdf/socialni-zemedelstvi448528608.pdf
http://www.socialni-zemedelstvi.cz/asociace-socialniho-zemedelstvi/
http://www.socialni-zemedelstvi.cz/asociace-socialniho-zemedelstvi/
http://www.socialni-zemedelstvi.cz/
https://www.facebook.com/socialnizemedelstvi/
https://humenv.fss.muni.cz/
https://www.sedmagenerace.cz/author/johanisova_nada/
https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/autori/autori-kulturnich-novin/naa-johanisova
https://www.thinktank.cz/dok/sborniky-ze-seminare-otevreny-prostor/sbornik-ze-seminare-podnikani-pro-lidi-a-planetu-2017/
https://www.thinktank.cz/dok/sborniky-ze-seminare-otevreny-prostor/sbornik-ze-seminare-podnikani-pro-lidi-a-planetu-2017/
https://www.thinktank.cz/dok/sborniky-ze-seminare-otevreny-prostor/sbornik-ze-seminare-podnikani-pro-lidi-a-planetu-2017/
https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/aktuality
https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/aktuality
https://www.fair-bio.cz/
https://www.fair-bio.cz/


V zásadě existuje pět zdrojů 

financování: vlastní prostředky, granty, 

půjčky a úvěry, příspěvky ze zákona o 

zaměstnanosti a jiné zdroje, které lze 

někdy i kombinovat. 

 

A. VLASTNÍ PROSTŘEDKY 

Z hlediska podnikatele je to 

nejbezpečnější zdroj financování. 

Doporučujeme vám vytvořit si ještě 

předtím, než se pustíte do podnikání, 

finanční rezervu z vlastních zdrojů. 

 

B. GRANTY 

Podmínkou pro získání grantu je dobře 

zpracovaný podnikatelský plán, včetně 

přesvědčivého finančního plánu. V 

Česku již existují zkušenosti s granty 

ze strukturálních fondů.  

 

C. PŮJČKY A ÚVĚRY 

Pro půjčky a úvěry platí ještě více než 

pro granty, že podmínkou pro jejich 

získání je dobře zpracovaný 

podnikatelský plán s detailně 

propracovaným a 

realistickým  finančním plánem. Úvěry 

dávají finanční instituce, kterým jde 

hlavně o vlastní zisky, vaše sociální 

cíle je v podstatě nezajímají a jsou jim 

naopak podezřelé. Při dojednávání 

úvěru nebo půjčky se nesnažte 

riskovat a vždy pamatujte na stabilitu 

podniku, nemůžete se zadlužit víc, než 

kolik jste schopni (s rezervou) splatit. 

 

D. PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKONA O 

ZAMĚSTNANOSTI 

Na příspěvky ze zákona o 

zaměstnanosti mají nárok pouze ty 

sociální podniky, které zaměstnávají 

osoby se zdravotním postižením. 

Jedná se v podstatě o dorovnávací 

příspěvek pro zaměstnavatele, protože 

osoby se zdravotním postižením jsou 

omezené ve své výkonnosti. I když se 

těmto příspěvkům formálně říká 

dotace, jedná se o platbu za službu, 

kterou pro stát vykonávají 

zaměstnavatelé zdravotně 

postižených. Ti, kdo zaměstnávají 

sociálně znevýhodněné osoby, nemají 

na žádné dorovnávací příspěvky 

nárok. Důsledkem toho je to, že 

většina sociálních podniků zaměstnává 

zdravotně znevýhodněné osoby.  

 

E. JINÉ ZDROJE 

Při zakládání vašeho podniku se také 

můžete obrátit s prosbou o podporu na 

sponzory a dárce. Ti můžou přispět 

finančně, nemusí se vždy jednat jen o 

peníze. Je pro ně většinou jednodušší 

přispět formou daru 

 

Téma: možnosti financování v českých podmínkách 

Financování  

sociálního podniku v ČR 

Část 1 – Oddíl 4 - Financování sociálního podniku v ČR 
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Operační programy 

   OP Zaměstnanost 

Výzva č.129 na podporu sociálního podnikání byla ukončena v červnu 

2019. MPSV zahájilo další vlnu podpory sociálního podnikání - úvěry 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s 

Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční 

pomoc pro sociální podnikatele… (pro další informace přejděte na link) 

 

Integrovaný regionální operační program IROP 

Dne 31. července 2019 Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP) vyhlásil ve specifickém cíli 2.2 „Vznik nových a rozvoj 

existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání“ výzvu č. 90 

„Sociální podnikání pro KPSVL“ s alokací 60 mil. Kč z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj (EFRR)… (pro další informace přejděte na link) 

 

OP PIK 

Sociální podnikatelé mohou žádat ve všech zatím vyhlášených výzvách MPO. 

V únoru 2015 schválila vláda ČR usnesením č. 87/2015 jednotlivé programy 

podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

2014—2020, prostřednictvím kterých je poskytována českým podnikatelům a 

dalším oprávněným příjemcům podpora z Evropského fondu pro... (pro další 

informace přejděte na link) 

 

Sociální zemědělství PGRLF 

Hlavním předmětem činnosti PGRLF je v současné době subvencování části 

úroků z úvěrů podnikatelských subjektů v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního 

hospodářství a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské 

výroby a finanční podpora pojištění. 

V srpnu 2015 byl spuštěn zcela nový program Sociální zemědělství, ze kterého 

je... (pro další informace přejděte na link) 

 

OP Praha - pól růstu ČR 

Operační program Praha - pól růstu ČR (OPPPR) podporuje sociální podniky, 

působící v hl. m. Praze, v rámci prioritní osy 3 Podpora sociálního začleňování a 

boj proti chudobě. Sociální podniky jsou financovány z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj (EFRR) a z Evropského sociálního fondu (ESF). 

Specifický cíl 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání... (pro další 

informace přejděte na link) 
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https://ceske-socialni-podnikani.cz/financovani/stat/2773-op-zamestnanost
https://www.esfcr.cz/vyzva-129-opz
https://ceske-socialni-podnikani.cz/financovani/stat/2860-integrovany-regionalni-operacni-program-irop
https://ceske-socialni-podnikani.cz/financovani/stat/2772-op-pik
https://ceske-socialni-podnikani.cz/financovani/stat/2771-socialni-zemedelstvi-pgrlf
https://ceske-socialni-podnikani.cz/financovani/stat/2769-op-praha-pol-rustu-cr
https://ceske-socialni-podnikani.cz/financovani/stat/2769-op-praha-pol-rustu-cr
https://ceske-socialni-podnikani.cz/financovani/stat/2769-op-praha-pol-rustu-cr
https://ceske-socialni-podnikani.cz/financovani/stat/2769-op-praha-pol-rustu-cr


Další možnosti finanční podpory 

   Úvěr v programu S-PODNIK 

 

Bezúročný úvěr pro sociální podniky 

Podmínky platné od 1. 8. 2020 

 

Zvýhodněné úvěry v programu S-podnik usnadňují sociálním podnikům 

financování investičních projektů zaměřených na zahájení či rozvoj podnikatelské 

činnosti a/nebo financování jejich provozních potřeb. Projekty lze realizovat 

kdekoliv na území ČR vč. hlavního města Prahy. Program je financován z ESI 

fondů v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

  

Jaký úvěr nabízíme? 

 

Investiční úvěr bez úroku a bez poplatků 

- výše úvěru 400 tis. až 25 mil. Kč, 

- až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu, 

- splatnost až 12 let, 

- odklad splátek až 3 roky. 

 

Provozní úvěr bez úroku a bez poplatků 

- výše úvěru 400 tis. až 25 mil. Kč (do 1 mil. Kč u podniků s krátkou historií), 

- splatnost až 2 roky, 

- odklad splátek až 1 rok. 

 

Na co jej můžete použít? 

- k pořízení strojů a zařízení (nové, repasované i použité), 

- k pořízení či technickému zhodnocení staveb využívaných k podnikatelské 

činnosti, 

- k pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – např. licence, software, 

technologické postupy apod. 

- k financování provozních výdajů kromě osobních a mzdových nákladů, splátek 

jiných úvěrů či leasingu. 

 

Pro koho je určen? 

pro podnik splňující tyto podmínky: 

- je podnikem, který již podniká či zahajuje podnikání v některém z 

podporovaných odvětví,veřejně se hlásí k definici sociálního podniku (případně již 

je sociálním podnikem) v souladu s podmínkami v příloze č. 2 Výzvy. 

 

--- 

Další možnosti financování, jako jsou granty, ceny, start-upy, programy krajů a 

pod najdete zde. 
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https://ceske-socialni-podnikani.cz/financovani


Cyklus videospotů o sociálním podnikání 

v českém jazyce 

Co je sociální 

podnikání? 

Základní informace o 

sociálním podnikání 

v roce 2017. 

Envirosociální podniky 

a sociální zemědělství 

Nástrahy sociálního 

podnikání 

 Sociální podnikání a společensky 

odpovědné zadávání 
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stejná otázka 

různé odpovědi 

WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 

Nejčastější právní formy 

Motivační spot 

 

Stáže v sociálních 

podnicích 

 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul 2 – Dimenze sociálního podnikání 

Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

https://www.youtube.com/watch?v=sohHC058fQk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sohHC058fQk&feature=emb_logo
https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/videa/2872-cyklus-videospotu-o-socialnim-podnikani-dil-3-envirosocialni-podniky-a-socialni-zemedelstvi
https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/videa/2872-cyklus-videospotu-o-socialnim-podnikani-dil-3-envirosocialni-podniky-a-socialni-zemedelstvi
https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/videa/2872-cyklus-videospotu-o-socialnim-podnikani-dil-3-envirosocialni-podniky-a-socialni-zemedelstvi
https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/videa/2872-cyklus-videospotu-o-socialnim-podnikani-dil-3-envirosocialni-podniky-a-socialni-zemedelstvi
https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/videa/2876-cyklus-videospotu-o-socialnim-podnikani-dil-4-nastrahy-socialniho-podnikani
https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/videa/2876-cyklus-videospotu-o-socialnim-podnikani-dil-4-nastrahy-socialniho-podnikani
https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/videa/2869-cyklus-videospotu-o-socialnim-podnikani-dil-2-socialni-podnikani-a-spolecensky-odpovedne-zadavani
https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/videa/2869-cyklus-videospotu-o-socialnim-podnikani-dil-2-socialni-podnikani-a-spolecensky-odpovedne-zadavani
https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/videa/2869-cyklus-videospotu-o-socialnim-podnikani-dil-2-socialni-podnikani-a-spolecensky-odpovedne-zadavani
https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/videa/2899-cyklus-videospotu-o-socialnim-podnikani-dil-4-nastrahy-socialniho-podnikani-2
https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/videa/2901-cyklus-videospotu-o-socialnim-podnikani-dil-6-motivacni-spot
https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/videa/2903-cyklus-videospotu-o-socialnim-podnikani-dil-8-staze-v-socialnich-podnicich
https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/videa/2903-cyklus-videospotu-o-socialnim-podnikani-dil-8-staze-v-socialnich-podnicich


Cvičení 
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Část            1 

Cvičení 

 
 

OTESTUJTE SE 

 

IDENTIFIKÁTOR SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ 

 

Identifikátor sociálních podniků je mechanismus, který na základě současně 

využívaných definicí indikuje, nakolik je váš podnik sociální. 

Otázky jsou zpracované podle tabulky MPSV Principy integračního sociálního 

podniku a jsou upravené také pro neintegrační sociální podnik.  

  

Výstupem je vyhodnocení toho, do jaké míry váš sociální podnik naplňuje 

principy sociálního podniku.  

 

Hodnocení si můžete stáhnout v pdf. 

  

Hodnocení má 5 částí:  

společensky prospěšný cíl,  

sociální princip,  

ekonomický princip,  

environmentální princip a  

místní princip.  

 

Vyhodnocuje se jak každá část samostatně, tak naplnění principů jako celku. 

