
 

 

 

 

SOUHRNNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA  

Z EXPERTNÍHO HODNOCENÍ 

 

 

 

Sociální podnikání v ČR v době pandemie COVID-19 a po ní:  

Rozvoj a implementace krizového řízení 

 

TAČR, č. TL04000013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoři výzkumné zprávy:                                                                   

Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D. 

Mgr. Michal Müller, Ph.D. 

Doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. 

Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. 

 

Konzultanti pro výzkum: 

Ing. Karel Rychtář 

Mgr. Markéta Vinkelhoferová 

PhDr. Ing. Petra Francová 

 

Poděkování: 

Velké poděkování patří všem expertům pro oblast sociálního podnikání v ČR, kteří se ochotně 

zapojili do tohoto výzkumu a bez kterých by vyhotovení předložené zprávy nebylo možné. 

 

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci 
Programu ÉTA. 



Obsah 
 

Úvod ........................................................................................................................................... 2 

1 Výzkumné otázky, metodika a průběh výzkumu .................................................................... 3 

2 Výsledky výzkumu .................................................................................................................. 4 

2.1 Připravenost sociálních podniků na krizové situace ......................................................... 4 

2.2 Vliv pandemie COVID-19 na sociální podniky ............................................................... 5 

2.3 Hrozby a zranitelnosti sociálních podniků ....................................................................... 8 

2.4 Vnější bariéry sociálního podnikání v České republice ................................................. 10 

Závěr a diskuse ......................................................................................................................... 13 

Použité zdroje ........................................................................................................................... 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sociální podnikání v ČR v době pandemie COVID-19 a po ní: Rozvoj a implementace krizového řízení 

 

 

2 
 

Úvod 

Tato výzkumná zpráva je v pořadí třetím výstupem projektu TAČR TL04000013 Sociální 

podnikání v ČR v době pandemie COVID-19 a po ní: Rozvoj a implementace krizového řízení. 

Cílem projektu, řešeného v období říjen 2020 až září 2022, je vytvořit postupy a nástroje, na 

jejichž základě budou moci sociální podniky (SP) působící v ČR implementovat vlastnı́ systémy 

krizového řízení a zvýšit tak svou odolnost v případě vzniku krize obdobné té, která je 

způsobena pandemiı́ COVID-19. Vytvoření postupů a nástrojů pro implementaci systémů 

krizového řízení bude dosaženo identifikacı́ hrozeb, zranitelnostı́ a rizik, která v době pandemie 

COVID-19 a v jejím důsledku ovlivňují SP působící v ČR. Součástí projektu je rovněž 

provedenı́ výzkumu současných postojů a přístupů českých SP ke krizovému řízení v době 

pandemie COVID-19, jejichž poznání napomůže správnému nastavenı́ postupů a nástrojů pro 

implementaci systémů krizového řízení pro specifické prostředí SP. 

Na řešení projektu se podílí tým akademiků z FF UP v Olomouci ve spolupráci s představiteli 

Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA ČR, z. s., která je zastřešující organizací SP v 

ČR. Vedoucím řešitelského týmu je Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D. z Katedry ekonomických a 

manažerských studií FF UP. 

Souhrnná výzkumná zpráva z expertního hodnocení navazuje na provedený kvalitativní a 

kvantitativní výzkum (Kročil a kol., 2021). Cílem této části výzkumu je zjistit, jak experti na 

téma sociálního podnikání v ČR hodnotí celkovou připravenost českých sociálních podniků na 

případné krize a jaký dopad má pandemie COVID-19 na činnost sociálních podniků, dále 

s jakými oblastmi krizového řízení by dle názoru expertů potřebovaly sociální podniky nejvíce 

pomoci a rovněž jaký je dle expertů význam v předešlých částech výzkumu identifikovaných 

zranitelností sociálních podniků a vnějších bariér, které znesnadňují jejich působení. Smyslem 

expertního hodnocení je získat kritický pohled na stávající praxi krizového řízení českých 

sociálních podniků a odhalit potřeby a nedostatky, které nevyvstaly v rámci výzkumu 

realizovaném v samotných sociálních podnicích.  

