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Co děláme?
• prosazujeme zájmy a mapujeme potřeby sociálních podniků

• poskytujeme expertízu v oblasti legislativy

• jsme spolutvůrci principů sociálního podnikání (2011)

• vzděláváme a mentorujeme sociální podniky a zájemce o jejich založení

• přednášíme na vysokých školách, přispíváme do odborných publikací

• vystupujeme v médiích s příklady dobré praxe sociálního podnikání

• propagujeme téma sociální ekonomiky, výrobky a služby soc. podniků

• pořádáme akce: kulaté stolky, fokusní skupiny, semináře a konference v Praze a po celé ČR

• aktivně vystupujeme na akcích jiných (MPSV, kraje, další aktéři sociální ekonomiky)

• spolupracujeme se zahraničními organizacemi, sdílíme českou praxi v zahraničí, sledujeme dění v EU  
i ve světě a informujeme o něm.

Cílem aktivit TESSEA je rozvoj a uznání sociálního podnikání jako udržitelného ekonomického modelu, 
který je respektovanou součástí české ekonomiky a slouží jako inspirace pro celou sféru podnikání.
• Na příkladech dobré praxe členských podniků TESSEA ukazujeme přínos sociálního podnikání pro život lidí 

ve městech i na venkově: pro nejen znevýhodněné zaměstnance sociálních podniků, ale i místní komunitu 
a ekonomiku, jakož i pro životní prostředí.

• Propagujeme koncept sociálního podnikání, který je širší než-li zaměstnávání znevýhodněných osob: jedná se 
o rozvoj všech pracovníků s environmentálním a ekonomickým benefitem.

 TESSEA ČR, z.s. (TESSEA) je zapsaný spolek, 
založený v roce 2015, i předtím působila jako 

neformální národní platforma sociální ekonomiky 
v České republice. Zastřešuje sociální podniky 
a podporovatele sociální ekonomiky z celé ČR. 

Podporuje své členy a zároveň je partnerem 

pro stát, kraje, samosprávy, firmy, akademickou 
sféru a další instituce. Přispívá k posílení sektoru 
sociálního podnikání jako sociálně, ekonomicky 
a environmentálně přínosné oblasti české 
ekonomiky. K tomu využívá svoji expertízu, která se 
opírá o dlouholeté praktické zkušenosti svých členů. 
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TESSEA prošla vývojem od neformálních tematických sítí v rámci inciativy ESF EQUAL v letech 2006 – 2010  
přes spolupráci v řadě projektů a iniciativ až do vzniku nezávislé organizace v roce 2015. Jejími členy je  

jednak rostoucí počet aktivních a úspěšných sociálních podniků, jak integračních, tak environmentálních  
a jednak další organizace a osobnosti, věnující se dlouhodobě podpoře sociální ekonomiky. 

Na konci roku 2021 měla TESSEA celkem 50 členů, z toho 23 členů řádných a 27 členů přidružených.
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Hlavní aktivity v roce 2021: 
Přestože možnosti aktivit, komunikace a spolupráce byly po většinu roku významně omezeny pandemií COVID-19, 
TESSEA pokračovala ve své dlouhodobé činnosti, i v té započaté v prvním roce pandemie 2020, jak jen přijata 
omezená dovolovala, jak naživo, tak online.

Po celý rok 2021 TESSEA vykonávala tuto činnost:
• Mapování potřeb členů z řad sociálních podniků v době pandemie COVID-19 a komunikace s Ministerstvem 

práce a sociálních věcí (MPSV) ohledně možné podpory (návaznost na Otevřený dopis ministryni práce Maláčové 
z listopadu 2020).

• Komunikace se členy z různých regionů, podpora členů v aktivních regionech ve formě spolupořádání anebo 
vystoupení na akcích na téma sociální podnikání a sociální ekonomika.

• Zástupci TESSEA spolupracovali s MPSV v rámci systémového projektu Podpora sociálního podnikání pokračuje 
(PSPP) jako konzultanti a experti vesměs z řad členů TESSEA, expertní spolupráce.

• TESSEA pokračovala v realizaci mentoringového a vzdělávacího programu pro klienty Sociálního bankovnictví 
České spořitelny a.s. z řad sociálních podniků a neziskovek.  

• Pokračovala spolupráce TESSEA na projektu TAČR jako partnera Katedry ekonomických a manažerských studií 
FF UPOL Olomouc, kde spolupracovala na průzkumech aktuálních dopadů pandemie na situaci sociálního 
podnikání. Výstupem spolupráce je mimo jiné výzkum Sociální podnikání v ČR v době pandemie COVID-19  
a po ní: Rozvoj a implementace krizového řízení.

• TESSEA spolupracovala s mezinárodní sítí sociálních podniků ENSIE, kde je členem.

• Po celý rok 2021 probíhaly pravidelné schůzky správní rady a kontrolní komise (většinou online).