Hodnocení má formu semaforu: zelená – je to dobré, oranžová – upozornění, 

červená – varování. Na to, jaké barvy semaforu získal váš sociální podnik, se 

můžete podívat po úspěšném dokončení a odeslání tohoto dotazníku. Výsledky 

jsou anonymní a slouží pouze pro vaši informaci. 

 

 

 

25 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul 2 – Dimenze sociálního podnikání 

https://ceske-socialni-podnikani.cz/identifikator
https://ceske-socialni-podnikani.cz/identifikator


Podívejte se na video (v angličtině): Detailní návrh  cash flow  

Výběr nejlepší finanční možnosti 

Než zažádátě o nějakou možnost 

financování, měli byste si položit tyto 

otázky: 

- Na co chcete financování ? 

- Je částka, kterou požadujete, 

realistická a dosažitelná? 

- Povede to k udržitelnosti? 

- Jak splní váš sociální podnik 

požadavky na přístup k financování? 

(např. příslušná právní struktura, mít 

správné řízení a procesy, být 

připraveni na finance, splnit aspirace 

financujících atd.) 

- Jste nezávislí na poskytovateli  

financí? 

- Jste schopni plnit požadavky na 

poskytování zprávy poskytovateli 

financí? 

- Můžete splnit podmínky úroku a 

splácení, pokud existují? 

- Bude investice skutečně přínosem? 

-Vytvoří investice měřitelný úspěch? 

 

Jste připraveni na finance? 

Kontrolní seznam: Jste připraveni na 

finance? 

- Máte jasnou představu o tom, na co 

potřebujete financování? 

- Můžete vysvětlit, jak to prospěje 

podniku? 

- Máte zavedeny dobré finanční 

kontrolní a řídicí systémy? 

- Máte pravidelné zprávy o řízení? 

- Můžete ukázat realistickou a 

udržitelnou strategii a 3-5letý 

podnikatelský plán? 

- Máte rozsáhlé předpovědi a 

rozpočty? 

- Máte jasnou představu o tom, jaký 

typ financování je pro vás vhodný? 

- Znáte dobu návratnosti a související 

rizika? 

- Rozumíte sociálním a finančním 

výsledkům? 
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Kontrolní seznam: Zvážili jste 

VŠECHNY své náklady? 

- Platy, náklady na zaměstnance + 

příspěvky zaměstnavatele do 

národního pojištění 

- Náklady na zboží 

- Poplatky za subdodavatele a 

konzultace 

- Cestování 

- Nájemné, sazby, poplatky 

- Pojištění a licence 

- Telekomunikace a IT podpora 

- Kancelářské potřeby a poštovné 

- Bankovní poplatky a úroky; DPH 

- Odpisy vybavení a majetku 

- Předplatné 

- Školení a konference 

- Právní poplatky 

- poplatky za účetnictví a audit; 

náklady na vedení účetnictví 
- Jiné náklady 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul 2 – Dimenze sociálního podnikání 

https://youtu.be/pz-ch6CUoQw
https://youtu.be/pz-ch6CUoQw
https://youtu.be/pz-ch6CUoQw
https://youtu.be/pz-ch6CUoQw
https://youtu.be/pz-ch6CUoQw
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„Množství financí, které jsou potřeba na dokončení projektu, je nepřímo 
úměrné času, který nám zbývá do termínu, kdy musí být projekt ukončen.“  
—  Murphyho zákon 
 
„Když v podnikání hledáte záruky, ve skutečnosti nechcete podnikat.“  
—  Marie Forleo 
 
„V korporátních financích nikdo číslům nevěří. Lidé věří osobě, která čísla 
prezentuje.“  
—  Ing. Oskar Kříženecký 
 
„Nikdo z nás nemá křišťálovou kouli, aby nám řekl, co se stane v budoucnu. 
Podnikatelé, kteří nejsou ochotni přestát občasnou bouři, by raději neměli 
opustit domácí hřiště.“  
—  Tomáš J. Baťa 
 
„Nesnáším, když o sobě mluví jako o podnikatelích lidé, kterým nejde ani tak 
o to, něco podnikat, jako v první řadě o to, rychle začít vydělávat peníze..“  
—  Steve Jobs 
 
„Staňte se světovými podnikateli, ať vyrábíte stroje nebo brambory. 
Vycházejme z názoru, že celý svět byl stvořen, aby sloužil nám, a my jsme se 
narodili, abychom sloužili celému světu. Dělejme třeba sebenepatrnější věc, 
ale dělejme ji nejlépe na světě.“  
—  Tomáš Baťa 
 
„Podnikání není ani věda, ani umění. Je to praxe.“  
—  Peter Drucker 
 
„Podnikání má dvě – a pouze dvě – základní funkce: marketing a inovaci. 
Marketing a inovace plodí výsledky, vše ostatní jsou náklady.“  
—  Peter Drucker 
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Část 2 

Cesta k sociálnímu podnikání 

• Zjistit, které ryze ženské aspekty ovlivňují podnikání 

• Pochopit, které překážky brání v cestě k podnikání 

• Naučit se, co je podnikatelské sebevědomí 

• Inspirovat se názory předních podnikatelů C
ÍL

E
 

Oddíl 1 – Co je sociální podnik  strana 29 

Charakteristiky sociálního podnikání  strana 30 

Zajímavé odkazy strana 31 

 

Oddíl 2 – 11 překážek na cestě k podnikání strana 32 

Překážky, kterým čelí ženy při zakládání sociálního podniku strana 33 
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Navrhněte svůj model sociálního podnik, 

uveďte jej na trh a zjistěte, jak jej lze 

dlouhodobě rozšiřovat a udržovat. V 

některých podnicích je patrný významný vliv 

stěžejního sociálního podnikatele. Je zde ale 

vždy zjevná potřeba vytvářet a přidávat 

hodnotu pro zákazníky, stejně jako potřeba 

najít efektivní cesty na trh. Lze říct, navzdory 

některým  zřejmým přesvědčením a 

zásadám, že sociální podniky s největší 

pravděpodobností nelze popsat jako 

„univerzální pro všechny“. 

 

Zkuste stavět na své přirozené kreativitě a 

využívat ji ve svůj prospěch: 

1. Dopřejte svému mozku pocit "odpojení". 

2. Z hlubokého spánku přejděte k hluboké 

práci. 

3. Změňte dlouhodobé návyky a rutiny v 

práci i mimo ni 

4. Tím, že vystoupíte ze své komfortní zóny, 

automaticky nastartujete svou kreativitu. 

Nemusíte být charitou, abyste činili dobro. 

Můžete obchodovat pro sociální účely. 

Nárůst počtu organizací obchodujících pro 

sociální účely vedl k většímu vzájemného 

souhlasu mezi tvůrci grantů, vládou a 

širokou veřejností, že existuje něco jako 

sociální podnik. 

Obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) 

Skutečnost, že sociální podniky potřebovaly 

obchodovat, často bránila jejich registraci 

coby charitativních organizací a vyžadovaly 

kombinaci grantů a investic vedla ke vzniku 

specifického druhu právního subjektu: 

obecně prospěšné společnosti. Ta má tři 

velmi důležité 

komponenty:  

• zakotvuje sociální účel organizace do jejích 

řídících dokumentů 

• obsahuje „zámek aktiv“, který znemožňuje 

přerozdělování aktiv o.p.s. jiným 

organizacím, kromě charitativním 

organizacím nebo jiným o.p.s. 

• akciové o.p.s. umožňují investorům vlastnit 

akcie ve společnosti, ale omezuje distribuci 

zisků těmto akcionářům. 

 

Tyto tři aspekty dodaly důvěru jak 

poskytovatelům grantů, tak i sociálním 

investorům, a vytvořili tak flexibilnější 

prostředí financování, ve kterém se 

sociálním podnikům daří. 

Část 2 - Oddíl 1 – Sdílej, uč se, inspiruj.  

Tvořivost neboli kreativita (z 

lat. creo = tvořím), také invence 

(z lat. invenio = nalézám, 

objevuji), je zvláštní soubor 

schopností, které umožňují 

uměleckou, vědeckou nebo 

jinou tvůrčí činnost. Ta se 

projevuje jako vynalézavost, 

jako vznik nového, originálního 

díla nebo myšlenky 

Téma: Využití představivosti a originálních 

myšlenek při tvoření; vynalézavost 

Co je  

sociální podnik? 

Klíčové slovo: Tvořivost 

WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 
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Sociální podnik by měl: 

 

• Mít ve svých řídících dokumentech stanoveno jasné sociální a / nebo 

environmentální poslání 

• Generovat většinu svých příjmů prostřednictvím obchodu 

• Reinvestujte většinu svých zisků 

• Být nezávislé na státu 

• Být ovládány většinou v zájmu svého sociálního poslání  

 

Komunita sociálních podniků se shoduje na tom, že primárním cílem všech 

sociálních podniků musí být sociální nebo environmentální cíl. 

 

Nemůžeme předepsat, co představuje sociální nebo environmentální poslání. 

Vytvoření seznamu „schválených“ sociálních misí by zásadne omezilo 

podnikatelského ducha, kterého chceme naopak povzbuzovat, a do budoucna by 

nás to uzavřelo. Věříme, že sociální poslání organizace musí být výslovně 

uvedeno v řídících dokumentech organizace a že sociální podniky by měly být 

schopny vysvětlit a zdůvodnit hodnotu sociální změny, kterou chtějí dosáhnout. 

Tam, kde se sociální podniky odvíjejí od veřejného sektoru, může sociální podnik 

na přechodnou dobu působit za nezávislých podmínek od veřejného orgánu, 

dokud se zřídí. Věříme, že pokud k tomu dojde, musí to být po určité přechodné 

období. Vlastnictví a kontrola jsou základními otázkami sociálního podniku a 

věříme, že v ideálním případě by měl být sociální podnik vlastněn a kontrolován v 

zájmu jeho sociálního nebo environmentálního poslání.

Charakteristiky sociálního podnikání: 
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Jsou ženy nedostatečně zastoupeny ve 

vůdcovských pozicích? 

stejná otázka 

různé odpovědi 

Přednáška o implicitních 

předsudcích, kter nás 

přiměje vidět, jak obě 

pohlaví často vnímají 

úspěšné ženy.  

Podívejte se 

Co kdyby ženy ovládly svět? Pouze 6,3% všech 

mezinárodních vůdců jsou ženy. Ellen Johnson Sirleaf, bývalá 

libérijská prezidentka a první africká zvolená hlava státu, 

navrhuje způsoby, jak tuto rovnováhu napravit.  

Podívejte se 

Odvážná dívka, žijící ve světě, kde každý nosí 

masky kvůli nedostatku vlastní identity, narazí 

na pravdu, která ji osvobodí "  

Podívejte se 

Úžasný vzdělávací portál o ženách a 

vedení 

Podívejte se 

Vizuální prezentace žen na 

nejvyšších vedoucích pozicích po 

celém světě. Najdete zde poměr 

žen a mužů ve vůdcovských 

pozicích a procento ženských 

členů představenstva podle zemí. 

Podívejte se  

17 důvodů, proč jsou ženy 

skvělými vůdkyněmi 

Přečtěte si.  
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Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

https://www.youtube.com/watch?v=PYyBqs_x044
https://youtu.be/boERvA0EU00
https://www.youtube.com/watch?v=W8KSpUhQecc
https://youtu.be/Yb-9Iv-tfgQ
https://www.youtube.com/watch?v=ikGVWEvUzNM&list=PLZhsw6Jv3LVmZ-nBo3Obj8otV3yBA1NI1
https://youtu.be/eedQV93oPU0
https://www.tutorialspoint.com/women_in_leadership/women_in_leadership_introduction.htm
https://www.youtube.com/watch?v=QEMym7JvMAQ
https://www.youtube.com/watch?v=QEMym7JvMAQ
https://youtu.be/i4o2e7l9Nns
https://www.replicon.com/blog/17-reasons-women-make-great-leaders/
https://www.replicon.com/blog/17-reasons-women-make-great-leaders/
https://youtu.be/eedQV93oPU0


Téma: Překážky 
 

Začala bych podnikat, 

ALE… aneb 11 překážek 

na cestě k podnikání 

 
 

Časté změny zákonů, nařízení a vyhlášek, 

vysoké pojistné odvody na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění, četnost 

různých podání finančnímu nebo celnímu 

úřadu či zdlouhavé čekání na různá 

rozhodnutí státních orgánů či soudů. To vše 

označují podnikatelé za největší překážky 

jejich podnikání 

Zdroj:  Moneymag 

Klíčové slovo: Překážky v podnikání 

Část 2 - Oddíl 2 – Propojení osobního a firemního záměru   
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Dobře známe ten strach, obavy a 

nejistotu spojené se začátkem podnikání. 

