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Integra přináší vyzkoušená a osvědčená 
podnikatelská řešení problému chudoby 
a sociálního vyloučení

N

Z
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Za dvanáct let své existence se Integra Slovakia 
stala přední společností poskytující podnikatelská 
řešení sociálních problémů v přechodových post- 
komunistických ekonomikách střední a východní  
Evropy. Společnost vznikla na Slovensku  
v roce 1995 a dnes tvoří součást rozsáhlé Integra 
Venture, která má dvanáct kanceláří v osmi zemích 
světa. Integra Slovakia pomohla založit stovky 
drobných podniků, které poskytují pracovní místa, 
zmírňují chudobu a přispívají k rozvoji komunit na 
Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku, Rusku,  
na Ukrajině, v Srbsku, Keni a Súdánu.  
Své poslání naplňuje prostřednictvím tří hlavních 
strategií: 
a/přímé kapitálové investice do již existujících  
či nově zakládaných sociálních podniků, 
b/ rozvoj mikropodnikání ohrožených skupin 
populace, 
c/ prosazování a zvyšování veřejného povědomí 
a školení propagující sociální zodpovědnost firem. 

Nejvíce nás motivuje možnost  
využít podnikání k proměně  
našich komunit. Věříme, že podnikání  
je nesmírně mocný a účinný nástroj 
pro zlepšování života.

Allan Bussard 
/ Integra Cooperative, předseda představenstva

Země zapojené do Integra Venture Každý z našich sociálních 
podniků má vlastní  
strategii na podporu komunity

/ Příběh společnosti Integra Slovakia
 Vychází z interview s Allanem Bussardem, předsedou  
 představenstva družstevní společnosti Integra Cooperative

 Tento text původně vznikl v anglickém jazyce. Jeho česká  
 verze je překladem anglického originálu. 

/	 Slovensko 1993
/	 Chorvatsko 1995
/	 Rusko 1999
/	 Ukrajina 1999
/	 Rumunsko  2000
/	 Bulharsko  2001
/	 Srbsko  2002
/	 Keňa  2004
/	 Súdán  2005

Počet zaměstnanců

Kanceláře zapojené  
do programu

Kanceláře pro zajišování 
zdrojů

Portfolio v roce 2006

Tržby v roce 2006

Čistý zisk v roce 2006

68

12 v 8 zemích

USA, Velká Británie, 
Kanada

2,14 milionů USD

1,37 milionů USD

170 884 USD Allan Bussard

Vznik společnosti Integra  
Slovakia a vytvoření  
nadnárodní Integra Venture
Někdy v roce 1991 jsme spolu s třemi slovenskými 
partnery začali budovat poradenskou firmu, která na- 
bízela konzultační služby v oblasti strojírenských a 
obecných pracovních postupů ve Slovenské repub-
lice. Společně jsme v této firmě (dnes se jmenuje FBE) 
pracovali přibližně čtyři roky, když jsme si uvědomili, 
že náš obchodní model má jeden nedostatek – malé 
či středně velké firmy a neziskové organizace si 
poplatky za naše služby nemohly dovolit. Zaměřovali 
jsme se na práci pro velké společnosti, například na 
výrobce automobilů Volkswagen nebo na rafinerii 
Slovnaft. Kdykoli jsme se však pokusili směrovat naše 
rady malým nebo začínajícím podnikatelům, zjišovali 
jsme, že náš finanční model není na místě. Směřování 
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Bylo to tehdy, kdy jsme začali poprvé uvažovat  
a hovořit o sociálním podnikání, které by v určitých 
konkrétních oblastech veřejného života přispívalo 
k rozvoji místní komunity. K podpoře a realizaci naší 
myšlenky jsme pak v roce 1995 spolu s Milanem 
Číčelem založili nadaci Integra.
 
Chtěli jsme, aby se nadace do budoucna stala 
základní nosnou strukturou, která by podporovala 
stávající i nově vznikající podniky, které usilují o na- 
plnění sociální vize. S cílem zajistit pro tyto podniky  
potřebný kapitál se v témže roce jako soukromý 
investiční partner k nadaci přidružila družstevní 
společnost Integra Cooperative. A tak zatímco 
nadace dnes nabízí podporu v oblasti školení, 
poradenské služby či obstarávání grantů, družstevní 
společnost poskytuje sociálním podnikům finanční 
prostředky, zejména úvěry a investice. Služby obou 
společností, družstva i nadace, jsou vysoce komple-
mentární. Obě organizace společně tvoří Integru 
Slovakia. 

Tato hybridní struktura (kombinace neziskové  
a komerční investiční organizace) se stala vzorovým 
modelem, který převzala většina společností, jež jsou 
dnes součástí Integra Venture, i když se jejich konkrétní 
právní formy liší v závislosti na rozdílech v národních 
legislativách příslušných zemí. Například v Bulharsku 
jde o občanské sdružení a družstvo, v Rumunsku to je 
občanské sdružení a společnost s ručením omezeným, 
v Rusku pouze jedna právnická osoba ve formě ne-
ziskové komerční společnosti, což je specifická ruská 
právní forma.1 V Srbsku funguje pouze občanské 
sdružení; komerční organizace tam nebyla potřeba, 
nebo se věnují pouze mikropodnikům a mikroúvěrům. 
Všechny tyto společnosti musely absolvovat vlastní 

našich služeb ke skupině malých a středních podniků a 
neziskových organizací jsme vnímali jako náš příspěvek 
komunitě, jako své sociální poslání. Uvědomili jsme 
si ale, že k tomu, abychom jej uskutečnili, musíme 
zvolit jiný model než tradiční komerční poradenskou 
společnost zaměřenou na maximalizaci zisku. 
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registrační proces a mají vlastní statutární orgány. 
Vzhledem k tomu, že jsou všechny součástí skupiny 
Integra Venture, máme společnou marketingovou 
strategii, zároveň je však každá Integra relativně  
nezávislá v tom, že si na sebe musí vydělat.

Družstevní podnik Integra Cooperative má v současné 
době 55 členů, mezi něž patří jak investoři, tak klienti, 
tedy partnerské společnosti, které jsme pomohli 
založit. Většina investorů pochází ze severní Ameriky, 
Anglie a kontinentální západní Evropy. Do družstva 
obvykle vstupují s dvěma druhy očekávání. Za prvé 

Vývoj strategií v realizaci poslání 
společnosti Integra Slovakia

Tato myšlenka byla přebrána z dokumentů  
nadace Integra.

/  Struktura vzájemné podpory v rámci Integra Slovakia

Smlouva		
o	strategickém	
partnerství

Malé	podniky	zaměřené	na	prospěch	místní	komunity	a	veřejnosti

Nadace	Integra  
(nezisková organizace)

 školení 
 vývoj podnikatelských plánů

 poradenství 
 sociální audit

Družstvo	Integra
(prozisková organizace)

hloubková prověrka (due diligence)
půjčky 
záruky
vlastní kapitál 
řízení portfolia 

1/  V praxi má tato právní forma ten důsledek, že taková společnost nemůže  
 vyplácet dividendy nebo s nimi obchodovat mimo Rusko. 

Poslání a strategie nadace Integra 
vychází z židovsko-křesanské tradice  
a hodnot. Tato tradice vychází částečně 
z principu dobrého řízení, které znamená  
obchodování způsobem, jenž není 
zaměřen na maximalizaci zisku,  
i když zisk je důležitým ukazatelem 
toho, zda je koncepce podnikání 
správná. Integra podporuje koncepci 
podnikání, jehož výsledkem jsou pro-
fesionální a užitečné služby a produkty, 
uvážlivé využití finančních prostředků a 
přírodních zdrojů, ekologická udržitelnost, 
všeobecný lidský i profesní rozvoj 
zaměstnanců, sdílená zodpovědnost 
a vytváření zdrojů pro širší komunitu, 
v níž žijeme a působíme. 

140



...

