
SDRUŽENÍ NERATOV
Sociální podnikání na 

hranicích i za nimi

www.neratov.cz



 spolek (občanské sdružení) založené roku 1992

 naše vize a poslání

o obnova vysídlené vesnice a poutního místa S pomocí handicapovaných 

lidí

o rozvoj sociálního podnikání a zemědělství, kultury, tradic, řemesel, péče 

o krajinu

 naše zázemí

o Neratov v O.h. Bartošovice v O.h., kraj HK;  Žamberk, Králíky, kraj PA

o 250 zaměstnanců, z toho  180 s postižením

o Jsme zřizovatel Základní školy speciální  (16 zam.), do „skupiny“ patří i 

pivovar a společenský dům U Proroka

Kdo jsme?
Sdružení Neratov, z. s.



Neratov  - Bartošovice v Orl. h. – OKRES

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – KRÁLOVEHRADECKÝ

KRAJ



Římskokatolická farnost Neratov



 Sociální podnik (SP) – sociální x podnik

 V ČR není zákon o sociálním podnikání

o nejasné postavení SP, součást tzv. „nezisku“, 

o Velmi rozdílná pojetí náplně a cílů SP – mezi SP, MPSV, neziskovkami

 Chráněný trh práce x volný trh práce

o Chráněný trh práce v ČR? Zavádějící označení – existuje podpora osob 

zdravotně postižených (OZP), za specifických podmínek,od ÚP

o Tzv. chráněný trh práce je často vnímán: minimální mzdy, podřadná práce, 

nemožnost osobního a pracovního rozvoje, zaměstnanci nemusí podávat 

pracovní výkony, není efektivita, manažerské řízení, když se finančně nedaří, 

tak výplaty a další náklady zaplatí stát či EU, volný trh práce je ráj…

Sociální podnikání
Stav 2022 a jak to mnozí vidí…



 SP – podnikání jako každé jiné, ale s důrazem na sociální podmínky 

zaměstnanců, životní prostředí a pravidla pro dělení zisku

 Zaměstnanci SP – dělají hlavně pro peníze

o Personální mix, velmi náročná personální a motivační činnost 

o Práce je i nástrojem sociální práce

 Cíle SP

o Podnikatelský: dosáhnout zisk!!! A ten investovat zpátky do SP!!! Rozvoj 

podnikatelské činnosti, zvýšení konkurenceschopnosti, zvýšení podílu na trhu.

o Sociální: benefity pro zaměstnance rozsáhlejší, než je u komerční konkurence 

běžné

Sociální podnikání
Jak to vidíme z Neratova…



 Uzákonit podmínky SP a doplnit systém podpory SP od státu 

 Vytvořit systém podpory i pro jiné skupiny zaměstnanců než OZP

 Obchodní nástroje – náhradní plnění, veřejná výběrová řízení, společenská 

odpovědnost firem, strategičtí partneři

 Spolupráce mezi SP – vzájemný obchod, dělení zakázek

 Čerpání zkušeností a podnikatelských vzorů ze zahraničí ( Slovensko, Polsko, 

Německo, Francie, Rakousko, Maďarsko)

 Co vše v praxi děláme:

Sociální podnikání
Příležitosti a jak je naplňujeme



Chata Neratov, kapacita 50 lůžek, kuchyňka, společenská místnost, herna, tělocvična



Kuchyň, Pradlenka



Naděje – úklidové a montážní práce



Zahradnictví



Hospoda



Obchod



Pivovar Neratov



Dům U Proroka – hostiny, ubytování, 
bistro



Řemeslné dílny Kopeček –
Bartošovice v Orl. h. 



Řemeslné dílny Kopeček –
Bartošovice v Orl. h. 



Albertinum Žamberk – zahradnictví



Albertinum Žamberk – montážní 
dílna



Albertinum Žamberk – Občerstvení U 
Neratovských



Montážní dílna Králíky



Turistické informační centrum



 Make it easy! – Dělej jednoduše!

 Bez práce nejsou koláče!

 Máme velké štěstí, že žijeme v zemi, kde můžeme svobodně podnikat!

 Sobě dobře, druhým ne zlo! 

Sociální podnikání