Víme, jak je to těžké. Ten pocit frustrace, 

kdy se všechny překážky zdají velké, že 

má člověk pocit, že to nezvládne a bude 

navždy odsouzený k zaměstnání. Jindy 

člověk má chuť a energii, ale nemá 

podporu, zpětnou vazbu a bojí se, že to 

nevyjde. 

Možná, že teď chodíte do zaměstnání 

nebo jste na rodičovské dovolené. A je 

jasné, že než se pustíte do podnikání, 

máte strach a spoustu obav spojených s 

tímto krokem do neznáma. 

 

A možná už jste se přistihli, jak říkáte: 

Začala bych podnikat, ALE… 

 

1. Nerozumím všem těm oficialitám, je to 

moc složité a bojím se, že něco udělám 

blbě. 

2. Nevím, jestli můžu podnikat, když jsem 

na rodičovské dovolené. 

3. Nemám peníze do startu, podnikání 

něco stojí, ne? 

4. Ještě musím doladit detaily svého 

nápadu, ještě to není dokonale 

promyšlené. 

5. Začnu až na jaře / v létě / na podzim / 

v zimě / až budou děti větší / až budu mít 

více času. 

6. Bojím se, že do toho budu investovat 

spoustu své energie a času a pak 

neuspěju. 

7. Myslím, že by si moje výrobky / služby 

nikdo nekupoval, vůbec nevím, jak bych 

to udělala. 

8. Nerada prodávám, je mi nepříjemná už 

jen ta představa něco někomu nabízet. 

9. Okolí mě od podnikání odrazuje, prý ať 

neblbnu a držím se toho, co mám jisté. 

10. Bojím se opustit své zaměstnání a jít 

do neznámých vod podnikání. 

11. Neznám téma svého podnikání, 

nenapadá mě, v čem podnikat. 

 

Musíte se poprat s překážkami státu i s 

překážkami ve své vlastní mysli. Musíte 

se toho spoustu naučit a zároveň mít 

trpělivost, protože žádný strom nenese 

plody přes noc a tak i podnikání potřebuje 

péči, čas a trpělivost. 

Jste zodpovědní sami za sebe a své 

podnikání a svůj neúspěch nebo přešlapy 

tak vnímáte mnohem silněji, než v 

zaměstnání. Podnikání je často celkem 

hustá cesta osobního rozvoje. Často 

máte pocit, že to prostě nedáte, že bude 

lepší utéct, nechat toho, dělat něco, co 

vám nenahání takový strach… 

(podle Stáňa z pláže) 
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https://moneymag.cz/ekonomika/7805-jake-jsou-nejvetsi-prekazky-podnikani-v-cesku
https://stanastiborova.cz/prekazky-na-ceste-k-podnikani/


Překážky, kterým čelí ženy při zakládání 

sociálního podniku 

 

 

• Diskriminace v oblasti financí, včetně financování ze strany soukromých bank, a 

poskytování podpory / poradenství od poradců s omezenými znalostmi nebo 

empatií jak pro odborníky na sociální podniky, tak pro ženy podnikatele; 

• Nedůvěra v jejich schopnosti založit nebo úspěšně podnikat; 

• Nedostatečné povědomí o konceptu sociálního podniku nebo o tom, že jejich 

iniciativa může být považována za sociální podnik, čímž je odřízne od možného 

financování a podpory; 

• Nedostatek dovedností, jako je obchodní plánování a finanční řízení, nebo 

nedostatek formálních kvalifikací pro praktické a profesionální dovednosti. 

 

Mezi překážky a problémy, jimž čelí ženy v sociálních podnicích, patří: 

• špatné zákony o mateřství, které vedou ke ztrátě zkušeného personálu a k 

diskriminaci žen - a to jak k ženám - matkám, se kterými je špatně zacházeno, tak 

k ženám obecně, které čelí tomu, že nebudou zaměstnány kvůli možnému 

mateřství; 

• nízké a nejisté příjmy a koncentrace žen v stereotypních „ženských“ profesích s 

nízkým statusem, jako je péče o děti a zdravotní péče; 

• potíže, kterým čelí malé sociální podniky při nabízení flexibilních a částečných 

úvazků zaměstnancům s malými dětmi, a nedostatek příležitostí pro zaměstnance 

na částečný úvazek (mezi nimiž je mnoho matek) k povýšení; 

• tlak na práci přesčas, případně bez nároku na odměnu jako „prokázání loajality“ 

vůči organizaci; 

• ztížený přístup ke školení a vzdělání kvůli nedostatku času a zdrojů v 

organizacích, s možnými genderovými překážkami, jakými je nižší důvěra žen v 

požadování školení nebo čelení kritice kolegů za to, že si na školení udělaly čas; 

• v některých organizacích panuje diskriminační mužská kultura. 
33 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul 2 – Dimenze sociálního podnikání 



Jak překonávat překážky v 

podnikání 

Jakým výzvám čelí ženy 

ve světě podnikání? Tři 

ženy, které vedou 

obchodní firmy, nám 

vyprávějí o výzvách, 

kterým čelily jako ženy v 

obchodním světě. 

Výzkum, který byl nedávno proveden 

na Kolumbijské univerzitě, zdůrazňuje, 

jaké jsou nejběžnější rozdíly mezi muži 

a ženami, pokud jde o financování 

investic. Z tohoto důvodu jsou 

podnikatelky ve srovnání s muži ve 

zjevné nevýhodě.  

Ženy jsou efektivní obchodnice 

Ženy v podnikání: zcela nevýznamné | 

Kirsten Hall | TED Institute 

Kirsten Hall má provokativní otázku: je čas 

přestat oslavovat ženy v podnikání, jen 

proto, že jsou to ženy v podnikání? Možná, 

jak navrhuje, je čas ustanovit ženy v 

podnikání jako novou normu. 

Jako generální ředitelka 

Globálního fondu pro 

ženy pracuje Musimbi 

Kanyoro na podpoře 

žen a jejich myšlenek, 

aby mohly expandovat 

a růst. Představuje nám 

maragolský koncept 

„isirika“ - pragmatického 

způsobu života, který 

zahrnuje vzájemnou 

odpovědnost za péči o 

sebe navzájem - něco, 

co vidí ženy praktikující 

po celém světě. 

Chcete-li vyřešit 

největší problémy 

světa, investujte do žen 

a dívek 

Skutečný důvod, proč podnikatelky dostávají méně finančních prostředků Dana Kanze. 

Ženy vlastní 39 procent všech podniků v USA, ale podnikatelky získávají pouze dvě 

procenta financování začínajících podniků. Co způsobuje tento rozdíl? Dana Kanze sdílí 

výzkum naznačující, že by to mohly být typy otázek, které jsou při pohovorech kladeny 

začínajícím podnikatelkám. 

Překonávání překážek - Steven Claunch 

Když narazíme na hrbol na silnici, někdy 

zapomeneme, že máme na výběr: překážku porazit 

nebo ji nechat porazit nás. 
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různé odpovědi 
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Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

https://www.youtube.com/watch?v=2cPQZUBXXRU
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https://www.youtube.com/watch?v=2cPQZUBXXRU
https://www.youtube.com/watch?v=2cPQZUBXXRU
https://www.youtube.com/watch?v=rUIX_6NZLoE
https://youtu.be/8bbXVi_WHEk
https://www.youtube.com/watch?v=UjdB8u0Izws
https://www.youtube.com/watch?v=UjdB8u0Izws
https://www.youtube.com/watch?v=UjdB8u0Izws
https://www.youtube.com/watch?v=UjdB8u0Izws
https://www.youtube.com/watch?v=UjdB8u0Izws
https://www.youtube.com/watch?v=UjdB8u0Izws
https://www.youtube.com/watch?v=Fjee4wp77ic
https://www.youtube.com/watch?v=Fjee4wp77ic
https://www.youtube.com/watch?v=Fjee4wp77ic
https://www.youtube.com/watch?v=Fjee4wp77ic
https://www.youtube.com/watch?v=Fjee4wp77ic
https://www.youtube.com/watch?v=Fjee4wp77ic
https://youtu.be/m_KLq3CD0kU
https://www.youtube.com/watch?v=hokUdXYRe2Q
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Zdravé sebevědomí je základem úspěšného podnikání 
 
 
 

 
Věřte si Sebevědomí je sociálně psychologický poj

em, skládající se ze dvou slov, které 

vyjadřují jeho význam, a 

to vědomí si vlastní ceny.   

Wikipedie 

Ženy podnikatelky nejsou v dnešní době žádným novým fenoménem, přesto často 

musejí bojovat s předsudky. Je pravdou, že na úspěšnou podnikatelku se často 

pohlíží s podezřením, co za tím je, že dala přednost práci před hodnotami tradičně 

vnímanými jako poslání ženy – tedy být zejména v roli ženy – matky, přitom se tyto 

okolnosti v žádném případě nevylučují. 

Čelit nárazům okolí na stigma ženské role ve společnosti bývá náročné. K tomu je 

potřeba notná dávka sebevědomí a jasné vize. Sebedůvěru je přitom potřeba budovat 

už od útlého věku.  

Zdravé sebevědomí je umění poznat sebe sama, připustit si, v čem jsem nedokonalá, 

na čem musím pracovat, co se mi daří, jak jsem spokojená se svými výsledky, které 

stejně tak hodnotí i moje okolí. To je obvykle výsledek cesty naším životem, kdy jsme 

museli udělat mnohé pro to, abychom dosáhli nějakého výsledku. Často je tato cesta 

doprovázená řadou chyb a omylů, zklamáním a hledáním správného směru. 

Důležité jsou i jiné atributy, a to zejména zda to, v čem podnikám, mě naplňuje jako 

ženu i odborníka, člověka, matku a manželku… Ženy podnikatelky musí být také 

komunikativní, silné osobnosti, ve svém oboru musí umět odhadovat úspěšnost svých 

záměrů, plánovat, kreativně pracovat. V ženě podnikatelce se spojují čistě ženské 

elementy jako je půvab, harmonie, s elementy mužskými, jako je nesmlouvavost, 

schopnost plánovat a predikovat, co přinese moje rozhodnutí. 

Podle: Podnikavá žena 

Klíčové slovo: Sebevědomí 

Část 2 - Oddíl 3 - Cesta od “já mohu” k “my můžeme” 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Sebev%C4%9Bdom%C3%AD_(soci%C3%A1ln%C3%AD_psychologie)
http://learnersdictionary.com/definition/barrier
https://www.podnikavazena.cz/blogy/osobni-rozvoj/zdrave-sebevedomi-je-zakladem-uspesneho-podnikani


1. Proč chci podnikat? 

Ujasněte si, jaká je vaše hlavní motivace. 

Co vás vede k podnikání? Máte pevnou 

vizi, ideu, kterou byste ráda naplnila? 

Promyslete si svůj byznys plán, materiální 

zázemí, schopnosti pracovat s financemi. 

Popřemýšlejte, zda je předmět vašeho 

podnikání zajímavý pro potencionální 

uživatele a nakolik bude naplňovat vás 

jako ženu podnikatelku. Pak už jděte za 

svým snem. 

2. Reálné cíle 

Nechtějte hned dosáhnout nemožného. 