V
P

riziky: Přišli jsme za nadějným budoucím sociálním 
podnikatelem a řekli mu: „Snažíme se vyhledávat  
a nabízet pracovní místa pro dlouhodobě nezaměst-
nané. Vy máte úspěšnou firmu s dobrým potenciálem.  
Chtěl byste se stát sociálním podnikatelem? Pomů-
žeme vám, nabídneme vám půjčku.“ Naším hlavním 
argumentem bylo, že máme k dispozici peníze  
a že máme jasnou vizi. „Chtěli byste se k nám přidat?“ 
zeptali jsme se. Oslovený podnikatel bu odmítl, 
nebo řekl: „Ano, moc rád.“ Ale když došlo na lámání 
chleba a firma se musela vyrovnávat s nastalým 
konkurenčním tlakem, sociální rozměr podnikání byl 
tím prvním, co muselo jít stranou. Od sociálního  
poslání vás vždycky nejsnadněji odradí to, že to stojí 
peníze. Takový člověk se třeba i upřímně chtěl stát 
sociálním podnikatelem, ale my si v hloubi duše 
uvědomovali, že to nebyla jeho vlastní motivace, nýbrž 
naše motivace, kterou jsme mu svým projektem tak 
trochu vnutili. Možná s tím souhlasil, ale nebyla to 
myšlenka, která by ho doopravdy chytila za srdce. 
Nemyslím si, že by tito lidé byli neupřímní, spíše bych 
řekl, že si prostě neuvědomovali, co všechno sociální 
podnikání zahrnuje a znamená. Dalším problémem, 
jak jsme si brzy uvědomili, bylo to, že poskytování 
úvěrového kapitálu nepředstavuje přiměřený nástroj 
pro sdílení a rozložení podnikatelského rizika, protože 
když nějaké společnosti dáte půjčku, chováte se 
vlastně jako normální banka. Firma ji musí splatit,  

a když to nedovede, máte určité nástroje, jak svou 
investici vymoci zpátky, ale nejste to vy, kdo by 
s takovým podnikatelem sdílel jeho riziko, tak jako jej 
nesdílí banka. Když si u banky půjčím peníze a moje 
firma má problém, banka mi řekne: „Je nám líto,  
že máte problémy, ale to nic nemění na tom, že vaše 
splátka je splatná třicátého.“ Strategie úvěrového 
financování zkrátka moc dobře nezafungovala.  
V roce 2000 jsme proto od úvěrového financování 
přešli na investice formou navýšení základního kapi-
tálu – začali jsme se zajímat o skutečné partnerství  
a přebírat spoluvlastnickou odpovědnost, sdílet  
rizika i potenciální přínosy. I zde však nastal problém. 
Mnoho podnikatelů totiž nemá zájem o navýšení 
základního kapitálu a o nového partnera, který  
by měl významný vliv na směřování jejich firmy. 
Mnozí by si raději svůj podnik vedli sami. V takových 
případech není tenhle model financování možné 
použít. Nakonec jsme se tedy přiklonili k modelu 
zakládaní vlastních firem s účastí dalšího společníka. 
V tomto modelu jsme pak schopni budovat a rozvíjet 
vlastní sociální vizi, nebo ji alespoň společně  
utvářet.

V posledních několika letech jsme založili a vybudovali 
následující společnosti: Oil Partner – společnost,  
která nabízí rychlou výměnu oleje v osobních vozech; 
Ten Senses – společnost obchodující s fair trade 
výrobky; DLV – realitní společnost, která nabízí  

chtějí, aby jejich práce měla sociální dopad, což 
bývá hlavní motivace. Za druhé vstupují do družstva 
s investičním očekáváním, že svou investici dostanou 
zpět spolu s přiměřeným výnosem. Členové družstva 
sdílejí veškeré zisky i ztráty v poměru vypočítaném 
podle speciálního vzorce. Výše jejich vlastnického 
podílu se počítá na základě částky vložené inves-
tice vynásobené délkou členství v družstvu. Může 
se stát, že se investorovi celá jeho investice nevrátí, 
pokud měl tu smůlu, že byl v družstvu převážně ve 
ztrátových letech. Na druhou stranu může vydělat, 
pokud byl členem v letech ziskových. Tento přístup 
se v západní Evropě označuje termínem „solidární 
financování“. Není účelem rozdávat na naplnění 
určitých sociálních cílů granty, nýbrž nabízet inves-
tice. Pochopitelně to nejsou žádné vysoce ziskové 
investice. Investor tohoto typu očekává, že někam 
vloží peníze a pak je zase dostane zpátky. Když při 
tom něco vydělá, tím lépe; když o něco málo přijde, 
nevadí – to je hlavní filozofie našich investorů.  
Za členy našeho družstva proto nepřijímáme  
podniky a osoby, které očekávají velmi vysokou 
návratnost, nebo něco takového je proti duchu 
„solidárního financování“.

Prvotní strategie Integra Slovakia spočívala v kombina-
ci poradenských služeb (poskytovaných nadací Integra) 
a úvěrového financování (poskytovaného družstevní 
společností Integra Cooperative), které jsme nabízeli 
vybraným stávajícím projektům s potenciálem přejít  
na model sociálního podniku. Rozjezd sociálního 
podniku je poměrně riziková záležitost. Žádali jsme 
potenciální zájemce, aby riskovali mnohem víc než 
běžné podniky (v oblasti své interní zaměstnanecké 
politiky, dobročinnosti nebo etického chování) a výmě- 
nou jsme jim nabízeli ochranu před hlavními tržními ...

Věříme, že je možné spojit dobré 
finanční výsledky s inovacemi  
a výraznou sociální návratností. 

T
Ten Senses je právě v procesu proměny ve skutečnou 
firmu. Na počátku jsme měli peníze z grantů, 
převážně od nadace Shell Foundation, poskytnuté 
na to, abychom vyvinuli program, který by umožnil 
zdejším znevýhodněným pěstitelům dostat své 
produkty z místních zdrojů na trh. Účelem Ten Senses 
bylo původně poskytovat přístup na trh výlučně 
místním výrobcům keramiky, textilií a potravinářských 
specialit, kteří měli problémy najít pro své výrobky 
odbyt. To je pro nás stále velmi důležité, ale zjistili 
jsme, že není možné vybudovat podnik výhradně 
na této kategorii výrobků, protože v takové firmě 
je nutné vynaložit příliš mnoho času na produk-
tové poradenství, zatímco objem je nízký a kvalita 
nepředvídatelná. Hledali jsme proto jinou katego-
rii produktů, kterou bychom mohli zavést, aby-
chom zvýšili své příjmy, a tak jsme začali zkoumat 
možnost zapojit se do fair trade zejména v oblasti 
potravinářských produktů. 

Allan Bussard

Dnešní portfolio sociálních  
podniků společnosti Integra  
Slovakia
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Happy Hand rozšířil svou činnost do Rumunska,  
Bulharska a Ruska; model společnosti Rabbitex  
se úspěšně zavádí v severním Srbsku. Firma Ten  
Senses založila pobočku v Bulharsku a realizovala  
projekty v Srbsku, Rumunsku a Keni. V rámci 
současného obchodního modelu je Ten Senses 
především fair trade společností, která prodává kávu, 
čaj, čokoládu, koření, víno a pivo, vše v rámci fair  
trade. Za druhé je pak společností, která poskytuje 
přístup na trh znevýhodněným výrobcům. Pokud totiž 
dokážeme vybudovat firmu tak, aby měla dostatečný 
objem a obrat, můžeme přibrat i méně výnosné 
produkty znevýhodněných výrobců. Pokud bychom 
však dělali pouze se znevýhodněnými výrobci, neměli 
bychom životaschopnou firmu. Ten Senses vydělává 
větší část peněz na prodeji fair trade produktů a díky 
tomu dnes funguje víceméně bez dotací. Dalšími 
našimi partnery, kteří se rozrůstají, jsou realitní 
společnost DLV, jež se nyní chystá zakoupit svou 
druhou nemovitost v bulharské Sofii, a Integra Fi-
nancial Services, která se stala inspirací obdobné 
společnosti v Rumunsku. 

neziskovým organizacím fixní aktiva v podobě vlast-
ních prostorů; Integra Financial Services – účetní 
společnost založenou za účelem poskytování účetních 
služeb sociálním podnikům; společnost Rabbitex, která 
podporuje rozvoj venkova a dlouhodobou udržitelnost 
podnikání chovatelů králíků; a konečně společnost 
Happy Hand, která organizuje školení a nabízí přístup 
na volný trh a mikroúvěry začínajícím podnikatelkám.

