TISKOVÁ ZPRÁVA:
Sociální podniky pomůžou zákonodárcům nastavit
podmínky pro zaměstnávání znevýhodněných
Praha, 25. října
Skupiny sociálních podniků Kolibřík CSR a Etincelle o.s. společně s poslankyní Olgou Richterovou a
senátorkou Adélou Šípovou pracují na novém zákonu o integračním sociálním podnikání (ISP). Ten
stanoví legislativní rámec současným sociálním podnikům (SP) a zároveň bude znamenat pro další
skupiny občanů jako jsou např. bývalí vězni, dlouhodobě nezaměstnaní, či maminky po rodičovské
dovolené nové pracovní příležitosti v sociálních firmách, které se doposud věnovali zaměstnávání
především hendikepovaných.
K návrhu zákona ISP se váže také několik setkání se zástupci sociálních podniků a zaměstnaneckých
skupin. Prvním takovým setkáním je kulatý stůl se zástupci zaměstnavatelů SP z různých oborů i
regionů Česka. Ti komentovali aktuální znění návrhu zákona. Záštitu nad prvním setkání z 25.10.
2021 převzal senátorský klub Sen21 a Piráti. Legislativa má potenciál být jedním z prvních návrhů,
které bude projednávat nová poslanecká sněmovna.
„Na legislativní rámec sociálního podnikání čekáme již spoustu let. V tom jsme oproti jiným
zemím skutečně pozadu. Vznik zákona o ISP bude mj. znamenat snazší orientaci
korporátních společností nebo státní správy pro spolupráci se sociálními podniky“, řekl
Zdeněk Kosour, výkonný ředitel sociálního podniku Kolibřík CSR.
Sociální podniky mohou dnes zaměstnávat osoby v rámci chráněného trhu práce jen na základě
dohody s příslušnými úřady práce. Legislativní podpora by tudíž poskytla pevné mantinely pro
efektivnější spolupráci i lepší výchozí pozici v zákonu o veřejných zakázkách. Dalším cílem bude
zpřehlednit pracovní nabídky pro hůře zaměstnavatelné lidi a také předejití nadužívání náhradního
plnění.
„Zaměstnáváním osob ze znevýhodněných sociálních skupin se zabýváme více než 15 let.
Velmi oceníme chvíli, kdy bude možné snadno poznat, kdo je sociální podnikatel a kdo pouze
využívá státní příspěvky na zaměstnávání znevýhodněných,“ říká Kateřina Broža, ředitelka
pro sociální oblast a rozvoj skupiny sociálních podniků Etincelle.
Vstup sociálních podniků do přípravy legislativy ocenila i končící místopředsedkyně výboru pro
sociální politiku a kandidátka na místopředsedkyni sněmovny PSP Olga Richterová.
„Od nového zákona si slibuji zejména transparentnější pravidla pro sociální podniky a nové
pracovní příležitosti pro znevýhodněné skupiny na trhu práce. Bude přínosné pro celou
společnost, když své úspěšné know-how se zaměstnáváním OZP a OZZ budou moci sociální
podniky rozšířit i na další skupiny zaměstnanců,“ je přesvědčena poslankyně Olga
Richterová.
Program Kulatého stolu spočíval ve vyhodnocení dotazníku zaslaného mezi jednotlivé zástupce těchto
oborů sociálního podnikání a také v diskuzi ohledně návrhu zákona o ISP.

Sociální podniky se jednoznačně vyjádřily pro:

Náhradní plnění – je zásadní ho nadále udržet i pro podniky v režimu ISP, zároveň je nutné nastavit
taková pravidla, která budou zabraňovat jeho nadužívání.
Nenárokovost – při splnění stanovených podmínek není důvod pro nenárokovost příspěvku na
podporované pracovní místo
Příspěvek na podporované pracovní místo pro hendikepované pouze po dobu 36 měsíců (a
poté možné prodloužení na 12 měsíců) – zástupci sociálních podniků zcela odmítají u zaměstnanců
se zdravotním hendikepem časovou termínovanost, u skupin se sociálním znevýhodněním dává
příspěvek po dobu 36 měsíců logiku.
Integrace – sociální podniky se zvažují zapojit do integrace, ovšem je důležité nastavit pravidla pro
odchod zaměstnanců a zároveň nesmí dojít k samostatnému ohrožení provozu sociálních podniků
odchodem kvalitních zaměstnanců.
Sociální podniky vítají možnost se zaměřit na práci i s jinými skupinami než jsou hendikepovaní
(nově např. také maminky po mateřské, dlouhodobí klienti na ÚP, bezdomovci, bývalí vězni).
Je důležité nejdříve legislativou nastavit sociální podnikání (hodnoty sociálních podniků a
procesy) jako takové a rozvíjet ho směrem k integračnímu sociálnímu podnikání.