Výzkumu se zúčastnilo šest expertů na sociální podnikání v ČR z řad poradců pro oblast 

sociálního podnikání pracujících pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a akademiků 

zabývajících se tímto tématem. 
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1 Výzkumné otázky, metodika a průběh výzkumu  

Ve třetí výzkumné části projektu byly položeny čtyři výzkumné otázky, které svým zaměřením 

korespondovaly s výzkumnými otázkami stanovenými v rámci kvantitativního výzkumu do té 

míry, aby bylo možné provést komparaci odpovědí manažerů sociálních podniků a expertů na 

sociální podnikání. Jedná se o následující výzkumné otázky: 

VO1: Jak experti hodnotí obecnou připravenost českých sociálních podniků na případné krize? 

VO2: Jak dle expertů ovlivnila pandemie COVID-19 české sociální podniky?  

VO3: Jak experti hodnotí jednotlivé zranitelnosti českých sociálních podniků a jaké hrozby dle 

jejich názoru ohrožují tyto podniky? 

VO4: Jak experti hodnotí problematické aspekty (vnější bariéry) sociálního podnikání v ČR? 

Oslovení experti byli požádáni o vyplnění dotazníku v elektronické podobě vytvořeného, stejně 

jako v případě předešlého kvantitativního výzkumu, s pomocí online nástroje SurveyMonkey. 

Expertům bylo položeno celkem devět otázek směřujících k naplnění otázek výzkumných. 

Čtyři z daných otázek poskytovaly možnost volné odpovědi, pro zodpovězení zbývajících pěti 

volili experti odpovědi na stanovených škálách. Pokud to charakter otázek umožňoval, byla 

data zpracována s využitím popisných statistik. Experti vyplňovali dotazník samostatně a 

anonymně.  

Expertní hodnocení je jednou z metod užívaných v rámci teorie rozhodování. Metoda vychází 

z předpokladu, že rozhodnutí založené na názorech více odborníků je přesnější, než je tomu v 

případě spoléhání se na individuální odpověď jednotlivých expertů (Burkov a kol., 2017). 

I expertní hodnocení v případě vnímání rizik dosahuje značné míry subjektivity, neboť 

odborníci vykazují stejné typy zkreslení jako laici. Toto zkreslení může být významné 

především v situacích, kdy jsou při hodnocení nuceni překročit hranice své odbornosti (Skjong 

a Wentworth, 2001, s. 537). Četné výzkumy také ukazují, že vnímání rizik se u expertů a 

veřejnosti často liší (Sjöberg, 1999). V případě našeho výzkumu jsou hodnocení expertů na 

sociální podnikání srovnávána s hodnocením sociálních podnikatelů, které můžeme označit 

spíše za odbornou veřejnost, která se v mnoha ohledech blíží odborníkům (řada sociálních 

podnikatelů má mnohaleté zkušenosti). Jak ukazují výsledky našeho výzkumu, i tak existují 

rozdíly mezi vnímáním zranitelností, hrozeb a dopadů pandemie u sociálních podniků a expertů. 
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Expertní hodnocení tak přináší doplnění výsledků kvantitativního výzkumu o nové informace 

využitelné v krizovém řízení. 

 

2 Výsledky výzkumu 

2.1 Připravenost sociálních podniků na krizové situace 

Oslovení experti byli požádáni, aby zhodnotili, jaká je dle jejich názoru a zkušeností celková 

připravenost českých sociálních podniků na případné krizové situace. Experti volili odpověď 

na jemné škále s hodnotami 0 až 100, přičemž hraniční hodnota 0 označovala velmi nízkou 

připravenost, hodnota 50 střední připravenost a druhá hraniční hodnota 100 velmi vysokou 

připravenost. Vypočtená průměrná hodnota činila 47,5 (směrodatná odchylka 22,5; minimální 

hodnota 10; maximální hodnota 80), experti tedy v souhrnu hodnotili celkovou připravenost 

sociálních podniků na krizové situace spíše jako mírně horší, než střední. Dané hodnocení 

koresponduje se spíše intuitivním, nikoli systematickým způsobem krizového řízení, ke 

kterému se hlásila většina oslovených sociálních podniků v předcházejícím dotazníkovém 

šetření (Kročil a kol., 2021). Vypovídací hodnotu průměrného expertního hodnocení 

připravenosti sociálních podniků na krizové situace je však nutno interpretovat v kontextu 

velkého rozpětí zvolených hodnot a z něj plynoucí velikosti směrodatné odchylky, které 

poukazují na variabilitu názorů expertů.  