Každý výše zmíněný sociální podnik má svou vlastní 
konkrétní strategii, jak mít co největší společenský do-
pad. Jednou ze dvou hlavních strategií všech „našich“ 
společností (říkáme jim partnerské společnosti) je 
vytváření pracovních míst pro společensky vyloučené 
skupiny. Druhou strategií je poskytování finančních 
zdrojů na účely prospěšné pro danou komunitu, tedy 
například na podporu Programu pro mikropodnikání  
žen, jak to dělá společnost Oil Partner. Dva hlavní 
sociálně-podnikatelské postupy našich partnerských  
společností tak spočívají ve zmírňování chudoby 
(zprostředkování přístupu na trh) a vytváření pracov-
ních příležitostí. Existuje však i třetí strategie v podobě 
cílené filantropie. Tím myslíme, že některá z našich 
firem se zaměří na podporu určité charitativní orga-
nizace s úmyslem stát se jejím hlavním finančním  
či nefinančním dárcem, což je případ konzultační firmy 
FBE, která dnes poskytuje své konzultanty neziskovým 
společnostem a sociálním podnikům bu úplně 
zdarma, nebo za výrazně nižší náklady.

Všechny výše uvedené společnosti zaznamenaly 
v posledních letech růst a nesou s sebou významný 
potenciál přenositelnosti. Kupříkladu společnost Oil 
Partner si nedávno otevřela druhou pobočku  
v Bratislavě a chystají se otevřít další v Nitře. Projekt 

	 Výsledky	za	rok	2006	
/  příjmy ve výši 492 000 USD
/  na trhy EU vyvezeno 1 400 tun králičího masa

	 Sociální	dopad
/  doplňkový zdroj příjmů pro venkovské obyvatelstvo  
 v oblastech zasažených hospodářskou recesí,  
 který obvykle vede k navýšení příjmů až o 15 %.

Společnost Oil Partner byla založena v roce 2002 jako 
první stanice na rychlou výměnu oleje severoameric-
kého typu v Evropě. V roce 2000 získala na Slovensku 
cenu za nejlepší podnikatelský plán roku, čímž  
se kvalifikovala pro poskytnutí finančních prostředků  
na rozjezd podnikání od místní banky. Do roka  
od spuštění činnosti začala společnost vytvářet zisk. 

Cílem společnosti Rabbitex je podporovat rozvoj a so- 
běstačnost drobných chovatelů králíků na venkově. 
Společnost, která byla založena v roce 2001, posky-
tuje zájemcům počáteční zvířata do chovu, veškeré 
potřebné vybavení, školení a poradenství, ale přede-
vším přístup na exportní trhy. Chov králíků je ideálním 
doplňkovým zdrojem výdělku pro chudé obyvatele 
venkova, kteří mají půdu, ale žádné příjmy. Rabbitex  
pomáhá farmářům zavést se v chovu králíků bez 
nutnosti počáteční investice do rozjezdu podnikání, 
protože poskytnuté finanční prostředky se splácí 
z budoucí produkce. 
V současné době Rabbitex zakládá Králíkářské stře- 
disko v severním Srbsku s cílem získat do roku 2008 
čtyřicet nových venkovských dodavatelů. Projekt 
koordinuje družstvo Vernus a podporuje jej Fond 
Bratislava – Bělehrad v rámci oficiální slovenské  
rozvojové pomoci SlovakAid.

/  RABBITEX – zdroj příjmů pro chudý venkov 

Cílem Integra Slovakia je vytvořit sí společností nazvaných „ostrovy integrity“, které nejen vytvářejí 
zisk, ale také podporují hospodářský, sociální a duchovní rozvoj v rámci komunity, v níž působí. 

Poznámka: Všechny společnosti vybrané do portfolia sociálních podniků fondu Integra byly založeny družstvem Integra. 
Družstvo si v každé společnosti podrželo klíčovou vedoucí úlohu a významné vlastnické podíly – od 26 do 100 procent. 
Výběr partnerů vycházel z jejich ochoty následovat vizi sociálního podniku vytvořenou společností Integra Slovakia. 

Jak ale říká Allan Bussard, „sociální podniky, které zde představujeme, jsou pouhý začátek…“

Seznam firem Integra a náplň jejich práce

/  OIL PARTNER – druhá šance pro ohroženou  
 mládež

...
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Sociální	dopad
/ rovné ceny a spravedlivé obchodní podmínky  
 pro pěstitele z třetího světa
/ přístup na trh pro místní pěstitele, kteří jsou vyloučeni  
 z oficiálních dodavatelských kanálů
/ zlepšování povědomí slovenské veřejnosti o otázkách  
 celosvětové chudoby a spravedlnosti

Firma DLV byla založena v roce 2006 jako realitní 
společnost, jejímž cílem je vytvářet dlouhodobý fixní 
majetek, který bude moci sloužit jako základ (ve smys-
lu anglického „endowment“, který se dá také přeložit 
jako „věno“) pro neziskové organizace a charitativní 
projekty ve střední a východní Evropě. DLV dává nezis-
kovým organizacím možnost koupě svých vlastních  
budov nebo kancelářských prostor a následně 
možnost část těchto prostor pronajímat za účelem 
zisku, čímž jim umožňuje posilovat svůj základ  
či si vybudovat ekvivalent nadačního fondu. První 
firemní investice – čtyřpatrová budova v centru 
Bratislavy – měla být připravena k nastěhování pěti 
organizací v květnu 2007. Díky nájemnému od těchto 
firem a zhodnocování majetku bude DLV moci firmu 
nadále rozvíjet a pomáhat dalším a dalším neprozis-
kovým organizacím. 

Výsledky	za	rok	2006	
/ současná hodnota majetku: 615 390 USD
/ příjmy z projektů v roce 2007: 32 000 USD za šest  
 měsíců provozu

/  HAPPY HAND – PODPŮRNÁ CENTRA  
 PRO PODNIKÁNÍ ŽEN  
 – rozvoj mikropodnikání pro ohrožené ženy

 
  
 

V současné době obslouží Oil Partner každoročně více 
než 7 tisíc zákazníků.

Výsledky	za	rok	2006	
/ příjmy ve výši 823 000 USD
/ čistý zisk ve výši 103 400 USD
/ návratnost vlastního kapitálu 21,8 %

Sociální	dopad
/ přednostní zaměstnávání lidí, kteří absolvovali  
 léčebný pobyt na místní protidrogové klinice
/ finanční podpora programu rozvoje mikropodnikání  
 pro ohrožené ženy (nadace Integra) 

Podnik byl založen v roce 2005 v reakci na rostoucí 
potřebu finančního řízení u podnikatelů, obchodních  
společností a neziskových organizací. Vychází z před-
pokladu, že účetnictví by mělo sloužit i jiným účelům 
než splnění podmínek daňových úřadů. Mělo by  
se naopak stát klíčovým prvkem kvalitního řízení firem  
a organizací. 

Cílem IFS je pomáhat klientům nadace Integra – 
malým a středním podnikům, neziskovým organizacím 
a sociálním podnikům, aby mohly kvalifikovaně  
spravovat peníze jim svěřené. 

Výsledky	za	rok	2006	
/  příjmy ve výši 53 200 USD
/ 11 firemních klientů

Sociální	dopad
/ efektivita, úspora nákladů a informace, které umožní  
 neziskovým a neproziskovým organizacím poskytovat  
 svým klientům lepší produkty a služby
 

Tato společnost byla založena v březnu roku 2005  
s cílem vytvářet příležitosti k odbytu pro diskrimi-
nované výrobce a pěstitele na Slovensku i v zahraničí 
a podporovat zavedení koncepce fair trade. Ten 
Senses začínala s maloobchodní prodejnou v centru 
Bratislavy a vykazovala zisk již po dvanácti měsících 
fungování. Společnost nabízí ojedinělou směs 
dovážených a domácích fair trade produktů a zároveň 
uvádí na trh produkty klientů z programu rozvoje 
mikropodnikání pro ohrožené ženy organizovaného 
nadací Integra. Společnost Ten Senses také založila 
první maloobchodní odbytiště fair trade výrobků 
v Rumunsku a Bulharsku. 