Kulatého stolu se zúčastnili zástupci oborů sociálního zemědělství, facility, B2B, zákaznická centra,
výroba a obchod, gastronomie, konkrétně: Václav Běták, Antonín Nekvinda, Kateřina Broža, Josef
Novotný, Ivana Smejkalová (v.z. Klára Hegerová), Tomáš Chovanec. A senátoři: Adéla Šípová, Marek
Hilšer.

“Jsem velmi ráda, že jsem se mohla zúčastnit debaty se sociálními podniky z různých odvětví a
regionů. Pro mě jako senátorku bylo velice důležité slyšet názory a potřeby sociálních firem, aby se
tak mohly navýšit pracovní příležitosti pro hendikepované v naší zemi. Integrace sociálně i zdravotně
znevýhodněných je důležitá v mnoha aspektech, nejen pro naši ekonomiku. I z těchto důvodu
zlepšení postavení sociálních podniků jednoznačně podporuji“, řekla senátorka Adéla Šípová.

Na dnešní Kulatý stůl budou navazovat další setkání se sociálními podniky, z nichž bude tým Olgy
Richterové a Adély Šípové sbírat podněty ke změně současného znění zákona o ISP.

INFORMAČNÍ SERVIS K AKCI V SENÁTU:

INICIÁTOŘI:
Poslankyně Olga Richterová, senátorka Adéla Šípová, Zdeněk Kosour (sociální podnik Kolibřík CSR),
Kateřina Broža (skupina sociálních podniků Etincelle).

ÚČASTNÍCI:
Zástupci jednotlivých oborů sociálního podnikání (gastro, B2B, facility, výroba a obchod, Asociace
sociálního zemědělství, call centra)
Pozvaní senátoři.
Pracovní tým pro úpravu současného zákona o ISP.

CÍL SETKÁNÍ:
Získat informace o tom, jak na současný návrh zákona ISP nahlíží právě zástupci oborů sociálního
podnikání.

TECHNICKÉ INFO KE KULATÉMU STOLU:
Pondělí 25. října
13.00 až 15.30
Zaháňský salónek
Od 15.30 TK
Setkání se bude živě streamovat na webové stránky Senátu a bude z něj pořízen volně dostupný
záznam pro veřejnost.

INFORMAČNÍ SERVIS K TÉMATU SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

SHRNUTÍ SOUČASNÉ SITUACE:
- sociální podnikání nemá aktuální oporu v legislativě

- sociální podniky (SP) fungují na základě prohlášení v zakládacích listinách, kde se k soc. podnikání
společnosti hlásí, plní parametry dle metodiky vydané MPSV (ceske-socialni-podnikani.cz), základním
znakem SP je mj. zaměstnávání nad 50% hendikepovaných zaměstnanců, na něž mohou podniky
čerpat na základě dohody s ÚP příspěvky
- na jiné typy zaměstnanců, než jsou hendikepovaní se nyní podniky nezaměřují (vyjma SUPM či
podobných programů na podporu zaměstnanosti ÚP, ovšem v malé míře)

- příspěvek na chráněné pracovní místo je nyní časově neomezený

- SP nejsou nijak motivovány pro Integraci zaměstnanců na nechráněný trh práce

- každá firma (myšleno SP i jiná firma na chráněném trhu práce) plnící pravidla (zejména nad 50%
hendikepovaných zaměstnanců) může nabízet tzv. náhradní plnění

VELIKOST TRHU SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ:

Počet SP: 174
Počet provozoven SP: 308

Počet firem na chráněném trhu práce (čerpají příspěvky, ale nejsou SP + SP): 3.562 (zdroj GŘ ÚP)

Investice státu do chráněného trhu práce (SP i ostatní firmy na chráněném trhu práce): 8,4 mld Kč
(zdroj GŘ ÚP)

Počet občanů s hendikepem (OZP i OZZ) v produktivním věku: 417.639 (zdroj ČSSZ)

Počet zaměstnanců na chráněném trhu práce (SP i ostatní firmy): přes 55.000

Aktuální návrh zákona, který upravujeme: Sněmovní tisk 1236/0 (psp.cz)

Další informace o sociálním podnikání: www.ceske-socialni-podnikani.cz