Následně byli experti dotázáni, s čím konkrétně by sociální podniky dle jejich názoru 

potřebovaly v oblasti nastavení krizového řízení pomoct. Odpovědi jednotlivých expertů jsou 

zaznamenány v tabulce 1. 

Tabulka 1: Nedostatečně rozvinuté oblasti krizového řízení v sociálních podnicích 

Expert Oblast 

Expert 1 Tvorba plánu (obecně) 
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Expert 2 Strategické a finanční řízení 

Expert 3 

Schopnost včas identifikovat příznaky krize, 

znalost základních pravidel a přístupů ke 

krizovému řízení 

Expert 4 Řízení (obecně) 

Expert 5 

Finanční řízení (včetně znalostí 

vícezdrojového financování), personální 

řízení 

Expert 6 Koučink 

 

Z odpovědí expertů je patrné, že pro řídící pracovníky v sociálních podnicích by bylo vhodné 

připravit takové vzdělávací nástroje a materiály, které povedou k získání znalostí a dovedností 

v základních manažerských oblastech, přičemž důraz by měl být kladen na zohlednění specifik 

krizového managementu. 

 

2.2 Vliv pandemie COVID-19 na sociální podniky 

Druhá část dotazníku byla zaměřena na vyhodnocení dopadu pandemie COVID-19 na české 

sociální podniky očima expertů na sociální podnikání. Nejprve byli experti dotázáni, jak velký 

vliv měla dle jejich názoru pandemie COVID-19 na rozvoj krizového řízení v sociálních 

podnicích. Své odpovědi zaznamenávali na škále 0 až 100, kdy 0 znamená žádný vliv, 50 střední 

vliv a 100 velmi vysoký vliv. Vypočtená průměrná hodnota činila 73,5 (směrodatná odchylka 

22,9; minimální hodnota 35; maximální hodnota 100). Vliv pandemie na rozvoj krizového 

řízení v sociálních podnicích dle expertů lze tedy hodnotit jako značný. Také v tomto případě 

je však nutno brát v úvahu značnou variabilitu názorů expertů. Dále zde můžeme spatřovat 

určitý rozpor mezi názorem expertů a hodnocením samotných řídících pracovníků v sociálních 

podnicích, neboť více než 60 % oslovených manažerů se nehlásilo k tvrzení, že se pandemie 
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COVID-19 stala impulsem pro rozvoj krizového řízení v jejich podniku. Hodnocení expertů je 

tedy z pohledu rozvoje krizového řízení vlivem pandemie optimističtější, nežli hodnocení 

manažerů.  

Stejně jako manažerům sociálních podniků, i expertům byla položena otázka, jaké negativní, či 

naopak pozitivní dopady měla pandemie COVID-19 na české sociální podniky. Mezi 

negativními dopady byly experty jmenovány poklesy tržeb, propouštění zaměstnanců, 

vyčerpání manažerů sociálních podniků, pokles finančních rezerv, oslabení důvěry podniků 

v pomoc státu, narušení podnikových cílů, ztráta části trhů a obtížnější získávání veřejných 

zakázek. Naopak jako pozitivní dopady byly označeny rozvoj e-shopů, rozvoj krizového řízení, 

diverzifikace produkce, posílení vztahů s místní komunitou, zlepšení schopnosti reagovat na 

změny, nalezení nových trhů, využití kreativity a inovativnosti lidí v sociálních podnicích, 

posílení soudržnosti v týmu a propojování se s jinými subjekty. 

Posledním bodem dané sekce bylo hodnocení dopadu pandemie COVID-19 na jednotlivé 

oblasti, ve kterých působí české sociální podniky. Hodnocení dopadů experty obsahuje tabulka 

č. 2. Pro porovnání je v tabulce rovněž uvedeno hodnocení manažerů sociálních podniků 

(převzaté ze souhrnné výzkumné zprávy z kvantitativního výzkumu) a vypočítaný rozdíl mezi 

průměrnými hodnotami získanými od obou skupin respondentů. Záporné rozdíly mezi 

vypočítanými průměrnými hodnotami značily více negativní dopad na danou oblast podnikání 

uvedený experty nežli manažery, kladné hodnoty naopak dopad méně negativní. 