Díky podpoře z programu SlovakAid (financovaného 
slovenskou vládou) zahájila v srpnu 2006 společnost 
Ten Senses program v Keni, který má za úkol vytvářet 
příležitosti pro místní farmáře a pěstitele. Cílem pro-
jektu je nalézt potenciálně úspěšné africké produkty, 
pomoci jejich dodavatelům dosáhnout požadované 
kvality a zajistit jejich odbyt v Evropské unii nebo 
severní Americe.

Výsledky	za	rok	2006	
/ příjmy ve výši 147 000 USD
/ 158 klientů dodávajících své produkty
/ hospodaření na nule během prvního roku

/  INTEGRA FINANCIAL SERVICES  
 – profesionální finanční služby  
 pro sociálně-ekonomický sektor

/  TEN SENSES – přístup vyloučených  
 výrobců a pěstitelů na fair trade trh 

Sociální	dopad
/ udržitelné budování a rozvoj aktiv pro charitativní  
 organizace a občanská sdružení

Happy Hand je program celkové podpory podnikání 
žen, který působí na celém Slovensku. Střediska Happy  
Hand, která jsou řízena nadací Integra, zajišují škole- 
ní, přístup na trh, rozvoj komunity a poskytování mikro-
úvěrů pro ženy-podnikatelky ve 36 obcích a městech.  
Sociálně podnikatelský fond Integra poskytuje klient-
kám programu Happy Hand mikroúvěry, aby si mohly 
založit či posílit vlastní drobné podniky. Program nabízí 
půjčky do výše 2 500 USD na dobu až 24 měsíců 
s aktuální úrokovou sazbou 9,5 procenta.

Výsledky	za	rok	2006	
/ 48 podnikatelských školicích programů
/ podpora poskytnuta 640 klientkám
/ kumulativní hodnota mikroúvěrů: 492 000 USD

Sociální	dopad
/ Happy Hand se zaměřuje na ohrožené ženy.  
 Do této kategorie patří svobodné matky, uprchlice,  
 rozvedené ženy, ženy s nízkým vzděláním, příslušnice  
 menšinových skupin, ženy usilující o návrat do práce  
 po mateřské dovolené apod.
/ zvýšení příjmů umožňuje těmto ženám zajistit lepší  
 život svým dětem

/  DLV Invest – budování investičního majetku  
 pro charitativní sektor

...
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Oil Partner patří do portfolia společností Integra 
Slovakia. Jde o společnost s ručením omezeným, 
která byla založená na americkém konceptu rychlé 
a snadné výměny oleje u osobních aut. V současné 
době provozuje v Bratislavě dvě servisní stanice, které 
obě prosluly svými kvalitními a pohodlnými službami 
dostupnými i bez předchozího objednání. Přestože 
Oil Partner zaměstnává vyléčené toxikomany, má tato 
obchodní společnost patnáctiprocentní návratnost 

Pokud váš podnik není 
komerčně úspěšný, 
nemůže mít pozitivní sociální  
dopad

/ Příběh společnosti Oil Partner s. r. o.,  
 Bratislava, Slovensko
 Rozhovor s Markem Markušem, generálním ředitelem  
 společnosti Oil Partner

O vzniku společnosti
Původní myšlenka, která dala vzniknout společnosti 
Oil Partner, přišla na svět v roce 1997, kdy Daniel 
Laco, předseda představenstva Nadace Integra, 
navštívil Spojené státy, aby zde studoval ukáz-
kové případy uplatňování systémů řízení jakosti, 
TQM. Stalo se, že právě koncept servisních stanic 
na rychlou výměnu oleje byl zmiňován jako jeden 
z nejlepších příkladů aplikace principů TQM v sek-
toru služeb. Laco se tak rozhodl pro studium jejich 
koncepce podnikání. Podařilo se a jeho cesta jej 
zavedla do státu Montana.

Po nějakém čase si Laco všiml, že vedoucí stanice má 
na stěně své kanceláře fotografie mnoha mladých 
lidí. Když se ho na tyto fotky zeptal, vedoucí odvětil: 

„Nemám čas, abych se věnoval charitě, a tak  
se snažím pomáhat své komunitě prostřednictvím  
své firmy. Zaměstnávám mladíky, kteří obtížně  
hledají místo, a dávám jim nekvalifikovanou 
práci. Mnozí z nich jsou indiáni, často mívají pro-
blém s alkoholem nebo s drogami nebo pocházejí 
z dysfunkčních rodin.“ Šéf stanice těmto lidem často 
zprostředkoval jejich vůbec první pracovní příležitost. 
Stanovil si však zásadu, že jim práci nabídne vždy 
maximálně na dva roky. Po dvou letech je pak 
požádal, aby si našli jinou práci nebo začali  
se studiem na střední, vyšší odborné nebo vysoké 
škole, kde jim zaplatil školné na první rok. A tak  
se stalo, že měl stěnu své kanceláře ověšenou 
fotografiemi absolventů středních a vysokých škol 
– všichni to byli mladíci, kteří pro něj kdysi pracovali.

Když se pan Laco vrátil ze své stáže, rozhodl  
se pro realizaci stejného obchodního modelu  
na Slovensku. Svým kolegům z Integry popsal,  
co viděl – poctivou, fungující komerční firmu se zají-
mavým a hlavně vysoce efektivním sociálním dopa-
dem. Tým společnosti Integra vzápětí najal odborní-
ka se zkušenostmi v oboru automobilových služeb, 
který vypracoval podnikatelský plán prvního sociál-
ního podniku společnosti Integra – servisní stanice 
pro rychlou výměnu oleje, první firmu svého druhu 
na Slovensku. Tento člověk posléze sám odjel na stáž 
do Spojených států, aby získal potřebné zkušenosti. 
Mezitím se ostatním členům týmu podařilo sehnat 
skupinu investorů, kteří byli ochotní do podniku vložit 
své peníze. Do konce roku 2000 byl podnikatelský 
záměr dokončen a k dispozici byli potřební investoři. 
Provoz první servisní stanice na rychlou výměnu oleje 
byl zahájen v roce 2001.

investic. Jde o konkurenceschopnou firmu, financova-
nou ze soukromých zdrojů, které pocházejí od skupiny 
zahraničních investorů, a z půjčky u domácí banky.  
Do budoucna by se Oil Partner rád stal významným  
provozovatelem servisních stanic po celé střední  
a východní Evropě s cílem naplnění svého sociálního 
poslání formou poskytování pracovních příležitostí 
znevýhodněným skupinám místních obyvatel.
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Zkontrolujeme a vyčistíme Dále poskytujeme

jednu třetinu potřebného kapitálu. Roman Garaj, který  
podnikatelský plán vypracoval, jej pak zaslal do celo- 
státní soutěže inovativních podnikatelských plánů 
nazvané Projekt 2000 a k vlastnímu překvapení s ním 
vyhrál první cenu. Získali jsme tak úvěr od Tatra banky, 
který nakonec pokryl zbylé dvě třetiny potřebné  
investice.

Máme stálou skupinu investorů, jedná se přibližně  
o deset lidí. Hlavní osobnosti této skupiny spolupracují 
s nadací Integra již mnoho let, většinou jako dobro-
volníci a konzultanti. Všichni dobře vědí, jakou práci 
Integra odvádí a jaké poradenství a školení poskytuje. 
Když jsme před lety začínali, společně jsme uvažovali 
o tom, jak zajistit dlouhodobou udržitelnost a fungová-
ní nadace, protože tenkrát, stejně jako dnes, bylo 
velmi obtížné financovat tradiční nevládní organizaci 
prostřednictvím dárců. V tomto smyslu motivovala 

investory ve vztahu ke společnosti Oil Partner zejména 
příležitost založit udržitelnou a životaschopnou firmu, 
která by byla schopná práci nadace finančně podpo-
rovat. 