Stanovte si reálné cíle a dejte si je jako 

předsevzetí. Nic neuspěchejte. Zvolíte-li 

rychlou cestu, může přijít náraz. V 

takovém případě se musíme vrátit zpátky 

a vyrazit na cestu, která není ani rychlá ani 

snadná a vyžaduje od nás trpělivost, 

hodně dobré práce a velmi silnou motivaci 

dojít do cíle, dopracovat se naplnění naší 

představy, v čem chceme podnikat, s kým 

a čeho chceme dosáhnout. 

3. Radost 

Jděte do toho s radostí a chutí. Podle Jany 

Zapletalové je důležité hlavně chtít. Pokud 

něčeho opravdu chceme dosáhnout a 

nahlížíme na vše optimisticky, je pro nás 

daleko jednodušší překonávat případné 

překážky. Jestliže však něco dělat 

nechceme, ale musíme, nebo bychom 

měli, protože to od nás někdo jiný 

očekává, cesta je pak daleko náročnější. 

4. Věřte své myšlence 

Pokud si nejsme jistí tím, co děláme a 

nevěříme si, obvykle tím ovlivňujeme i 

důvěryhodnost našeho konání a tím také 

případnou důvěru klientů a úspěšnost 

našeho podnikání. Součástí úspěchu je 

také schopnost přiznat chybu a poučit se z 

ní, určitá míra pochybností je tedy také 

součástí zdravého sebevědomí. 

 

5. Nenechte se odradit 

Při vaší cestě za splněním snu jistě přijdou 

překážky a nárazy. Nevzdávejte to. Buďte 

vytrvalá a překážky postupně překonávejte 

jednu za druhou. Nelekejte se, že 

klopýtnete. Zase vstaňte a jděte dál. I když 

to tak na první pohled nevypadá, každá 

překážka vás posune. 

6. Reflexe 

Jít si za svým snem neznamená neohlížet 

se nalevo napravo. Sebereflexe je velmi 

důležitá. Zastavte se a zamyslete se nad 

tím, co děláte, kam se posouváte, jak 

vnímáte svoji práci a jak ji vnímá vaše 

okolí, rodina, nejbližší lidé. Jít si za svým 

neznamená být sobec. 

7. Odpovědnost 

Odpovědnost tvoří charakter. V podnikání 

budete odpovědná nejen za sebe, ale i za 

své kolegy, podřízené, klienty... Buďte 

odpovědná k sobě i k ostatním. 

Odpovědnost je základem důvěry a 

zdravých vztahů. 

8. Tolerance a důslednost 

Každý může uklouznout, udělat chybu. 

Buďte tolerantní, ale zároveň důsledná a 

vyžadujte nápravu. Nejen od svých 

podřízených, ale i od sebe samotné. Tím 

přijmete i svoje chyby. 

9. Schopnost rozhodovat se 

Patříte mezi váhavé střelce, kterým trvá 

neskutečně dlouho, než se přikloní k 

jasnému verdiktu? Takováto vlastnost vás 

bude limitovat. Naučte se pevně 

rozhodovat a za svým názorem si stát. 

10. Závist 

Ano, na závist budete v podnikání narážet. 

Je důležité naučit se s ní pracovat a 

dokázat se nad ni povznést. 
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Jsem nezávislá? 

16 populárních nápadů na malé podniky 

pro podnikatelky 

Přemýšlíte o rozjezdu nového podniku? 

Teď je na to ten pravý čas! Pro inspiraci 

se podívejte na náš 

seznam podnikatelských nápadů. 

Jedna neviditelná bariéra, která brání 

ženám v práci: povinnost přízpůsobit se 

Odvažte se být nezávislí | 

Camila Coutinho | 

TEDxPaloAltoCollege 

Očekává se, že muži 

dosáhnou kariérního 

úspěchu, zatímco ženské 

protějšky často zůstanou 

doma a starají se o děti. 

Camila zpochybňuje široce 

přijímané předpoklady o 

„tradičních“ rolích ve 

vztazích. 

Finanční gramotnost: 

Pomáháme ženám k finanční 

nezávislosti 

Na základě 

osobních zkušeností Elaine 

zdůrazňuje velké nerovnosti 

ve finanční nezávislosti a 

gramotnosti, s nimiž se ženy 

stále potýkají, a inspiruje 

a vybízí ženy, aby se staly 

finančně nezávislými. 
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stejná otázka 

různé odpovědi 

Důležitost vzniku silných, 

nezávislých žen | Carter Pauline 

Roa | TEDxYouth @ SHC 

Je tak neuvěřitelně důležité říkat 

ženám, že je v pořádku být 

nezávislý a silný. Carter Pauline 

Roa vypráví svůj příběh o tom, jak 

se vyvinula v nezávislou a silnou 

mladou ženu, v naději, že bude 

inspirovat ostatní. 

Proč paní Nezávislá nemůže najít pana 

Pravého -  Annie White | 

TEDxWilmingtonWomen 

Seznamovací trenérka Annie White 

koučuje ženy. Učí je, jak jednat ve svém 

milostném životě stejně odhodlaně, 

proaktivně a houževnatě, jako ve všech 

ostatních oblastech jejich života.  
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Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

https://thestoryexchange.org/16-popular-small-business-ideas-women-entrepreneurs/
https://thestoryexchange.org/16-popular-small-business-ideas-women-entrepreneurs/
https://www.youtube.com/watch?v=rxO7wjl4Vbo
https://ideas.ted.com/one-invisible-barrier-holding-back-women-at-work-the-conformity-bind/
https://ideas.ted.com/one-invisible-barrier-holding-back-women-at-work-the-conformity-bind/
https://ideas.ted.com/one-invisible-barrier-holding-back-women-at-work-the-conformity-bind/
https://www.youtube.com/watch?v=a2MR5XbJtXU
https://www.ted.com/talks/camila_coutinho_dare_to_be_independent
https://youtu.be/_hWo7qe9R5I
https://www.ted.com/talks/elaine_kusuma_financial_literacy_helping_women_to_be_financially_independent
https://www.ted.com/talks/elaine_kusuma_financial_literacy_helping_women_to_be_financially_independent
https://www.ted.com/talks/elaine_kusuma_financial_literacy_helping_women_to_be_financially_independent
https://youtu.be/yv-ddEonKd0
https://www.youtube.com/watch?v=aw3pTc2L-tU
https://www.youtube.com/watch?v=aw3pTc2L-tU
https://www.youtube.com/watch?v=aw3pTc2L-tU
https://www.youtube.com/watch?v=aw3pTc2L-tU
https://www.youtube.com/watch?v=adZaEaH7DTQ
https://www.youtube.com/watch?v=adZaEaH7DTQ


Cvičení 

              
Část           2  
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Analýza lidí v týmu 

Porovnejte možnosti vašich lidí s našimi průmyslovými 

měřítky. Zjistěte, co ještě můžete udělat pro vybudování 

špičkové praxe - ať už právě začínáte, nebo jste již 

vybudovali zkušený a specializovaný tým. 

Po dokončení dotazníku ihned uvidíte své výsledky , 

které budou porovnány s průmyslovými měřítky pro 

klíčové komponenty efektivní analázy lidí. Referenční 

hodnoty jsou sestaveny z unikátního hloubkového 

průzkumu trhu, který vám pomůže vytvořit váš obchodní 

případ. 

 

 

Silná strategie 

Část        2  
Cvičení 

Pokud jde o plánování, modelování a analýzu pracovních sil, může to být 

obtížné - jak to tedy co nejvíce zjednodušit? 

 

Stačí pár minut - stačí provést naše jednoduché posouzení a můžete porovnat 

svou společnost s průmyslovými měřítky a zjistit, kde můžete provést 

nejefektivnější vylepšení. 
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Kompletní sebehodnocení 

 

Bohatší přehled s více daty a 

statistikami pro vytvoření obchodního 

případu. 

 

10 minut trvání hodnocení  

25 otázek 

Podrobný pohled na 6 komponent 

schopností - strategie, lidé, data, 

technologie, procesy a správa. 

Srovnání se 7 průmyslovými měřítky 

Rady a tipy, jak se zlepšit 

Užitečná data pro vytvoření vašeho 

obchodního případu 

přejděte na kompletní sebehodnocení  

Spěcháte? 

 

Pro rychlý přehled využijte naše 

minutové sebehodnocení. 

 

1 minuta na dokončení 

4 otázky 

Souhrn vaší současné úrovně 

vyspělosti v analytice lidí 

Jak jste na tom s celkovými 

průmyslovými měřítky 

Doporučené další kroky 

 

přejděte k rychlému sebehodnocení 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul 2 – Dimenze sociálního podnikání 

https://www.orgvue.com/people-analytics-self-assessment/
https://www.orgvue.com/survey/people-analytics-self-assessment-in-one-minute/


  WISED – INSPIRACE 
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„Vždy jsem věřil, že móda neexistuje jen proto, aby ženy dělala 

krásnějšími, ale také proto, aby jim dodala odvahu a sebevědomí.“  

—  Yves Saint Laurent 

 

„Povýšenost nikdy nemá žádnou omluvu. Pochází buď z malého 

sebevědomí, nebo se opírá o dočasné a povrchní úspěchy.“  

—  Dalajláma 

 

„Sebevědomí, láska a těžká práce tě mohou osvobodit i z chudoby a 

beznaděje.“  

—  Richard Bach 

 

„Sebevědomí je to, co máte, než pochopíte, kde je problém.“  

—  Woody Allen 

 

„Pocit méněcennosti a neschopnosti vám brání v uskutečnění vašich 

přání, ale sebedůvěra vede k úspěšnému realizování vlastních 

představ.“  

—  Norman Vincent Peale 

 

„Sebedůvěra vyplývá z pocitu, že jsem důležitý a zasloužím si to 

nejlepší. Dospělí někdy sebejisté chování u dětí považují za nezdvořilé, 

namísto aby ocenili jeho asertivitu. Když vidíme, že má dítě odvahu 

prosazovat svou vůli, měli bychom stát za ním a pěstovat mu rostoucí 

sebevědomí.“  

—  Naomi Aldort 

 

„Mám rád přátele, kteří mají nezávislou mysl, protože mají tendenci 

přimět vás vidět problémy z jiných úhlů.“  

—  Nelson Mandela 

 

„Pamatuj, že je projev stejné nezávislosti změnit své mínění jako 

poslechnout jiného, kdo by je rád opravil.“  

—  Marcus Aurelius 
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Část 3 

Rozvoj hodnot  

pro správná rozhodnutí 

• Pochopit proces rozhodování 

• Zjistit, jak lze integrovat etiku do strategického plánování 

• Naučit se uplatňovat principy etického managementu 

• Seznámit se se společenskou odpovědností firmy 

• Zjistit, které hodnoty ovlivňují manažery v sociálním podnikání C
ÍL

E
 

Oddíl 1 – Rozhodování strana 65 

Rozhodnutí, kterým směrem se v podnikání vydat 67 

Zajímavé odkazy strana 68 

 

Oddíl 2 – Rozhodování na základě hodnot strana 69 

Manažerská etika a integrace etiky do strategického plánování strana 72 

Zajímavé odkazy strana 73 

 

Oddíl 3 – Etický management strana 74 

Společenská odpovědnost firem strana 76 

Zajímavé odkazy strana 77 

 

Oddíl 4 - Hodnoty, které řídí sociálního podnikatele strana 78 

Co nabízí sociální podniky svým komunitám? strana 80 

Zajímavé odkazy strana 81 

 

Cvičení  strana 82 

Inspirace strana 90 
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Rozhodování patří mezi významné 

aktivity, které manažeři v organizaci 

realizují. Jako nedílná složka 

manažerské práce se rozhodování 

uplatňuje v podstatě ve všech 

manažerských činnostech. 

Rozhodování je procesem výběru mezi 

alespoň dvěma možnými variantami 

jednání. 

Při rozhodování manažera jde o 

kombinaci vědy a umění rozhodovat. 

