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Sociální podnikání se zaměřuje na veřejně prospěšné cíle a je založeno na principu solidarity. Na 
rozdíl od klasických podniků, které si zakládají především na maximalizaci zisku, sociální podnik je 
zaměřený na etický rozměr podnikání při zachování sociálního, ekonomického a environmentálního 
principu.

Jedná se o velmi aktuální téma, které by mělo přinést řešení problémů tradiční ekonomiky, jako je 
nezaměstnanost, diskriminace, sociální vyloučení, zatěžování životního prostředí apod.

• Sociální prospěch

• Ekonomický prospěch

• Environmentální a místní prospěch



Sedm principů podle Muhammada Yunuse

Základní principy společensky prospěšného podnikání formuloval například držitel Nobelovy ceny za mír Muhammad 
Yunus. O společensky prospěšném podnikání lze podle něj mluvit, pokud platí následující:[2][3]

1. Účelem podnikání je bojovat s chudobou nebo jiným problémem, který ohrožuje naši společnost (v oblasti 
vzdělání, péče o zdraví, přístupu k technologiím nebo životního prostředí).

2. Finanční a ekonomická udržitelnost.

3. Investoři dostávají zpět pouze výši svého vkladu. Kromě investice jim nejsou vypláceny žádné dividendy.

4. Poté co jsou splaceny investice, slouží zisk k rozvoji a zlepšování činnosti podniku.

5. Šetrný přístup k životnímu prostředí.

6. Pracovníci dostávají tržní odměnu, zároveň mají lepší pracovní podmínky.

7. Děláme to s radostí.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Yunus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Densky_prosp%C4%9B%C5%A1n%C3%A9_podnik%C3%A1n%C3%AD#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Densky_prosp%C4%9B%C5%A1n%C3%A9_podnik%C3%A1n%C3%AD#cite_note-3


PRINCIPY SOCIÁLNÍHO 

PODNIKU
1. Sociální prospěch 2. Ekonomický prospěch

3. Environmentální a místní 

prospěch

Obecná definice:

0a) Veřejně prospěšný cíl 

formulován v zakládacích 

dokumentech a naplňován 

prostřednictvím konkrétních 

aktivit.

Podtrženo = vyžadováno.

1a) Provozování aktivity prospívající 

společnosti či specifické skupině 

(znevýhodněných) lidí.

1b) Účast zaměstnanců a členů na 

směřování podniku.

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.

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.



Co to znamená 
v praxi?

Svobodu, sounáležitost, solidaritu, 
sdílení, skromnost.

Nemůžeme mít vše, po čem toužíme. 
Můžeme však být šťastni. 



Jak to dostat 
do praxe?

• Osvícení vlastníci půdy, nemovitostí, financí 
zohlední ve svém podnikatelském plánu existence 
a potřeby ostatních bytostí.

• Jako Investor založí sociální podnik, do kterého 
vloží svůj majetek. Majetek se tím stává majetkem 
sociálního podniku, ten však nemá vlastníka. Je 
řízen demokratickými principy za účasti všech 
zaměstnanců, kteří si mezi sebe rozdělují 49 
procent zisku podniku. Více jak 50 procent zisku 
sociální podnik investuj do environmentální 
oblasti: výsadba dřevin, budování rybníků, tůní, 
spojených s jeho rozvojem.

• Manager podniku je běžným zaměstnancem s 
nejvyšším morálním, sociálním, fyzickým a 
duševním kreditem, který ho předurčuje k této 
společensky zodpovědné funkci. Z této funkce 
neplynou žádné další sociální, ekonomické, 
environmentální výhody.