Servisní stanice v severní Americe se opravdu zabývají 
hlavně výměnou oleje. To je jejich model. My jsme 
tento koncept museli trochu upravit, protože evropští 
řidiči jsou přece jen zvyklí na něco víc než jen pouhou 
výměnu oleje. Když dávají svá auta na pravidelné 
servisní prohlídky po obvyklých 15 až 20 tisících kilo-
metrech, očekávají komplexní služby, takže i my jsme 
museli začít nabízet běžnou údržbu, včetně různých 
prohlídek, kontrol a výměn opotřebovaných dílů.

Sehnali jsme několik investorů, kteří byli ochotní do ta-
kové firmy vložit peníze, ale nestačilo to. Složili pouze 
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Rozhovor

/  Mohli jste americký model převzít se vším  
 všudy, nebo jste jej museli přizpůsobit  
 evropským zvyklostem a standardům?

/  Jak se vám povedlo získat potřebné finanční  
 zdroje na rozjezd a provoz nové firmy?

/  Co motivovalo vaše investory k tomu,  
 aby své peníze vložili právě do společnosti  
 Oil Partner? Jak jste získali jejich důvěru?

olej v převodovce  vzduchový filtr umytí skel
olej diferenciálu pylový filtr vysávání interiéru
posilovač řízení palivový filtr promazání podvozku
brzdovou kapalinu stav svíček občerstvení
chladicí kapalinu promazání pantů kontrolu stavu světlometů 
stav baterie těsnost převodovky, motoru kontrolu stavu stěračů
spojkovou kapalinu těsnost výfuku kontrolu tlaku pneumatik
náplň do ostřikovačů stav manžet
diagnostika OBD  (elektroniky) stav brzd

Zkontrolujeme a doplníme

Tato skupina investorů znala severoamerický koncept 
rychlé výměny oleje a věřila, že takový projekt má 
dobrou šanci uspět. Měli důvěru v základní podnikatel-
skou koncepci projektu a byli přesvědčeni, že se v tom-
to případě jedná o návratnou investici. Měli opravdo-
vou finanční motivaci, že na své investici něco vydělají.

 Od podnikatelské myšlenky k udržitelnému růstu

Počáteční	
podnikatelská 
myšlenka

Studie 
proveditelnosti 

– obchodní 
a rozvojový plán – 

strategie společenské 
odpovědnosti firmy

2

Rozvoj investic 
(z vlastního kapitálu 

a z půjček)

3

Řízení	
a	monitorování	

projektu

4

Růst	nebo	odchod 
Další rozvoj lidských 

zdrojů

5
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jsme bývalým drogově závislým z uvedené léčebny 
vyhradili tři pracovní místa.

Výběr cílové skupiny byla skutečně náhoda, ale 
shodou okolností se tato cílová skupina k nabízené 
práci dobře hodí hlavně proto, že pacienti z léčebny 
jsou zejména muži a výměnu oleje také většinou 
zařizují muži. Provozujeme autoservis a ženy obvykle 
nestojí o to celé se zašpinit olejem. Takže z pohledu 
pracovní kvalifikace to byla dobrá volba a myslím, 
že tento systém funguje i ve vztahu k potřebám cílové 
skupiny, nebo tito lidé obvykle mívají relativně nízkou 
kvalifikaci a malé pracovní zkušenosti a náš pracovní 
proces nevyžaduje, aby všichni naši zaměstnanci byli 
kvalifikovaní automechanici. Zároveň však tato práce 
vyžaduje přísnou disciplínu na všech pracovních 
pozicích. Naši zaměstnanci se musí naučit dokonale  
dodržovat přesný pracovní postup. Přicházejí k nám 
bez pevných pracovních návyků a důležitých doved-
ností a zde mají možnost je získat nenásilným 
způsobem, prostřednictvím běžné práce.

Ten poměr je spíše důsledkem nabytých zkušeností. 
Míváme totiž v jedné směně pět zaměstnanců. 
Máme „mistra“ a „servismana“ a jeden z nich musí 
být kvalifikovaný automechanik. V každé směně 

potřebujeme celkem alespoň dva kvalifikované 
mechaniky. Nesnažíme se nějak uměle stanovit 
horní limit pro počet znevýhodněných zaměstnanců, 
ale shodou okolností skutečně žádný ze zájemců 
z léčebny nebyl studovaný automechanik. Určitá 
část personálu tudíž musí být kvalifikovaná – to je 
jedno omezení. Při deseti zaměstnancích potřebujete 
tři kvalifikované mechaniky a další dva, kteří jsou 
zkušení a mají předchozí pracovní praxi. Tak 
zbývá pět pracovních míst. Teoreticky bychom tak 
popravdě mohli zaměstnávat stejný počet běžných a 
znevýhodněných pracovníků, avšak poměr 3:7 od- 
ráží pracovní realitu – ne všichni muži, kteří vycházejí 
z detoxikačního programu, chtějí pracovat v oboru 
autoúdržby. Snažíme se skloubit přání každého jed-
notlivce se svými potřebami a poměr 3:7 je výsled-
kem tohoto úsilí. Třicet procent znevýhodněných 
zaměstnanců mi připadá jako dobrý poměr.

Původně měl být Oil Partner tranzitní firmou, 
výcvikovým střediskem pro muže vyléčené ze závis-
losti na drogách, z něhož měli po dvou či třech 
letech odejít. Jsem opravdu přesvědčen, že by to tak 
mělo být. Realita se však ukázala být opačná. Naši 
zaměstnanci zůstávají, protože se jim práce líbí a 
nám se líbí, jak pracují. Pro obchod je dobré mít 
loajální zaměstnance s nízkou fluktuací, ale z hledis-

Tyto cíle jsou součástí našich interních strategických 
dokumentů. Všechny naše strategické plány toto naše 
poslání jasně definují. Nicméně zakládající listina, 
což je v našem případě smlouva mezi podílníky, tuto 
zmínku neobsahuje.

Volba konkrétní skupiny znevýhodněných obyvatel, 
kterou jsme se rozhodli zaměstnávat, byla víceméně 
věcí náhody. Krátce poté, co jsme zahájili provoz 
první stanice v Račianské ulici v Bratislavě,  k nám 
přijela do servisu na výměnu oleje ředitelka léčebny 
pro drogově závislé. Začala si povídat s vedoucím 
servisu a ten, když zjistil, že mluví s ředitelkou léčebny 
drogově závislých, ihned zmínil, že rád nabídne 
zaměstnání bývalým narkomanům, kteří chtějí  
po absolvování léčby začít nový život. Brzy nato paní 
ředitelka poslala prvního zájemce. Chtěl se vrátit 
zpět do normálního života, a tak jsme mu nabídli 
první práci. A to byl začátek naší spolupráce. Posléze 
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O poslání firmy a její 
prospěšnosti pro společnost  
a životní prostředí

/  Obsahují stanovy nebo zakládající listiny vaší  
 společnosti kromě běžných podnikatelských  
 cílů také zmínku o vašem sociálním poslání?

/  Proč právě drogové závislí a ne například  
 týrané ženy?

ka našeho potenciálu zaškolit řadu dalších bývalých 
toxikomanů nás to drží zpátky. 

Vím ale, že v budoucnu budeme klást na přechodnou 
povahu zaměstnání v Oil Partner větší důraz. Trh se 
mění. Na vyzrálém pracovním trhu si normálně firmy 
našeho typu nedokáží udržet zaměstance tak dlouho, 
jako to v současné době dokážeme my. Nemyslím si, 
že si v budoucnu udržíme zaměstnance nepřetržitě 
několik let.

Chceme-li se skutečně stát tranzitní firmou, mu-
síme pomáhat svým lidem, aby si dokázali najít 
jiné zaměstnání. V současnosti připravujeme 
strukturovaný výcvikový program. Naši pracovníci 
dosud absolvovali pouze praktické zaškolení na 
místě, aby získali potřebné dovednosti a mohli lépe 

/  Vaším hlavním sociálním cílem je zaměstnávání  
 znevýhodněných a/nebo opomíjených skupin  
 obyvatel. Proč jste se rozhodli zaměřit se zejména  
 na bývalé a vyléčené narkomany?