Význam rozhodování se projevuje 

především v tom, že kvalita a výsledky 

těchto procesů, především strategických 

rozhodovacích procesů probíhajících na 

úrovni top managementu, zásadním 

způsobem ovlivňují efektivnost 

fungování a budoucí prosperitu těchto 

organizací. Nekvalitní rozhodování 

může být přitom jednou z významných 

příčin podnikatelského neúspěchu. 

Význam rozhodování se současně odvíjí 

i od rozsahu zdrojů (především 

finančních prostředků), které jsou na 

rozhodování vázány, resp. o kterých se 

rozhoduje. 

Rozhodování probíhá na různých 

úrovních řízení organizací a má dvě 

stránky: 

•Stránku meritorní – věcnou, 

obsahovou; 

•Stránku formálně logickou – 

procedurální. 

Meritorní stránka 

Odráží odlišnosti jednotlivých 

rozhodovacích procesů – jejich typů. 

V závislosti na obsahové náplni se jistě 

vzájemně liší rozhodování: 

- o výrobním programu, 

- o kapitálových investicích, 

- o uvedení výrobku na trh a jeho 

marketingové strategii, 

- o organizačním uspořádání firmy, 

- o vytvoření společného podniku, 

- o výběru pracovníků na určitá místa 

atd. 

 

Stránka formálně logická 

Na druhé straně mají však jednotlivé 

rozhodovací procesy, jejich typy určité 

společné rysy a vlastnosti, a to bez 

ohledu na jejich odlišná obsah.To, co 

jednotlivé rozhodovací procesy spojuje, 

je určitý rámcový postup, procedura 

řešení odvíjející se  

- od identifikace problému, 

- vyjasňování jeho příčin, cílů řešení, 

- vyhodnocení variantních řešení a 

- volbu varianty určení k realizaci. 

 

Téma: účast na rozhodovacím procesu  
 

Jak děláme důležitá 

rozhodnutí 

Rozhodování je procesem výběru 

mezi alespoň dvěma možnými 

variantami jednání. 

Při rozhodování manažera jde o 

kombinaci vědy a umění 

rozhodovat. 

Miras.cz 

Klíčové slovo: Rozhodování 

Část 3 – Oddíl 1 - Rozhodování  
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Rozhodnutí, kterým směrem se v podnikání vydat 
 

Každý podnikatel je svého štěstí strůjcem. Vývoj a směr podnikání určují některá 

zásadní rozhodnutí, které je ideální si ujasnit hned na začátku. Jestliže už 

podnikáte déle, určitě vám prospěje se zastavit a s nadhledem se podívat, jak vaše 

podnikání funguje a jestli je úspěšné a hlavně, jak se v něm cítíte. Jste šťastní a 

spokojení? 

Rozšiřovat firmu nebo dělat, co máte rádi? 

U spousty živnostníků má vývoj podnikání následující průběh. Začnete podnikat a 

daří se vám. Během několika let už máte dobré jméno a zvyšuje se vám počet 

zakázek. Už na to sám nestačíte a tak je potřeba udělat velké rozhodnutí. Přibrat 

někoho do party, nabrat zaměstnance, firmu rozšířit. To s sebou však nese nejen 

vyšší náklady a vyšší zodpovědnost. Často se stává, že už se budete muset 

věnovat úplně jiným věcem než dříve. 

Jestliže jste například úspěšný zahradník, prořezáváte ovocné stromy a užíváte si 

čerstvého vzduchu a čisté hlavy, po rozšíření firmy budete nejspíše muset více 

času věnovat shánění zakázek, byrokracii a organizaci. A řezat stromy za vás 

budou ostatní. Otázka je, jestli to tak opravdu chcete. 

Věnovat podnikání všechen čas nebo si i užívat? 

Obecně panuje názor, že čím více času dáte svému podnikání, tím bude 

úspěšnější. Není to tak úplně pravda. Aby byl člověk fit, je potřeba také dostatečně 

odpočívat, relaxovat nebo cestovat a poznávat nové věci. Platí, že úspěšní 

podnikatelé jsou ti, kteří si podnikání užívají. A zároveň jim podnikání vydělává 

dostatek peněz. 

Nebojte se experimentovat. Vyzkoušejte pouze čtyřdenní pracovní režim (3 dny v 

týdnu máte volno), zkuste digitální nomádství (cestování spojit s prací), jestli vám to 

profese dovolí nebo si alespoň jednou za rok udělejte několikatýdenní dovolenou. 

Riskovat nebo hrát na jistotu 

Dalším rozhodnutím, které budete muset udělat je otázka rizika. Budete zkoušet 

nové věci, nové postupy a riskovat případný neúspěch? Určitě se to vyplatí, 

posunete se dál jako osobnost a okořeníte tak i své podnikání. Samozřejmě se 

můžete držet svého naučeného, co funguje, ale provětrat své návyky a osvědčené 

postupy, podívat se na svůj byznys z nadhledu a trošku zariskovat se určitě jednou 

za čas vyplatí. Rozhodnutí je na vždy jen na vás. 

Směr podnikání je na Vás 

Každá profese má svá specifika. Sami denně musíte dělat určitá rozhodnutí. 

Některá jsou však podstatnější než jiná. A na některé otázky se sami sebe ani 

nezeptáme. Podívejte se na své podnikání z nadhledu! Jste spokojení? Děláte to, 

co vás baví? Uživíte se tím tak, jak si představujete? Nebojte se těchto otázek a 

podívejte se svému podnikání do očí. 
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Jak se rozhodujeme? 

Paradox volby| Barry 

Schwartz 

Psycholog Barry 

Schwartz se zaměřuje na 

ústřední princip 

západních společností: 

svobodu volby. Podle 

Schwartzova odhadu nás 

volba neudělala 

svobodnějšími, ale více 

paralyzovanými, ne 

šťastnějšími, ale 

nespokojenějšími. 
 

Jak se rozhodovat - 

Život nás neustále 

nutí činit velmi velká 

a často velmi 

bolestivá rozhodnutí. 

Až budeme čelit příští 

volbě, je zde malé 

cvičení, které by nám 

mohlo pomoci jasněji 

poznat naši vlastní 

mysl. 

3 způsoby, jak dělat 

lepší rozhodnutí - Tom 

Griffiths 

Kognitivní vědec Tom 

Griffiths ukazuje, jak 

můžeme použít logiku 

počítačů k rozmotání 

složitých lidských 

problémů, a sdílí tři 

praktické strategie pro 

lepší rozhodování - o 

všem, od hledání 

domova až po výběr, do 

které restaurace se 

dnes večer vydat. 

 

Jak jsem překonala rozhodovací paralýzu | Mary Steffel | 

TEDxNortheasternU 

Často se cítíme paralyzováni nerozhodností - 

nemůžeme si vybrat mezi dvěma nebo více 

alternativami, ať už je jejich dopad na náš život malý 

nebo velký. 

Etické rozhodování 

Zapřemýšlejte, kdy jste naposledy udělali 

velké rozhodnutí. Proč jste se tak rozhodli? 

Co vás přimělo vybrat si jednu cestu, místo 

abyste si vybrali kteroukoli z dalších 

možností, které máte k dispozici? 
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Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

https://www.youtube.com/watch?v=VO6XEQIsCoM
https://www.youtube.com/watch?v=VO6XEQIsCoM
https://www.youtube.com/watch?v=VO6XEQIsCoM
https://www.youtube.com/watch?v=okdsAZUTJ94
https://www.youtube.com/watch?v=1mLQFm3wEfw
https://www.youtube.com/watch?v=1mLQFm3wEfw
https://www.youtube.com/watch?v=1mLQFm3wEfw
https://www.youtube.com/watch?v=1mLQFm3wEfw
https://www.youtube.com/watch?v=1mLQFm3wEfw
https://www.youtube.com/watch?v=1mLQFm3wEfw
https://www.youtube.com/watch?v=1mLQFm3wEfw
https://www.youtube.com/watch?v=K9yDyl_LX4E
https://www.youtube.com/watch?v=K9yDyl_LX4E
https://www.youtube.com/watch?v=K9yDyl_LX4E
https://www.youtube.com/watch?v=K9yDyl_LX4E
https://www.youtube.com/watch?v=K9yDyl_LX4E
https://www.youtube.com/watch?v=K9yDyl_LX4E
https://www.youtube.com/watch?v=K9yDyl_LX4E
https://www.youtube.com/watch?v=n0uwTBrgqxI


Etika  

Na otázku „Co je to etika?” je velice 
složité odpovědět, protože existuje 
mnoho názorů a pojetí, například 
každá etická škola ji definuje jinak. 
Každá z definic je něčím jedinečná a 
odráží se od vlastního základu, který 
se různí. Může se jednat o základ 
filosofický, náboženský, či politický  

 
Morálka  

Morálka pochází z latinského slova 
„mos“, „moris”, který znamená mrav, 
zvyk, obyčej, je tedy velmi podobný 
řeckému slovu ethos. Cítíme zde tedy, 
že obě slova si budou i v českém 
jazyce velice blízká a jejich význam 
bude podobný. Vyjadřují osobní 
způsob života a mravní chování 
jedince.  

 
Normy  

Normy jsou nepsaná pravidla chování, 
která poskytují určitý návod k tomu, jak 
jednat. Informují, jak by se lidé měli 
chovat, respektive jak by bylo na místě, 

aby se chovali. Tato pravidla nejsou 
nikdy psaná a předávají se pouze ústní 
formou nebo chováním a jsou 
regulovány reakcemi lidí, ke kterým 
dochází, pokud jsou porušovány  
 
Hodnoty  

Hodnoty patří mimo jiné jako pomůcka 
při charakteristice kultury organizace a 
pomáhají určit, co je dobré, nebo 
špatné a co je důležité. Vztahují se k 
tomu, co je považováno za nejlepší a 
co by mělo tak být. Pokud se zaměříme 
na podnik, tak ten, který je označován 
jako „řídící se hodnotami” je ten, ve 
kterém určitou „soustavu hodnot” sdílejí 
všichni zaměstnanci firmy. Některé z 
oblastí typických pro vyjádření hodnot 
jsou tyto:  

• výkon,  

• schopnost a způsobilost,  

• konkurenceschopnost,  

• inovace,  

• kvalita,  

• služba zákazníkovi,  

• týmová práce,  

• péče o lidi a ohledy na ně. 

Část 3 – Oddíl 2 – Rozhodování na základě hodnot 

Etika (z řeckého ethos – mrav), nebo 

též teorie morálky je filozofická 

disciplína, která se zabývá zkoumáním 

mravní dimenze skutečnosti. Etika 

zkoumá morálku nebo morálně 

relevantní jednání a jeho normy. 

Wikipedie Téma: Morálka, etika, normy a hodnoty 

  

Co ovlivňuje naše 

rozhodnutí? 

Klíčové slovo: Etika 
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Manažerská etika 
 

Regulace lidského chování je již od pradávna silným politickým tématem 

společnosti. Řízení lidí má mnoho podob, stylů, ale jedno mají společné. Je jím 

fakt, že každá příčina má svůj následek, tedy to, jaký výsledek z lidí dostaneme 

závisí ve značné míře na tom, jak jsou řízeni. Etické principy zde hrají 

významnou roli. Pomineme – li filozofickou podstatu a historický podtext etiky 

jako vědní disciplíny a zaměříme – li se na přítomnost, můžeme si všimnout, že 

v dnešním světě neustálého zrychlování, technologického pokroku a globalizace 

by se měly firmy zaměřovat na personální činnosti a péči o zaměstnance a 

nejednat s nimi jen jako s pracovní silou, ale více a lépe se zaměřovat na jejich 

individualitu a potřeby každého jedince, ovšem s cílem využít jejich potenciál. 