Tabulka 2: Dopad pandemie COVID-19 na činnost sociálních podniků (měřeno na škále 

1 = silně negativní, 4 = neutrální, 7 = silně pozitivní) 

Oblast 

podnikání 
Průměr (experti) 

Směrodatná 

odchylka 

(experti) 

Průměr 

(manažeři) 

Rozdíl mezi 

průměry 

Provoz restaurace 1,17 0,4 1,28 -0,11 

Provoz kavárny 1,67 0,82 1,41 0,26 
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Catering 2,5 1,64 1,16 1,34 

Masérské služby, 

fyzioterapie 
2,67 2,25 1,75 0,92 

Výroba a prodej 

předmětů 
2,83 1,17 2,59 0,24 

Textilní výroba 3,67 1,63 3,92 -0,25 

Recyklace, 

upcyklace 
3,67 1,5 2,67 1 

Komplementace, 

montáže, balení 
4,16 1,6 3,65 0,51 

Výroba a prodej 

nápojů 
4,17 1,6 2,5 1,67 

Zahradnické a 

technické služby 
4,33 1,37 4,19 0,14 

Úklidové služby 4,33 1,5 4 0,33 

Prodej potravin 4,5 1,64 3,79 0,71 

Prodej ostatních 

produktů a služeb 
4,5 1,73 3,52 0,98 
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Stejně jako v případě hodnocení manažerů sociálních podniků, i experti zařadili mezi čtyři 

oblasti podnikání, na které měla pandemie COVID-19 nejvíce negativní dopad, provoz 

restaurace, provoz kavárny, catering a masérské služby a fyzioterapii (avšak v odlišném 

pořadí). Spíše pozitivní dopad uvedli experti u zahradnických a technických služeb, úklidových 

služeb, prodeje potravin a prodeje ostatních produktů a služeb. I zde panuje značná shoda 

s hodnocením manažerů, kteří však mezi tyto oblasti uvedli i textilní výrobu (namísto prodeje 

ostatních produktů a služeb). Na druhou stranu i v případě tohoto hodnocení byla variabilita 

názorů expertů značná (srov. velikost směrodatných odchylek). 

 

2.3 Hrozby a zranitelnosti sociálních podniků 

V průběhu kvalitativního výzkumu (Kročil a kol., 2021) byla identifikována řada vnitřních 

zranitelností českých sociálních podniků. V rámci kvantitativního výzkumu manažeři 

sociálních podniků uváděli, jak závažné jednotlivé zranitelnosti dle jejich názoru jsou. 

Závažnost daných zranitelností hodnotili i oslovení experti. Průměrné hodnoty závažností dle 

hodnocení expertů jsou uvedeny v tabulce č. 3, a to včetně dříve vypočtených průměrných 

hodnot dle hodnocení manažerů a rozdílů mezi průměrnými hodnotami u obou skupin 

respondentů. Kladné rozdíly značí, že experti hodnotili danou zranitelnost jako závažnější 

v porovnání s manažery, záporné rozdíly by znamenaly opačný případ. 

Tabulka 3: Závažnost vnitřních zranitelností českých sociálních podniků pohledem 

oslovených expertů (měřeno na škále 1 = zanedbatelně závažné, 4 = středně závažné, 7 = 

velmi závažné) 

Zranitelnost 
Průměr 

(experti) 

Směrodatná 

odchylka 

(experti) 

Průměr 

(manažeři) 

Rozdíl mezi 

průměry 

Nedostatek finančních 

rezerv 
6,5 0,55 4,08 2,42 

Vyšší zranitelnost 

zaměstnanců 
6 1,1 4,15 1,85 
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Závislost SP na osobě 

zakladatele/hlavního 

manažera 

5,17 1,47 4,65 0,52 

Závislost na veřejných 

rozpočtech 
5,17 1,33 3,8 1,37 

Chybějící vlastní 

produkt 
5,17 0,75 2,69 2,48 

Křehká organizační 

struktura 
5 0,9 3,29 1,71 

Chybějící/nedostatečné 

vlastní zázemí podniku 
4,5 0,84 2,92 1,58 

Prodej dražších 

produktů 
4,5 0,55 2,71 1,79 

Zaostalost regionu 

(horší podmínky pro 

podnikání než v jiných 

okresech) 