/  Ve vaší první servisní stanici jste se dopra- 
 covali k poměru zaměstnanců 3:7, tedy  
 ke třem znevýhodněným vůči sedmi běžným  
 pracovníkům. Plánovali jste to tak od začátku?

Tato práce vyžaduje přísnou  
disciplínu na všech pracovních 
pozicích. Naši zaměstnanci se musí 
naučit dokonale dodržovat přesný  
pracovní postup, jenom tak jim  
tato práce nabídne dobré pracovní 
prostředí pro nácvik důležitých  
dovedností.

/  Je vaším cílem, aby Oil Partner poskytoval  
 zaměstnání dlouhodobě, nebo aby nabízel  
 práci na přechodnou dobu, v níž by zne- 
 výhodnění pracovníci mohli získat potřebné  
 dovednosti a připravit se tak ke vstupu  
 na otevřený trh práce? /  Jakou další pomoc kromě pracovního místa  

 byste rádi svým znevýhodněným zaměst- 
 nancům poskytovali? 
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Do dílen Oil Partner člověk přijede  
a na počkání, během 
20 až 30 minut, provedeme údržbu 
jeho vozu. To je jedna z našich 
hlavních výhod.

...

a jejich filtrační systémy jsou tak dokonalé, že to 
představuje nejbezpečnější a nejekologičtější meto-
du, jak tyto oleje zlikvidovat. Zkoumáme možnosti 
opětovného využití použitého oleje v průmyslu, 
současné technologie však zatím na tento úkol 
bohužel nestačí. Existují pokusy recyklovat odpadní 
olej zpět na motorový olej do traktorů nebo těžkých 
průmyslových strojů, ale výsledná kvalita zatím není 
taková, jaká by byla potřeba.

Našimi hlavními konkurenty jsou značkové prodejny 
automobilů a velké značkové automobilové servisní 
stanice. V porovnání s nimi je naší největší předností 
pohodlí, rychlost a transparentnost. Pohodlí  
a rychlost jsou klíčovými faktory, protože se jedná 
o dílnu, kam se člověk nemusí předem objednávat, 
jako je tomu u velkých servisních firem. Do regu-
lérní servisní stanice člověk své auto ráno odloží  
a odpoledne si jej znovu vyzvedne. Do dílen Oil  
Partner člověk přijede a na počkání, během  
20 až 30 minut, provedeme údržbu jeho vozu.  
To je jedna z našich hlavních výhod.

Třetím hlediskem je transparentnost. Zákazník  
je u údržby svého vozu po celou dobu přítomen.  
To znamená, že může sledovat celý proces a ihned 
zjistit přesnou cenu služeb, které mu poskytujeme. 
Pokud se při údržbě vynoří nečekaná závada, ihned 
zákazníka informujeme.

To je něco, co se teprve učíme. V minulosti jsme 
tento faktor příliš nevyužívali, začínáme ho 
uplatňovat teprve nyní, i když zatím jen s mírou. 
Máme dva důvody, proč se snažíme být opatrní 
ohledně skutečnosti, že naši zaměstnanci jsou bývalí 
narkomani: první je ten, že naši zákazníci nemusí 
být nadšeni z toho, že se o jejich auto stará člověk 
s historií drogové závislosti; ale druhý, pro nás  
mnohem závažnější důvod, je otázka bezpečnosti  
a zachování soukromí našich zaměstnanců. Tito lidé 
prošli rehabilitačním programem a přicházejí z něj 
plně připraveni znovu se začlenit do společnosti.  
Je to jejich první šance a chtějí, aby se s nimi zachá-
zelo jako s normálními lidmi. Nechceme jim dávat 
najevo, že jsou jiní. Když mluvíme o naší firmě, 
vždycky zmíníme, že jednou z jejích klíčových hodnot 
je vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné 
mladé lidi, ale z výše uvedených důvodů nezabíhá-
me vždycky do podrobností.

sloužit zákazníkům. Výcvikový program má však 
zaměstnancům pomoci porozumět dalším oblas-
tem spojeným s podnikáním a řízením malé firmy. 
Někteří mají možná schopnost stát se manažery nebo 
pracovat v jiných oblastech, ale nikdy k tomu neměli 
příležitost. V rámci našeho výcvikového programu jim 
můžeme pomoci objevit jejich nadání a naučit se je 
do budoucna rozvíjet.

Ideální by bylo dosáhnout situace, kdy by zaměstnání 
a školení u Oil Partner bylo pro budoucího zaměst-
navatele dobrou referencí. Další firmy a lidé ve městě 
by tak věděli, že člověk, který prošel naší firmou,  
je dobrý pracovník.

Od samého počátku jsme chtěli mít firmu, která by 
měla sociální dopad, ovšem kromě sociálních cílů 
se také snažíme dodržovat veškeré normy a stan-
dardy související s ochranou životního prostředí, 
zejména v oblasti nakládání s odpady. Jako firma, 
která u osobních aut vyměňuje motorový olej, máme 
povinnost s odpadovým olejem řádně nakládat, 
a to zejména proto, že se řadí mezi nebezpečné 
materiály. V našem oboru je dodržování veškerých 
norem naprosto zásadní. Místní předpisy jsou 
ostatně tak přísné, že v podstatě nemáme jinou 
volbu. V současné době to řešíme tak, že použitý olej 
prodáváme společnosti na recyklaci odpadů, která 
z něj vyrábí alternativní palivo do cementářských 
pecí. Evropská komise spalování použitého oleje 
v cementářských pecích výslovně doporučuje hlavně 
z toho důvodu, že jsou v nich tak vysoké teploty 
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/  Snaží se vaše společnost vedle sociálních  
 cílů naplnit i jiný veřejně prospěšný cíl?

Dosud jsme nikdy nevyužili žádné dotace, s výjimkou 
případů, kdy zaměstnáme člověka registrovaného  
na úřadu práce. Za to dostáváme od úřadu 
nepatrnou částku. Párkrát jsme to využili, stejně 
jako kterákoli jiná společnost, ale jinak žádné 
dotace nevyužíváme. Pracujeme s čistě komerčním 
financováním, ale máme také investory, kteří jsou 
velmi trpěliví, pokud jde o návratnost jejich investic. 
V současnosti nemusíme poskytovat vysoké dividendy, 
což nám umožňuje investovat téměř veškeré zisky 
zpět do společnosti. Pokud si naši investoři zachovají 
trpělivost, nebudeme muset žádné dotace využívat 
ani v budoucnu.

Ano, ačkoliv naše dosavadní výsledky jsou velmi 
dobré. Jak jsem už říkal, dosud jsme nerozdělovali 
zisky ve formě dividend, ale investovali je zpět do 
firmy. Růst hodnoty firmy však rozhodně splňuje tržní 
očekávání. Nebyla to pro ně špatná investice.

/  Jakou přednost se nejvíce snažíte prodávat? 

O konkurenční výhodě /  Snažíte se prodat své sociální poslání?  
 Zahrnujete ho do své marketingové  
 strategie? 

O dotacích a očekávání 
investorů

/  Využíváte pro chod společnosti státní dotace  
 či granty, nebo se spoléháte pouze na přímé  
 investice a úvěrové financování?

/  K poskytování finančních prostředků motivuje  
 investory částečně také sociální poslání vaší  
 firmy. Jsou si vědomi toho, že jejich investiční  
 kapitál nemusí mít takovou návratnost  
 v porovnání s jinými investicemi?
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Růst hodnoty společnosti  
rozhodně splňuje tržní očekávání.  
Pro naše investory to nebyla  
špatná investice.

.:

Rádi bychom vybudovali sí deseti stanic,  
které nemusí být nutně všechny na Slovensku. 
Hledáme možnosti i v dalších lokalitách, napří- 
klad v Ostravě a v Brně, v polských Katowicích  
a na dalších místech. Naše podnikání se hodí  
do velkých městských aglomerací, nikoli do ma- 
lých obcí. Musíme se proto zaměřit na velká  
města.