Pojem etika je dnes velmi aktuálním tématem. Tato vědní disciplína pracuje s 

pojmy jako je morálka, hodnotový systém, dobro a zlo. Někomu se může zdát, 

že ty správné a ze své podstaty dobré hodnoty v poslední době zanikají, nebo je 

jich postupně ukrajováno, někdy i takzvaně „shora”. Podnikatelské prostředí, či 

tržní hospodářství obecně, je, dle mého názoru, ve své podstatě založeno na 

etických a morálních principech a vstup do tohoto prostředí by měl být podmíněn 

přítomností těchto hodnot a dodržováním daného konsenzu. Každý subjekt by 

se měl, v ideálním případě, chovat podle pravidla „konej tak, jak chceš, aby 

ostatní konali tobě”, protože veškeré ekonomické úkony jsou založené na 

důvěře, platební morálce a jiných pravidlech. Asi všichni cítíme, že tomu nemusí 

vždy tak být, respektive, že tomu tak často nebývá, vždyť někteří zastávají 

názor, že ekonomika a etika, či etika a podnikání nejdou dohromady a že etické 

jednání je jen jakousi brzdou v dosahování strategických cílů organizací a 

dosahování předsevzatých zisků.  

Podnik ale může stabilně a dlouhodobě fungovat jen a pouze na základě 

etického přístupu ve vnitřním prostředí, tedy ke svým zaměstnancům a zároveň 

proaktivním jednáním co se týče společenské odpovědnosti, tedy etickým 

přístupem k vnějšímu prostředí podniku.  

 

Anna Langerová: Manažerská etika 
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Integrace etiky do strategického plánování podniku 

Integraci podnikové etiky je možné brát jako doplněk k právním povinnostem 

zavedeným do podnikové strategie. V utváření podnikové strategie pomůže jasná 

formulace podnikové filosofie a jejích. Zákoník práce jasně vyžaduje rovné 

zacházení a zákaz diskriminace v paragrafu 16, tj. zaměstnavatelé jsou povinni 

zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci. Stejně jako právo, tak ani etika 

není sebenaplňující, záleží na každém jednotlivci, jak se k plnění těchto povinností, 

nebo sjednaným předpokladům, postaví. Právo má oproti etice tu výhodu, že je 

státem regulované a v myslích lidí je více zakořeněné a zautomatizované. U 

zaměstnanců může zaměstnavatel za porušování pracovní kázně výchovně 

zakročit. Plnění morálních povinností je těžko regulovatelné, a proto je potřeba, 

aby docházelo k důsledné integraci etiky do všech podnikových procesů. Takováto 

cílená integrace by měla probíhat synchronně na těchto úrovních – podniková 

kultura, etické vedení a socializační proces. 

V rámci podnikové kultury je třeba se starat o všechny čtyři komponenty, zejména 

tedy o klíčové etické hodnoty jako základ a etické kodexy, tedy psanou formu 

těchto hodnot. Tradice podniku správným směrem podporuje klima v podnikové 

kultuře. Přispívá k určitému pocitu sounáležitosti s firmou a chuti k pokračování v 

zavedených morálně správných postupech a procesech. Organizační kultura, tedy 

kultura podniku je těžko specifikovatelná, ale velkou měrou se podílí a ovlivňuje 

toto klima. V ideálním případě by vztah nadřízený – podřízený měl být partnerský a 

rozdíly by se měly projevovat jen v odlišných pravomocích a míře odpovědnosti. 

Je jisté, že to, jakým způsobem jsou lidé vedeni, se velkou měrou podílí na tom, 

jak budou tito lidé smýšlet a jak budou jednat. Etiku je potřeba začleňovat a 

pojmout ji jako součást strategického plánování podniku, jedině tak je možné docílit 

jejího naplňování. Cílené zahrnování etiky do všech dílčích procesů má velký efekt 

na výsledky podniku a jisté zlepšení v chování každého jednotlivce, jejich morální 

růst a posilování dobrého vnímání podniku veřejností. Předpokladem k dosažení 

úspěšné aplikace etiky je morálně nastavený dialog, tedy správná komunikace. 

Platí, že čím efektivnější je komunikace, tím operativnější je etické vedení. 

Smyslem hodnocení a kontroly je zjišťování a následné odstraňování problémů a 

tím zefektivňování všech dílčích procesů podniku. 

Důležité z hlediska socializace je stimulace k etickému jednání ke všem 

pracovníkům firmy. Pokud vycházíme z teze, že morální hodnoty jsou dnes 

nadstandardem, je nutné pracovníky v tomto ohledu školit a vzdělávat. Jednou z 

podskupin je tzv. “Training in the job”, což je pojem, který se vžil napříč národy a 

znamená obecně získávání nových praktických zkušeností v rámci pracovního 

poměru. Na úplném prvopočátku stojí výběr toho správného kandidáta. Je potřeba 

rozpoznat mravně způsobilého člověka, který nebude narušovat již třeba zažité 

morálně správné klima v podniku. 
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Manažerská etika 

Je obchodní etika 

oxymoron? | Mohammad 

Ali | TEDxHarrisburg 
 
 
 

What really motivates people to 

be honest in business | 

Alexander Wagner 

Každý rok se jedna ze sedmi 

velkých společností dopustí 

podvodu. Proč? Abychom to 

zjistili, Alexander Wagner nás 

zavede do ekonomiky, etiky a 

psychologie správného postupu. 

Připojte se k němu na 

introspektivní cestě po kluzkých 

svazích podvodu, protože nám 

pomáhá pochopit, proč se lidé 

chovají tak, jak se chovají. 

The report Legal vs. 

Ethical Liability: A Crisis of 

Leadership and Culture | 

Mel Fugate | TEDxSMU 

 

Profesor Fugate tvrdí, že 

vedoucí představitelé na 

všech úrovních a napříč 

průmyslovými odvětvími 

se musí zaměřit na 

etickou odpovědnost nad 

rámec právní 

odpovědnosti za sebe a 

své organizace. Etická 

odpovědnost testuje 

skutečnou povahu vůdce 

a určuje charakter a 

kvalitu kultury organizace. 

48 

stejná otázka 

různé odpovědi 

WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 

Jak se stát etickými natolik, jak si myslíme, že 

jsme Morgan Hamel | TEDxYYC 

Nejsme tak etičtí, jak si myslíme. A pokud si to 

uvědomíme, máme větší šanci být lepší. 

Vytváření etických kultur v podnikání: Brooke 

Deterline v TEDxPresidio 

Jako korporátní ředitelka projektu Heroic 

Imagination Project (HIP) Brooke pomáhá správním 

radám, manažerům a týmům na všech úrovních 

rozvíjet dovednosti jednat s odvahou a 

vynalézavostí tváří v tvář náročným situacím.  

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul 2 – Dimenze sociálního podnikání 

Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Qhomjw2P-V0
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Téma: problémy s uplatněním etiky ve firmě 

Etický 

manažer Za manažerskou 

etiku považujeme takové úsilí 

pracovníků v oblasti podnikání a 

veřejné správy, které promítá 

zásady etiky (morálky) do všech 

fází rozhodování a řídící práce. 

Manažerská etika 

Klíčové slovo:  

Manažerská etika 

Část 3 – Oddíl 3 -  Etický management 
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Management (řízení) se týká hlavně 

realizace strategických cílů a jeho 

vrcholným představitelem je manažer. Je 

právě na těchto konkrétních a 

jednotlivých osobách, aby etické hodnoty 

přenesli a uplatňovali vzhledem k 

vnitřnímu i vnějšímu prostředí podniku a 

po celé šíři podnikového žebříčku. 

Existuje několik důvodů, kvůli kterým 

bývá problém s uplatněním morálky a 

etiky v podnikatelském prostředí, tj. to, z 

jakých důvodů manažeři neuplatňují 

takové styly vedení právě ve svých 

firmách.  

 

1. Mezi manažery je nedostatečné 

povědomí o obsahu a poslání etiky 

jako takové ve společnosti, 

podnikání a speciálně v 

managementu. Manažer bere 

aplikaci etiky do svého systému 

vedení jako naprosto zbytečnou, 

jeho práci jen zdržující a něco tak 

vzdáleného, že se tím nemusí 

zabývat. Naneštěstí etika je obor tak 

obecný, přítomný a všude potřebný, 

který prostupuje naskrz celou 

společností jako téma velmi aktuální 

a všemi obory jako nezbytné. 

Manažerská etika je jedním ze 

základních předpokladů proto, aby 

se manažer stal úspěšným, a to ať 

už řídí nadnárodní firmu, nebo je 

trenérem sportovního družstva.  

2. Manažeři se etiky bojí, zejména ti, 

kteří pracují v nemorálním prostředí 

a snaží se v něm naopak obstát. 

Těmto manažerům ubývají rychle 

síly, protože i když jsou přesvědčeni 

o správnosti uplatňování morálky, 

nemají dostatečnou podporu od 

vyšší moci, tedy od legislativy, 

soudů a státu. Procesy, které 

nakonec i dojdou k uznání a 

potvrzení jejich správnosti jsou 

natolik zdlouhavé a finančně 

náročné, že se jim tyto investice 

vlastně často ani nevyplácejí. 

3. Manažeři se bojí, že budou muset 

jednat mravně kvalitně v celém 

svém životě. A to je bohužel něco, 

do čeho se jim nechce. Uvědomují 

si, že nemohou tyto principy žádat 

od svých zaměstnanců, pokud je 

sami nebudou dodržovat. 

Zamysleme se, jakou morální váhu 

bude mít pro společnost například 

politik, který bude podvádět a krást? 
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4. Současný, ale i minulý systém 

orientoval manažery ke 

krátkodobým výsledkům. Viditelné 

a pozitivní výsledky jsou dnes od 

vedoucích pracovníků vyžadovány 

až v nesmyslně krátkých časových 

obdobích, uplatňuje se teď vysoká 

orientace na rychlost. Tito 

pracovníci jsou pak nuceni využívat 

neetického jednání, aby stihli dané 

lhůty a splnili normy, které ale 

přinášejí jen krátkodobý užitek na 

úkor dlouhodobé prosperity. Toto 

jednání také silně působí na 

podnikové klima, které může vést k 

nadměrné fluktuaci zaměstnanců. 

Nabalují se na to tedy další a další 

negativní jevy, které brzdí a 

znepříjemňují proces dosahování 

strategických cílů organizace.  

5. Manažeři podceňují tvořivost svých 

pracovníků. A na druhé straně 

přeceňují důležitost své práce. 

Každý podnik funguje na základě 

synergického efektu, každý článek 

je důležitý a vše musí fungovat. 

Stále platí, že víc hlav víc ví, a 

proto například podnikové schůze, 

brainstormingy, či obyčejné 

naslouchání může procesy vylepšit, 

zrychlit a zefektivnit.  

6. Manažeři se často věnují jen 

kvantifikovatelným jevům. Na jejich 

obranu, činnosti úzce spojené s 

kalkulováním aj. jsou potřeba, jedná 

se o výsledky, na kterých vidíme, 

zda podnik funguje, nebo ne. 

Ovšem z jakého důvodu se to děje 

je už věcí často nevypočitatelnou a 

jednání, které je nemorální může 

značně ovlivnit konečný stav, a 

proto by se i tomuto měli manažeři 

věnovat.  

7. Manažeři se domnívají, že jedinými 

skutečnými odborníky jsou oni 

sami. U některých to může být z 

negativních zkušeností, u některých 

zase díky vrozeným vlastnostem, 

ale hodně manažerů má pocit, že 

jen oni zvládnou vše nejlépe a mají 

problém spolehnout se na ostatní a 

například delegovat některé dílčí 

činnosti na své kolegy a podřízené. 

Často vidí kolem sebe navíc to, jak 

se ostatním neetické jednání 

vyplatilo.  

8. Manažeři nejsou ve svém etickém 

snažení podporováni širokou 

veřejností. Alespoň v České 

republice je tato situace velmi 

obtížná. Mám ten názor, že etické 

příklady musí přijít shora. Těžko 

přesvědčovat řadového občana, 

aby se choval morálně, když 

příslušníci vrcholových postů 

našeho politického systému ani 

zdaleka nejednají podle těchto 

principů. Pokud člověk neuznává 

etické a morální principy, nemá ve 

světě byznysu co pohledávat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Langerová: Manažerská etika 
 

WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul 2 – Dimenze sociálního podnikání 

https://core.ac.uk/download/pdf/84833786.pdf


Společenská odpovědnost 
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Management lidských zdrojů se žene velmi rychle kupředu a to, co bylo včera, už 

dnes nestačí. Včerejší nadstandard se stává dnešní nutností. Jedním z těchto 

novějších postupů vpřed je tzv. CSR neboli Společenská, či Sociální 

odpovědnost firem, přeložena z anglického Corporate Social Responsibility.  