4,17 1,47 2,47 1,7 

Nevhodná právní 

forma podnikání 
4 1,41 2,27 1,73 

 

Oslovení experti i manažeři shodně uvedli jako tři nejzávažnější zranitelnosti sociálních 

podniků nedostatek finančních rezerv, vyšší zranitelnost zaměstnanců a závislost sociálního 

podniku na osobě zakladatele nebo hlavního manažera. Pořadí však bylo odlišné, neboť 

manažeři označili za nejzávažnější zranitelnost závislost sociálního podniku na osobě 

zakladatele nebo hlavního manažera, zatímco experti se přiklonili k nedostatku finančních 

rezerv jakožto nejvýznamnější slabině sociálních podniků.  

Rozdíly mezi vypočtenými průměrnými hodnotami závažností jednotlivých zranitelností 

odhalily, že experti, jejichž hodnocení byla v tomto případě více homogenní (srov. směrodatné 

odchylky), hodnotili každou ze zranitelností jako závažnější, než manažeři sociálních podniků. 
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Nejvyšší rozdíly panovaly u hodnocení závažnosti chybějícího vlastního produktu, nedostatku 

finančních rezerv a vyšší zranitelnosti zaměstnanců. 

V závěru třetí části dotazníku byli experti požádáni o uvedení hrozeb pocházejících z externího 

prostředí, které mohou ovlivnit české sociální podniky. V tomto případě nebyl experty 

hodnocen dopad jimi uvedených hrozeb, neboť ten závisí vždy na konkrétní situaci podniku, 

zejména na jeho zranitelnostech. Experti uváděli následující hrozby: lockdown způsobený 

pandemií COVID-19, finanční krize, nízká poptávka po produktech a službách sociálních 

podniků, nedostatek znevýhodněných zaměstnanců, růst minimální mzdy, nepochopení obsahu 

a cílů sociálních podniků, zaměňování integračních sociálních podniků s poskytovateli 

sociálních služeb, stále se měnící legislativa a její nejednoznačnost, snižující se zdroje 

z veřejných rozpočtů, nízká kooperace sociálních podniků s velkými podniky, nízká kooperace 

mezi sociálními podniky navzájem, nezájem veřejnosti, vlivy konkurence a negativní postoj 

úřadů.  

Některé z těchto hrozeb však mají spíše charakter již přetrvávajících vnějších bariér sociálního 

podnikání. Za hrozbu je autory tohoto výzkumu považována každá změna, která má schopnost 

zapůsobit na zranitelná místa sociálních podniků a způsobit následné rizikové, popř. krizové 

situace.  

 

2.4 Vnější bariéry sociálního podnikání v České republice 

Poslední část druhé kapitoly předložené výzkumné zprávy je věnována expertnímu hodnocení 

vnějších bariér, které znesnadňují činnost stávajících sociálních podniků nebo omezují vznik 

nových sociálních podniků. Experti hodnotili bariéry, které byly identifikovány 

v předcházejících částech výzkumu. Hodnocení expertů poskytuje tabulka č. 4. Kromě toho 

měli experti možnost uvést ve volné odpovědi i jiné bariéry, které nebyly součástí dotazníku.  
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Tabulka 4: Významnost vnějších bariér vnímaná experty na sociální podnikání (v 

tabulce jsou zaznamenány počty expertů, kteří se přiklonili k jednotlivým stupňům 

významnosti) 

Bariéra 
Zcela 

nevýznamné 
Nevýznamné 

Spíše 

nevýznamné 

Spíše 

významné 
Významné 

Velmi 

významné 

Chybějící 

legislativní 

ukotvení 

0 1 0 2 1 2 

Byrokracie 

ze strany 

orgánů 

veřejné 

správy 

0 0 0 0 3 3 

Často se 

měnící 

legislativa 

0 0 0 2 2 2 

Nízká 

podpora 

integračních 

SP ze strany 

ÚP 

0 0 0 1 2 3 

Nízká míra 

povědomí 

veřejnosti o 

SP 

0 0 2 0 1 3 

Nedostatek 

uznání 

sociálního 

podnikání 

0 0 0 1 1 4 
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Graf č. 1, který vznikl agregací vnějších bariér do kategorie významných a nevýznamných, dále 

zpřehledňuje jejich hodnocení a ukazuje, že pouze dvě z bariér byly některými z expertů 

hodnoceny jako nevýznamné. 