Jsme pevně odhodláni dodržovat politiku, že každá 
nová dílna bude mít povinnost pečovat o určitou 
znevýhodněnou skupinu. V budoucnu se nemusí 
jednat pouze o drogově závislé, pokud například 
otevřeme stanici v Košicích, může to být třeba  
tamní romská mládež. Avšak každá stanice  
by se určitým způsobem měla jasně orientovat 
na řešení místních potřeb a poskytovat pracovní 
příležitosti znevýhodněným nebo opomíjeným  
skupinám. V této fázi se zaměřujeme na mladé 
muže vycházející z protidrogových rehabilitačních 
programů, ale s budoucím růstem a rozšiřováním 
našich stanic po celém regionu předpokládáme,  
že se odpovídajícím způsobem změní i cílová  
skupina.

Ano, vždycky se snažíme spolupracovat s místními 
sítěmi organizací, a už se jedná o neziskové 
instituce, církevní organizace nebo obecní úřady. 
Snažíme se například vytvořit pracoviště v Nitře.  
Nadace Integra již v minulosti v Nitře spolu- 
pracovala s místní katolickou charitou, takže  
ti se pochopitelně stanou jedním z našich kon-
taktních bodů. Než půjdeme do Nitry, probereme 
tento krok určitě s našimi přáteli, kteří působí 

Jedinou naší dosavadní politikou je to, že 5 procent 
čistého zisku putuje každoročně do nadace Integra. 
To je jediný závazek investorů ohledně rozdělení 
zisků společnosti. Část ze zbývajících 95 % můžeme 
použít na podporu našeho provozu nebo na splácení 
půjček, protože naši společnost financujeme pomocí 
komerčních úvěrů.

/  Vytváříte zisk; máte nějakou oficiálně  
 stanovenou politiku pro jeho rozdělování?

/  Jak ovlivní vstup do dalších regionů  
 vaše sociální zaměření?

O rozvoji a růstu

/  Jak velký růst společnosti předpokládáte,  
 pokud jde o replikování vašeho modelu  
 rychlé výměny oleje?

/  Není při stanovení eventuální nové cílové  
 skupiny nutné komunikovat s místními  
 obyvateli, obcemi, neziskovými organizacemi  
 a podobně? /  Jaké nové výzvy před vámi leží?

v nitranském regionu v sociální oblasti, a budeme 
se spoléhat na jejich radu a pomoc.

Je to například přechod na fungování v několika 
lokalitách. Řadu věcí, které dosud fungovaly na ne-
formálním nebo zvykovém základě, je nutno přetavit 
do formálních systémů, předpisů nebo manuálů. 
To jsou výzvy, které před námi stojí a na kterých 
musíme pracovat.
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Rychlé otázky a odpovědi

/ Odpovídá Marek Markuš, generální  
 ředitel společnosti Oil Partner

Sociální versus ekonomické  
cíle podniku

Já myslím, že Oil Partner je především sociální podnik. 
Osobně bych definoval sociální podnik jako komerční 
firmu, která má jak ekonomické, tak sociální poslání, 
a to ve třech hlavních oblastech: v oblasti očekávání 
vlastníků nebo investorů společnosti, v oblasti podni-
katelského plánu a podnikatelské strategie a v oblasti 
aplikace a kontroly firemních obchodních postupů. 
Takže podle této definice je Oil Partner sociálním pod-
nikem, nebo investoři sledují oba uvedené cíle, které 
si pečlivě formulovali a které neustále zdokonalují 
a rozvíjejí. Naše sociální poslání je součástí našeho 
podnikatelského plánu a naší firemní filozofie, naše 
obchodní a ekonomické úsilí dělá z naší společnosti 
funkční a životaschopnou firmu. 

Když vaše firma neprosperuje, nemůžete mít ani 
žádný společenský dopad. Celý projekt vám tak  
zajde na úbytě, pokud jej ovšem nefinancujete 
z jiných zdrojů. Abyste přežili, potřebujete zdravou  
a prosperující firmu. Teprve s dobrými základy 
můžete uvažovat o tom, jaký chcete mít společenský 
dopad. To neznamená, že vaše firma existuje jen 
kvůli svým komerčním cílům. Hlavním smyslem  
sociálního podniku je přinášet společenský 
prospěch, ale něco takového nelze realizovat, 
pokud vaše firma není životaschopná. Naším 
cílem je měřitelný sociální dopad a prostředkem 
k dosažení tohoto cíle je funkční a úspěšná 
komerční firma. 

To je věčný rozpor. Bu vyděláváte slušné peníze, 
nebo nevyděláváte nic. To už k tomuhle druhu  
podnikání patří. Musíte umět zůstat vyrovnaný, 
přijímat prozíravá rozhodnutí. Musíte umět čas  
od času poodstoupit od aktuálních problémů  
a zeptat se sám sebe: O co se tady vlastně 
snažíme? Co je hlavním cílem našeho podni- 
kání? Proč to děláme? Pokud jste si tyhle otázky 
v duchu a v srdci nezodpověděli a nemáte-li tyto 
odpovědi zakotvené ve strategických dokumentech, 
je snadné sejít z cesty a ztratit schopnost přijímat 
strategická rozhodnutí v souladu se svým posláním 
a vizí. Někdy musíte zohlednit komerční hledisko 
před sociálním, jindy je důležitější zachovat si 
zaměření na sociální cíle a v případě potřeby 
obětovat některou komerční výhodu. Nebývá snad-

né rozhodnout se jedním nebo druhým způsobem,  
ten rozpor a to napětí tu existuje vždycky. Říká-li 
někdo, že žádné takové napětí nemusí řešit, zna-
mená to, že podle mě se sociálním či komerčním 
aspektem podnikání takové firmy něco není 
v pořádku, protože takovému druhu rozhodování  
se prostě nemůžete vyhnout.

Pokud investice do vašeho sociálního podniku  
pocházejí z veřejných zdrojů, od státu, místní  
samosprávy či kterékoliv instituce, která představuje 
a chrání veřejné zájmy, myslím, že je opravdu fér, 
když si takový investor stanoví omezení ohledně 
způsobu nakládání s případnými zisky. Ale máte-li 
sociální podnik financovaný čistě ze soukromých 
zdrojů, pak by měli rozhodnutí o rozdělování zisku 
činit zainteresovaní soukromí investoři. Měli by mít 
tu možnost sami se rozhodnout, jaká pravidla  

/  Je společnost Oil Partner s. r. o. sociálním  
 podnikem nebo komerční firmou s vysoce  
 vyvinutým smyslem pro sociální odpovědnost? /  Má některé z těchto poslání navrch?

Hlavním smyslem sociálního  
podniku je přinášet společenský  
prospěch, ale něco takového nelze  
realizovat, pokud vaše firma  
není životaschopná. Naším cílem  
je měřitelný sociální dopad  
a prostředkem k dosažení tohoto  
cíle je funkční a úspěšná komerční 
firma.

/  Jak řešíte napětí mezi komerčními  
 a sociálními cíli?

Nakládaní se ziskem v Oil Partner  
a otázka podpory z veřejných  
zdrojů

/  Většina sociálních podniků v Evropě si bu  
 stanovila maximální výši zisku, kterou lze  
 rozdělit vlastníkům, nebo má povinnost  
 investovat veškerý zisk zpět do firmy či jej  
 v rámci své komunity rozdat potřebným  
 lidem. Je takový přístup v rozporu s vaší  
 představou sociálního podniku, nebo  
 s ním souhlasíte?

Marek Markus

158



...

...

si stanoví. V našem případě se investoři zavázali  
sdílet minimálně 5 % svého ročního zisku s na-
dací Integra. Na druhou stranu Integra samotná 
dodržuje neformální zásadu investovat všechny své 
zdroje zpět do komunity. Takový je alespoň stávající 
postoj investorů a my ve vedení společnosti to 
samozřejmě respektujeme.

Jako čistě soukromou společnost nás nic nenutí usi-
lovat o status sociálního podniku tak, jak jej definuje 
legislativa EU. Máme své investory, naši investoři 
mají své závazky a své odhodlání a v tuto chvíli nám 
vůbec nezáleží na tom, zda splňujeme něčí formální 
kritéria či nikoli.