Jedná se o jistý závazek vůči vnějšímu prostřední podniku, můžeme do něj 

zařadit ekologické zacházení, zaměstnávání znevýhodněných skupin obyvatel 

(např. tělesně i duševně postižených, matek, starší populace), obecně 

zaměstnávání obyvatel té oblasti, ve které firma sídlí, etické způsoby zacházení 

s lidmi aj. Tato problematika nás zajímá právě proto, že zde velkou roli hrají 

právě etické principy. Můžeme říci, že pokud se chová firma společensky 

odpovědně, může se jí to velmi vyplatit. Ukážeme si to na příkladu.  

Firma se usídlí na periferii města, ve velmi nevzhledném prostředí plném 

rozpadlých socialistických továren. Pravdou je, že zvelebování těchto míst je 

starostí města, ale jak už to z praxe jistě všichni známe, mnohdy tomu tak 

nebývá. Novým trendem je dnes právě to, že se tyto problémy stávají i „starostí” 

firem a v momentě, kdy firma investuje do přeměny těchto míst v parky, vysází 

stromy a udělá z toho příjemné prostředí s dětským hřištěm, bude se tím 

prezentovat jak zaměstnancům, tak třeba potenciálním zákazníkům velmi 

kladně, což zákonitě vede k dobrému jménu a tím i rostoucím tržbám. Navíc tito 

zaměstnanci pak bývají hrdí, že jsou součástí takového podniku, bývají 

loajálnější a jejich fluktuace mnohem nižší. Mezi nejčastější problémy se řadí 

právě ty spojené s životním prostředím. Jeho kvalita se bohužel jen zhoršuje, a 

to v důsledku vědomého lidského konání, jakým je třeba podnikání, či práce. 

CSR je jedním ze způsobů, jak docílit zlepšování této situace a zpomalit nynější 

rostoucí tempo.  
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Společenská odpovědnost firem zasahuje do mnoha oblastí. Ekonomické, 

sociální i environmentální. Na tyto skutečnosti by se měla strategie firmy 

uplatňující CSR v jednotlivých oblastech zaměřit: 

 

Ekonomická oblast:  

• jasně formulovaný, závazný a vymahatelný etický kodex, jehož dodržování je 

samozřejmostí  

• transparentnost firmy – firma musí jednat průhledně, korektně a logicky  

• ve firmě se uplatňuje princip dobrého řízení (corporate governance), tj. toto 

řízení určuje rozdělení práv a povinností mezi všechny účastníky a detailně 

stanovuje pravidla a postupy, díky kterým se dosahuje stanovených cílů a 

zároveň dochází k monitorování výkonnosti  

• pro tyto firmy je korupce naprosto nepřijatelnou formou chování  

• management podniku se snaží udržovat eticky zdařilé vztahy s akcionáři, 

zákazníky, spotřebiteli a dodavateli  

• dodržování morálních norem týkajících se duševního vlastnictví  

 

V sociální oblasti klade firma důraz na:  

• firemní filantropii  

• dialog se stakeholders  

• bezpečnost a zdraví pracovníků firmy  

• rozvoj lidského kapitálu  

• dodržování pracovních standardů  

• zákaz dětské práce  

• vyváženost osobního a pracovního života zaměstnanců, tzv. work-life balance.  

 

V environmentální oblasti se jedná o tyto aktivity:  

• šetrná výroba vzhledem k životnímu prostředí  

• produkce takových výrobků, které jsou samy o sobě k životnímu prostředí 

šetrné  

• propagace a rozšiřování ekologicky šetrných služeb  

• ochrana přírodních zdrojů  

• rozvoj spolupráce mezi investory a ochránci životního prostředí 

 

Anna Langerová: Manažerská etika 
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Ovlivňují hodnoty naše rozhodnutí? 

Život založený na 

hodnotách| Jeff Parrett | 

TEDxEmeraldGlenPark 

O tradičních hodnotách 

se hodně mluvilo. Co to 

znamená? Co když 

skutečná krize, které 

čelíme, je krizí hodnot? 

Proč potřebujeme základní hodnoty - | 

James Franklin | TEDxPSU 

Jaké jsou vaše základní hodnoty? 

Používáte je ke zlepšení kvality svého 

života a práce? Součástí objevování 

vašich vnitřních hodnot je ohlédnutí se 

za životními neúspěchy a triumfy, které 

mají zlepšit a zajistit úspěšnou 

budoucnost. 

Podstata našich hodnot| Markus Gabriel | 

TEDxBerlinSalon 
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Budujte svůj život na 

svých hodnotách | Simon 

Sinek | Ted 2015 

Proč na hodnotách záleží | Jan Stassen | TEDxMünchen 

Po mnoha letech práce v oblasti reklamy se Jan začal zajímat o sociální podniky 

a iniciativy zamířené na svůj dopad. Ze své osobní touhy a frustrace v reklamě 

začal přemýšlet o svých vlastních hodnotách a soustředit se na to, co je pro něj 

vlastně důležité. Tato vnitřní cesta ho vedla k vytvoření Muzea hodnot. Jejím 

cílem je vytvářet silné zážitky, aby lidé mohli prozkoumat, propojit se a přemýšlet 

o osobních a kolektivních hodnotách. Spolu se svými spoluzakladateli Jan 

inspiruje tolik potřebný diskurz o hodnotách v muzeích, školách a podnicích. 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul 2 – Dimenze sociálního podnikání 

Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

https://www.youtube.com/watch?v=5hnHqorD1v4
https://www.youtube.com/watch?v=5hnHqorD1v4
https://www.youtube.com/watch?v=EtLY7dYAOpo
https://www.youtube.com/watch?v=rZ07GkLGoEE
https://www.youtube.com/watch?v=rZ07GkLGoEE
https://www.youtube.com/watch?v=fzCb1qPUbko&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=fzCb1qPUbko&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=_a1Fc6nwpks


Které jsou ty velké hodnoty, které vedou sociálního podnikatele k tomu, aby dělal to, co 

dělá nejlépe. 

1. Kreativita: Sociální podnikatelé uplatňují kreativní řešení tradičních obchodních výzev. 

2. Vášeň: sociální podnikatelé jsou nadšení pro svou práci. 

3. Vedení: Sociální podniky musí zpochybnit status quo, aby posílily společnost, a právě 

proto ve většině sociálních podniků vyvstává potřeba vedení a velkých vůdců. 

4. Nadšení: 30% sociálních podniků po celém světě vykazuje vysoký růst příjmů a 

udržitelný růst svých modelů zaměřených především na společnost. Tito podnikatelé 

dovedou vyvážit sociální dopad s orientací na zisk. 

5. Motivace: Přání není dost na změnu. K dosažení většího dobra pro společnost je 

největší hybnou silou silná motivace k dosažení cíle. 

 

Kritickou základní hodnotou v sociálním podnikání je „empatie“. Je to klíč k vytváření 

jakéhokoli sociálního dopadu, malého i velkého. . 

Máte tedy vše, co je potřeba k tomu, abyste využili  příležitostí kolem vás? 

Sociální podnikatelé jsou lidé, kteří 

pozorují společnost, identifikují velké 

problémy, zavádějí inovativní řešení 

pro jejich řešení, jež jsou trvalá a 

mění strukturu společnosti. 

Téma: hodnoty a empatie 

Hodnoty, které řídí 

sociálního 

podnikatele 

Klíčové slovo: 

Empatie v sociálním podnikání 

Část 3 – Oddíl 4 – Hodnoty, které řídí sociálního podnikatele 
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Co nabízí sociální podniky svým komunitám? 

Sociální podniky mají mnoho výhod pro splnění svých růstových cílů, které 

soukromé podniky využít nemohou. Mezi tyto výhody patří: 

- Vytvoření většího počtu pracovních míst a zaměstnat více lidí v poměru k obratu 

než v běžných malých podnicích. 

- Růst příspěvku do ekonomiky - střední roční obrat sociálních podniků vzrostl za 

posledních 18 let téměř o 50%. 

- Čím chudší komunita, tím pravděpodobněji tam najdete sociální podnik. 

- Vyšší úroveň podpory komunit, ve kterých jsou umístěny, řešení problémů 

sociálního začleňování a nabídka příležitostí znevýhodněným skupinám.  
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Síla komunity: Sociální podnikatelé nacházejí dopad 

prostřednictvím zapojení sociální podstaty  organizace. 

 

Hlavní charakteristiky sociálního podnikání, jak je 

popsali vědci a odborníci z praxe, jsou následující: 

- jeho hlavním cílem je řídit důležitou společenskou 

změnu (sociální poslání); 

- zahrnuje obchodních procesy a postupy, inovace a 

odhodlání při hledání obchodních řešení sociálních 

problémů; 

- úsilí o ekonomickou účinnost; 

- je motivován silnými etickými principy; 

- zahrnuje vytvoření hodnoty nad rámec zdrojů, které 

jsou v současné době pod kontrolou podnikatele. 

 

Na druhou stranu odborníci naznačili několik zajímavých 

rozdílů: 

- sociální podnikatel usiluje o řešení problémů 

vytvořených institucemi, které sami nemohou tyto 

problémy řešit 

- cílem firmy je překonat chudobu nebo jiný problém 

(například vzdělání, zdraví, přístup k technologiím a 

životní prostředí), který ohrožuje jednotlivce a 

společnost, nikoli maximalizaci zisku 

- sociální podnikatelé slouží jako agenti změny 

společnosti 

 

I přes existující vztah mezi sociálním podnikáním a 

otevřeným řízením inovací je oblast stále nedostatečně 

rozvinutá a vede k potřebě zaměřit se na význam 

otevřené inovace v rozvoji sociálního podnikání. 
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Spojení se zákazníky 

prostřednictvím 

empatie 

 

Rhonda Basler, 

ředitelka Customer 

Engagement pro 

Hallmark 

Business Connections, 

sdílí praktické tipy na 

podporu empatie u 

zaměstnanců v první 

linii. 

Empatie v podnikání| 

Matthew Gonnering | 

TEDxMadison 

 

Diverzita na pracovišti 

vytváří podnik, který 

dovede lépe naplnit své 

cíle. Prostřednictvím 

přijímání rozdílů je 

empatie cestou k 

obchodnímu úspěchu. 

 

 

Sedm způsobů, jak zákazníkům ukázat EMPATII 

 

Zákazníci musí vědět, že rozumíte tomu, jak se cítí, a že jste na jejich straně. Na 

konci vašeho rozhovoru by měli mít dobrý pocit, i když se obchod nevyvíjel podle 

jejich přání. Dosáhnout to můžete pouze upřímným vyjádřením empatie. Tady je 7 

způsobů, jak ji vyjádřit. 

Komunikační dovednosti: empatické 

naslouchání, 2015 

 

Ukázka z animovaného filmu 

Vedení společnosti s 

empatií a laskavostí Gary 

Vaynerchuk | Talent 

Connect 2019 (CC) 

Empatie. Koncept, který je 

snáze pochopitelný než 

implementovatelný. Zjistěte, 

jak Gary V úspěšně 

přistupuje k vůdcovství s 

empatií a odpovědností, což 

jeho týmům dává největší 

příležitost vzkvétat. 