• V 1. polovině roku 2021 TESSEA připravovala strategický plán činnosti, který vyvrcholil společným setkáním 
aktivních členů v Brně v červnu 2021, kde byly ověřeno směřování spolku a priority, které se projevily aktivitami 
ve 2. polovině roku.

Členská schůze proběhla 30. 8. 2021 na pražském Toulcově dvoře, kde byla schválena  
účetní závěrka roku 2020 i strategie činnosti do roku 2022.

Ve 2. polovině roku 2021 v souladu se strategiemi činnosti TESSEA zintenzivnila práci na svém rozvoji (v rámci 
projektu TESSEA se rozvíjí): jednak na posílení svých interních kapacit zaměření na vizibilitu a komunikaci (zejména 
byl vytvořen nový web) a jednak na rozšíření členské základny, péči a spolupráci se stávajícími členy. Stanovila 
si 3 základní tematické priority pro svoji další práci, vznikly tak 3 pracovní skupiny (složené z aktivních členů 
a přizvaných expertů):

• LEGISLATIVA – garant Karel Rychtář se zaměřením na přístupy a věcné teze návrhu zákona o sociálním podnikání

• PRINCIPY – garantka Petra Francová s cílem aktualizace definic a principů sociálního podnikání

• KRAJE – garantka Zuzana Dudáková s cílem posílit spolupráci s kraji a iniciovat  povědomí a podporu sociálního 
podnikání ve vybraných krajích ČR.

Pro rok 2022 byl sestaven podrobný rozpočet financování aktivit a stanoveny kompetence.
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V roce 2021 se TESSEA zapojila do těchto iniciativ významných 
pro sféru sociální ekonomiky v České republice:

• TESSEA se přidala iniciativě sdružení zaměstnavatelů osob se 
zdravotním postižením na podporu systémových změn a zejména 

úsilí o zvýšení příspěvku dle §78a zákona o zaměstnanosti.

• TESSEA se v květnu 2021 stala spolu-zakládajícím členem 
České federace nábytkových bank a re-use center.

• Zahájila spolupráci se sekcí Odpovědného přístupu k veřejným zakázkám 
MPSV s cílem větší podpory sociálních podniků – zejména co do povědomí 

o sociálním podnikání a odbytu výrobků a služeb.

• Zástupci TESSEA se zúčastnili série konzultací a jednání týkajících se obsahu návrhu zákona o sociálním 
(integračním) podniku při různých příležitostech, v roce 2021 však nebyl návrh přijat z důvodu konce vlády 
s pravidelnými parlamentními volbami v říjnu 2021.

Zástupci TESSEA se v roce 2021 účastnili anebo spolupořádali tyto důležité akce:
• Vernisáž výstavy o sociálním zemědělství 31. 5. 2021 v Národním zemědělském muzeu.

• Kulatého stolu o sociálním podnikání v Senátu PČR 1. 6. 2021, kterou organizovala předsedkyně sociálního 
výboru Miluše Horská.

• V červnu a červenci 2021 TESSEA zorganizovala exkurzi pro zástupce Středočeského kraje po rozličných 
sociálních podnicích v kraji.

• V červenci 2021 TESSEA spolupořádala kulatý stůl se zástupci Libereckého kraje (resortu sociálního, životní 
prostředí a místního rozvoje) spolu s místními sociálními podniky na podporu budoucích aktivit kraje.

• Akce evropské sítě sociálních podniků ENSIE Buy Responsible a členské schůze této organizace 
 v Bruselu 16. a 17. 9. 2021.

• Kulatý stůl TAČR ve Zlíně v září 2021, zastoupeného významnými autoritami 
kraje, kde TESSEA prezentovala své cíle a iniciovala zájem kraje na 
podpoře sociálního podnikání.

• V říjnu 2021 proběhla oslava narozenin zakladatelů TESSEA 
Karla Rychtáře a Petry Francové spolu s aktivními členy 
a dlouhodobými spolupracovníky z dob neformální platformy.
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Správní rada jednala od ledna 2021 v inovovaném složení:
Markéta Vinkelhoferová, předsedkyně 
Karel Rychtář
Aneta Klimentová
Anna Šimonová 
Jan Palička

Na členské schůzi 30. 8. 2021 byla správní rada znovuzvolena v tomto složení:
Markéta Vinkelhoferová, předsedkyně 
Karel Rychtář
Aneta Klimentová
Anna Šimonová 
Michal Jirsa

Kontrolní komise pracovala ve složení:
Jiří Novák, předseda
Zuzana Dudáková
Renata Dušková 

Přílohy výroční zprávy TESSEA 2021:
1/ zpráva kontrolní komise z 3. 6. 2022
2/ výkaz zisků a ztrát
3/ rozvaha
4/ příloha k účetní závěrce

Zpracovali Karel Rychtář, ředitel  
a Markéta Vinkelhoferová, předsedkyně správní rady
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