 

Graf 1: Významné a nevýznamné vnější bariéry vnímané experty na sociální podnikání 

(u jednotlivých bariér jsou uvedeny počty expertů, kteří je hodnotili jako významné, nebo 

nevýznamné) 

 

Kromě hodnocení již předložených bariér měli experti možnost uvést ve volné odpovědi i jiné 

bariéry, které nebyly součástí dotazníku. Této možnosti využili dva z expertů a uvedli 

následující bariéry: chybějící podpůrné nevládní neziskové organizace, které by sociálním 

podnikům pomáhaly s vizí, volbou právní formy, business plánem apod., a rozdílné vnímání 

sociálního podnikání ze strany odborníků a veřejnosti.  

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

chybějící legislativní ukotvení

byrokracie ze strany orgánů veřejné správy

často se měnící legislativa

nízká podpora ISP ze strany ÚP

nízká míra povědomí veřejnosti o SP

nedostatek uznání sociálního podnikání

významné nevýznamné
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Závěr a diskuse 

Předložená výzkumná zpráva přinesla doplňující a kritický pohled na stávající praxi krizového 

řízení českých sociálních podniků, na dopad pandemie COVID-19 na činnost těchto podniků, 

dále na hrozby a zranitelnosti charakteristické pro české sociální podniky a v poslední řadě 

rovněž poskytla hodnocení vnějších bariér, které vytváří externí prostředí sociálních podniků. 

Z expertního hodnocení vyplynulo, že českým sociálním podnikům spíše chybí systematický 

přístup ke krizovému řízení, což je v souladu s dříve získanými odpověďmi manažerů 

sociálních podniků, z nichž většina přiznávala intuitivní způsob řízení. Provedený výzkum tak 

potvrzuje, že existují nedostatky v připravenosti českých sociálních podniků na krizové situace 

a že je potřeba systémy krizového řízení sociálních podniků rozvíjet. K tomu by měl dopomoci, 

jak vyplývá z odpovědí expertů, soubor vzdělávací nástrojů a materiálů, které povedou 

k získání znalostí a dovedností v základních manažerských oblastech, přičemž důraz by měl být 

kladen na zohlednění specifik krizového managementu. Experti však zároveň pozitivně 

hodnotili vliv pandemie COVID-19 na rozvoj krizového řízení v sociálních podnicích. Dalšími 

přínosy pandemie, které mohou pomoci předcházet vzniku krizových situací, jsou dle expertů 

rozvoj e-shopů, či diverzifikace produkce. Některé z dopadů pandemie však naopak prohlubují 

typické zranitelnosti českých sociálních podniků, jako je např. snížení finančních rezerv nebo 

vyčerpání manažerů sociálních podniků.  

Výzkumná zpráva dále přinesla porovnání hodnocených závažností jednotlivých zranitelností 

sociálních podniků z pohledu expertů a manažerů podniků. Zatímco se obě skupiny shodují 

v typech nejzávažnějších zranitelností, výzkum na druhou stranu odhalil, že experti hodnotí 

každou ze zranitelností jako závažnější, než samotní manažeři sociálních podniků. Tuto 

skutečnost lze interpretovat jako možné podhodnocení zranitelností ze strany manažerů 

sociálních podniků. Expertní hodnocení zranitelností bude součástí připravovaného katalogu 

hrozeb a zranitelností a představitelé sociálních podniků budou moct sami zvážit, zda se 

k expertnímu hodnocení přikloní a nastaví si podle něj své systémy krizového řízení.  

Expertní hodnocení může být užitečné i pro ty zainteresované strany, v jejichž možnostech je 

napomoci rozvoji sociálního podnikání v České republice cestou řešení přetrvávajících bariér. 

Výzkum ukazuje, že experti jako nejvýznamnější bariéry hodnotí byrokracii ze strany orgánů 
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veřejné správy, nedostatek uznání sociálního podnikání, nízkou podporu integračních 

sociálních podniků ze strany Úřadu práce a často se měnící legislativu.  
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