Jak se snoubí empatie a podnikání? 
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https://www.youtube.com/watch?v=Z-oIYm4i3yk
https://www.youtube.com/watch?v=Z-oIYm4i3yk
https://www.youtube.com/watch?v=Z-oIYm4i3yk
https://youtu.be/boERvA0EU00
https://www.youtube.com/watch?v=P147-dK4lhA
https://www.youtube.com/watch?v=P147-dK4lhA
https://www.youtube.com/watch?v=P147-dK4lhA
https://www.youtube.com/watch?v=P147-dK4lhA
https://www.youtube.com/watch?v=P147-dK4lhA
https://www.youtube.com/watch?v=P147-dK4lhA
https://www.youtube.com/watch?v=P147-dK4lhA
https://www.youtube.com/watch?v=02uRPIO26vM
https://www.youtube.com/watch?v=02uRPIO26vM
https://www.youtube.com/watch?v=02uRPIO26vM
https://www.youtube.com/watch?v=02uRPIO26vM
https://www.youtube.com/watch?v=02uRPIO26vM
https://www.youtube.com/watch?v=02uRPIO26vM
https://www.youtube.com/watch?v=02uRPIO26vM
https://www.youtube.com/watch?v=02uRPIO26vM
https://www.youtube.com/watch?v=02uRPIO26vM
https://www.youtube.com/watch?v=02uRPIO26vM
https://www.youtube.com/watch?v=02uRPIO26vM
https://youtu.be/eedQV93oPU0
https://www.youtube.com/watch?v=t685WM5R6aM
https://www.youtube.com/watch?v=t685WM5R6aM
https://www.youtube.com/watch?v=t685WM5R6aM
https://www.youtube.com/watch?v=t685WM5R6aM
https://www.youtube.com/watch?v=t685WM5R6aM
https://www.youtube.com/watch?v=t685WM5R6aM
https://www.youtube.com/watch?v=NrUpgAEhqYo
https://www.youtube.com/watch?v=NrUpgAEhqYo
https://www.youtube.com/watch?v=NrUpgAEhqYo
https://www.youtube.com/watch?v=NrUpgAEhqYo
https://www.youtube.com/watch?v=NrUpgAEhqYo
https://www.youtube.com/watch?v=NrUpgAEhqYo
https://www.youtube.com/watch?v=NrUpgAEhqYo
https://www.youtube.com/watch?v=NrUpgAEhqYo
https://www.youtube.com/watch?v=NrUpgAEhqYo
https://www.youtube.com/watch?v=NrUpgAEhqYo
https://www.youtube.com/watch?v=NrUpgAEhqYo
https://www.youtube.com/watch?v=NrUpgAEhqYo
https://www.youtube.com/watch?v=NrUpgAEhqYo
https://www.youtube.com/watch?v=NrUpgAEhqYo
https://www.youtube.com/watch?v=NrUpgAEhqYo
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  Cvičení 

 
 

Zmenšující se plavidlo 
 

Toto je klasická aktivita na procvičení řešení problému v týmu. Pomáhá nám 

rozvíjet adaptabilitu. Proč je pro řešení problémů důležitá adaptabilita? Adaptabilita 

je silně spojena s kognitivní rozmanitostí, která pomáhá týmům rychleji řešit 

problémy. Změny a inovace se dnes dějí nebývalou rychlostí. Pouze lidé, týmy a 

organizace, které se dovedou přizpůsobit, se dostanou na vrchol. 

 

Co budete potřebovat: 

Lano nebo provázek 

 

Instrukce: 

1. Pomocí lana vytvořte na podlaze tvar, do kterého se vejdou všichni účastníci 

aktivity. 

2. Pomalu zmenšujte prostor po dobu 10-15 minut. 

3. Společně pracujte na tom, jak zajistit, aby mohli všichni zůstat uvnitř neustále se 
zmenšujících hranic. 
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Nechte vaše hodnoty, aby řídily vaše rozhodnutí 

Téměř každý problém, kterému čelíte, je dočasný. Tyto dočasné problémy ovšem 

způsobují okamžitou bolest. A často necháváme tuto bolest řídit naše volby a 

činy. 

Jak byste se rozhodli vy v následujících situacích? 

1. Zaměstnanec, který trpí tím, že necítí uznání, si může najít jinou práci, která 

má sice nrásný název, ale ve skutečnosti je hrozná. 

2. Člověk, trpící pocitem, že jej nikdo nemá rád, že je nedoceněn nebo 

nepochopen,  by se mohl pokusit tuto bolest vyřešit podváděním svého partnera. 

2. Podnikatel, který trpí tím, že jeho malý podnik upadá, by se mohl uchýlit k 

použití pochybné marketingové taktiky, aby se pokusil dosáhnout vyššího 

prodeje. 

 

Jak se můžeme vyhnout tomuto úskalí a učinit lepší dlouhodobá rozhodnutí při 

současném řešení krátkodobé bolesti? 

Toto cvičení je inspirováno Ruth Chang s názvem „Jak činit těžká 

rozhodnutí“. Ve své přednášce Chang vysvětluje, proč je tak těžké přijímat 

některá rozhodnutí, a pomáhá nám porozumět rozhodovacímu 

procesu.Klikněte 
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Toto cvičení vám pomůže objevit vaše základní osobní hodnoty. 

Proč jsou základní osobní hodnoty důležité? Znalost vašich osobních 

hodnot mění vaše chování. Objevte své osobní základní hodnoty: 

 

KROK 1: Přemýšlejte jednoduše 

KROK 2: Vytvořte si seznam vašich osobních hodnot 

- Špičkové zkušenosti 

- Potlačené hodnoty 

- Kodex chování 

KROK 3: Rozdělte své osobní hodnoty do souvisejících skupin 

KROK 4: Zvýrazněte ústřední téma každé hodnotové skupiny 

KROK 5: Určete své hlavní osobní základní hodnoty 

KROK 6: Poskytněte svým osobním hodnotám bohatší kontext 

KROK 7: Otestujte své hodnoty hodnoty: 

 - Žijete podle svých osobních hodnot? 

- Jak používat vaše základní hodnoty k rozhodování? 

Vaše hodnoty jsou věci, o kterých si myslíte, že jsou důležité 

ve způsobu, jakým žijete a pracujete. Měli (by) určovat vaše 

priority a v hloubce jsou to pravděpodobně opatření, pomocí 

kterých zjistíte, zda se váš život vyvíjí tak, jak chcete. 
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Ve světě strategického řízení se s pojmy jako mise, vize nebo cíle setkáváme 

běžně. Zatímco mise je obecné poslání vašeho podniku a vize je představení 

podnikatelského záměru a jakási vidina budoucnosti, cíle představují konkrétní 

kroky, jak vytoužené budoucnosti dosáhnout. Mise i vize je přitom zpravidla 

jedna, cílů naopak může být několik a můžeme jich plnit několik najednou 

nebo je řadit za sebe. 

Otevřít si pánské holičství je tedy mise, mít nejlepší pánské holičství ve městě je 

vize a dosáhnout do konce roku dvojnásobné návštěvnosti je cíl. 

 

SMART technika v rámci sestavování marketingového plánu velmi usnadňuje 

práci. Její název je zároveň anglický výraz pro slovo „chytrý“, zároveň akronym z 

počátečních písmen anglických slov, která představují jednotlivé vlastnosti cílů, 

které si chceme stanovit. Dle SMART metody by tedy každý cíl měl být: 

S – specific – konkrétní, specifický, 

M – measurable – měřitelný, 

A – achievable/acceptable – dosažitelný, přijatelný, 

R – realistic – realistický, 

T – timely/trackable – časově ukotvený, sledovatelný. 

 

Na následujících řádcích si jednotlivé atributy představíme blíže. 

 

Konkrétní cíle 

Každý svůj cíl definujte co nejpřesněji. V případě výše zmíněného pánského 

holičství jde o zvýšení návštěvnosti. Nyní k vám chodí určitý počet lidí, vaším 

konkrétním cílem je, aby jich chodilo více. 

 

Měřitelné cíle 

S konkrétním cílem úzce souvisí jeho měřitelnost. Nechtějte jen více návštěvníků 

vašeho holičství, chtějte jich o přesný počet více. V rámci časového úseku tak 

můžete takový cíl snadno hodnotit, měřit. 

 

Dosažitelné a přijatelné cíle 

Na měřitelnost cílů navazuje jejich dosažitelnost a přijatelnost. Zhodnoťte svůj 

současný stav a zamyslete se, zda na dosažení cílů máte dostatek zaměstnanců, 

finančních prostředků či dalších potřebných věcí. 

 

Realistické cíle 

Nezapomeňte se při tom všem držet nohama na zemi. Zdvojnásobit návštěvnost 

vašeho holičství je v případě, že už k vám chodí celá pánská část obyvatel města, 

jednoduše utopie. 
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Časově ukotvené cíle 

Každému cíli dejte konkrétní termín. Je daleko jednodušší a účinnější si říct, že 

chcete zdvojnásobit návštěvnost vašeho kadeřnictví do konce letošního 

roku než někdy. 

 

Vyhodnocené cíle 

Přestože je zde tato vlastnost přidaná jako mezi těmi, které se používají jen 

někdy, cíle vyhodnocuje vlastně každý. Po uplynutí stanoveného časového 

rámce se sami sebe zeptejte: Podařilo se dosáhnout cíle? A za jakou cenu? 

Neztratili jsme náhodou během usilování o tento cíl něco, co nám ve výsledku 

uškodí? Vaše holičství možná zdvojnásobilo návštěvnost, ale ke svým 

zaměstnancům jste se během tohoto procesu chovali tak, že se o návštěvníky 

momentálně nemá kdo starat. Byl toto ten cíl? 

 

Odměněné cíle 

Pochvala vždycky potěší. Nezapomínejte se za každý splněný cíl odměnit, ať už 

třeba diplomem pro nejlepšího pracanta, nebo společnou večeří pro všechny 

kolegy a kolegyně. Odměna je tou nejlepší motivací pro následné plnění dalších 

cílů. 

 

Od SMART cílů k uskutečněným vizím 

Asi vás nepřekvapí, že vše je se vším provázáno, že jednotlivé položky na sebe 

navazují. Plněním cílů pomocí metody SMART tak můžete daleko jednodušeji 

svoji společnost směřovat k určité konkrétní strategii. Na základě toho 

nakonec uskutečníte své vize a splníte poslání, které jste si dali, když jste firmu 

zakládali. 

 

Jak jste na tom vy? Daří se vám stanovovat si cíle a plnit je? Na jaká úskalí jste 

narazili? 

 

Podle: Fistro 
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  WISED – INSPIRACE 
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„Etika je činnost směřující k vnitřní dokonalosti lidské osobnosti.“  
—  Albert Schweitzer 
 
„K řešení situace tak složité jako ta, které čelí nynější svět, však nestačí, že 
každý bude lepší. Jednotlivci mohou ztratit schopnost a svobodu přemáhat 
logiku účelového rozumu a podlehnout konzumismu bez etiky a bez 
sociálního a ekologického cítění.“  
—  Papež František 
 
„Etika se musí vypořádat s třemi protivníky, s bezmyšlenkovostí, s egoistickou 
sebezáchovou a se společností.“  
—  Albert Schweitzer 
 
„Pokud postavíte své podnikání na pomoci druhým, vždycky budete mít 
spoustu práce.“  
—  Chris Guillebeau 
 
„Jestliže chcete skutečnou rovnováhu práce a života, najděte si společnost, 
která vám vyjde vstříc, protože to považuje za součást své podnikání.“  
—  Jack Welch 
 
„Zahrádka není nikdy hotová. V tom směru je zahrádka podobná lidskému 
světu a všemu lidskému podnikání.“  
—  Karel Čapek 
 
„Člověk je jediná bytost na zemi obdařená v elementární podobě schopností 
měnit své hledisko. Kdybychom nebyli schopni převtělovat se aspoň trošičku 
ve druhé - smýšlet a cítit jako oni, reprodukovat v sobě jejich prožitky, 
hodnocení a rozhodnutí-, nebyl by možný žádný styk na vyšší než živočišné 
úrovni.“  
—  Vladimír Páral 
 
„Kdo se podrobuje různým omezením z vlastního rozhodnutí, tomu přinášejí 
potěšení samotné potíže, protože je snáší s nadějí na dobrý výsledek - 
například lovci rádi snášejí nepohodlí, protože doufají, že něco uloví.“  
—  Xenofón 
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