Kdyby byly takové finanční prostředky k dispozici za 
přiměřených podmínek a na rozumné účely, možná 
bychom svůj postoj přehodnotili. Ale mám již nějaké 
osobní zkušenosti s evropskými fondy, takže to pro 
mě není nijak lákavá vyhlídka.

Považuje-li nás někdo za „pouhý“ běžný podnik  

s dobře vyvinutým smyslem pro společenskou 
odpovědnost, nevidím na tom nic špatného.  
Nemusíme být v nějaké škatulce, a je to podnik  
se společenskou odpovědností nebo sociální  
podnik. V tuto chvíli nežádáme o žádné konkrétní 
fondy nebo dotace, kvůli kterým bychom taková 
kritéria museli plnit. Definuje-li si někdo sociální 
podnik jinak než my, nám to nevadí. Říká-li někdo  
o nás, že jsme normální firma s rozvinutým  
smyslem pro společenskou odpovědnost, nemá- 
me s tím žádný problém. Pro mě je důležité,  
abychom neztratili ze zřetele sociální účel našeho 
podnikání. To, co děláme, děláme proto, že v to 
věříme.

Já myslím, že ve stávající legislativě je na podnikání 
sociálních firem dostatek prostoru. Vždy dokonce  
i podle obchodního zákoníku můžete založit 
společnost s ručením omezeným pro nekomerční 
účely. V rámci této právní formy můžete provozo-
vat nejrůznější druhy činností. Bohužel neexistuje 
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odpovídající daňová legislativa, což je trochu 
problém. Možná by nebylo od věci, kdyby alespoň 
družstva nebo veřejně prospěšné společnosti 
s ručením omezeným mohly získat nějaké daňové 
úlevy.

Další nepříznivá okolnost souvisí se stále ještě 
přežívající představou, že se komerční činnost 
vyplatí provozovat prostřednictvím neziskové 
společnosti, nebo se tak ušetří na daních.  
Ve skutečnosti je daňová sazba daně z příjmu  
právnických osob na Slovensku tak nízká,  
že daně nejsou žádný problém. Největší zátěží  
jsou platby sociálního pojištění, to je ta opravdo- 
vá potíž, kterou musí firmy řešit, nikoli daň 
z příjmu. Nemyslím si však, že je třeba vymýšlet 
nové právní formy nebo měnit strukturu daně 
z příjmu.

/  Myslíte si, že by bylo dobré zákonem  
 stanovit právní formu sociálního podniku,  
 nebo stačí činnosti sociálního podniku  
 pokrýt v rámci stávajících právních forem  
 (obchodní společnosti, družstva, nevládní  
 organizace)?

Je potřeba zákonné právní 
formy pro sociální podnikání?

/  Kdyby však přesto nějaká státní instituce  
 definovala principy a/nebo základní  
 standardy sociálního podniku a splnění  
 takové definice by se stalo základním  
 kritériem pro získání státní dotace  
 či evropského grantu, rozmysleli byste si to,  
 nebo byste raději odmítli veřejné finance  
 a zůstali společností s čistě soukromým  
 kapitálem? 

Celá oblast družstevních podniků  
je na Slovensku nedostatečně 
využívaná a nedoceněná. Máme  
zde dědictví družstevních podniků,  
které bylo znehodnoceno  
socializmem, ale které je mnohem starší 
než československá socialistická tradice. 
Myšlenka družstevních podniků  
v Evropě je více než sto let stará.



...

.:

se zákazníkem, spokojenost zákazníků a podobně. 
Takže jak vidíte, máme k dispozici celou sadu uka-
zatelů kvality. Zatím ještě neměříme všechny úplně 
pravidelně, ale v každém případě jsme už všechny 
definovali a víme, jak je měřit.

Myslím, že je třeba mít vždy na paměti, že ačkoli 
hlavní motivací sociálního podnikání je přinést  
sociální prospěch nebo užitek, mít životaschopný  
a funkční obchodní model je nesmírně důležité. 
Podle mých zkušeností ze tří nebo čtyř sociálních  
podniků, které jsem založil, je mnohem snazší  
dosáhnout stanoveného sociálního cíle prostřed-
nictvím už fungující komerční firmy než začínat 
hledáním vhodné komerční činnosti pro určitou 
vybranou skupinu lidí. Můžete to samozřejmě zkusit, 
ale s velkou pravděpodobností se vám nepodaří 
vytvořit životaschopnou firmu. Spíše se vám  
v takovém případě stane, že skončíte u chráněné 
dílny, pro kterou budete muset každý rok vymýšlet 
jinou činnost, aby přežila. Uskutečnitelný a života-
schopný obchodní model je tedy pro úspěch pod-
nikání to nejdůležitější. Musíte umět nabídnout 
službu nebo produkt, o který bude na trhu zájem,  
to je to hlavní.

Také je velmi důležité dobře si předem defino-
vat, jakým způsobem budete řešit napětí mezi 
komerčními a sociálními aspekty podnikání. Zažil 
jsem mnoho neziskových společností, které začaly  
se sociálním podnikáním v rámci vlastní nevládní 
organizace. Většinou to dopadlo tak, že se bu 
rozdělily na společnost s ručením omezeným  
a nevládní organizaci, nebo pokračovaly dál  
v rámci jedné organizace a nakonec ztratily přehled 
o finanční situaci původní nevládní organizace  
i svého komerčního provozu. Obě části takové 

Nejlepší systematický nástroj, který jsme vyvinuli, 
nazýváme „systém pro hodnocení cílových skupin“  
neboli „systém čtyř klíčových zainteresovaných 
skupin“. Naše cílové skupiny zahrnují naše zákaz-
níky, zaměstnance, místní komunitu a investory. 
Pro každou z těchto skupin jsme si stanovili sadu 
ukazatelů, kterými měříme naši úspěšnost při plnění 
cílů. V případě investorů používáme celou řadu 
finančních ukazatelů, které měříme a hodnotíme, 
a to včetně návratnosti investice. Co se týče komu-
nity, zahrnujeme do hodnocení výši příspěvku do 
nadace Integra a rozsah recyklace v rámci našeho 
systému hospodaření s odpady. Ve vztahu k našim 
zaměstnancům sledujeme roční růst platů, počet 
školení a výukových hodin a několik dalších faktorů. 
U našich zákazníků monitorujeme vybrané indikátory 
kvality, jako například průměrnou dobu strávenou 

/  Jak měřit úspěch? Jaká měřítka berete  
 v potaz, když analyzujete vlastní úspěšnost?

Rada pro začínající sociální 
podnikatele

/  Jakou radu byste měl pro začínající sociální  
 podnikatele? Na co by se měli připravit,  
 jakým výzvám budou muset čelit? 

Měření úspěchu organizace pak často musely svou činnost navzájem 
dotovat. Má-li taková organizace v čele zkušeného 
a silného manažera, který je schopen zvládat obojí, 
může to fungovat, ale mnohem častěji se stává,  
že je z toho jeden velký zmatek.
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Myslím, že by pomohlo, kdyby stát 
začal v prostředí sociálního podnikání 
používat jazyk běžný mezi poskytovateli 
služeb a jejich klienty; jinými slovy, aby 
začal mluvit o „objednávání služby“,  
spíše než o podpoře či přímo o „dotacích“.  
Problém s pojmem „dotace“ je ten, že ob-
vykle nebývá spojován s efektivností. 

Zaměstnáváte-li těžce postižené lidi, 
potřebujete pochopitelně určitou podporu  
zvenčí, protože nikdy nemůžete 
být stejně konkurenceschopní jako 
společnost, která tento sociální cíl nemá.

.:
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Dobrý obchodní model

/ Závěrečný rozhovor s Allanem  
 Bussardem, předsedou představenstva  
 společnosti Integra Cooperative

Myslím, že hlavní rozdíl spočívá v odlišných očekává-
ních investorů. Rozdíl mezi sociálním podnikem  
a firmou s dobrou strategií společenské odpovědnosti  
není lineární a podle mě mezi nimi nelze nakreslit 
jednoduchou čáru. Můžete mít neziskovku, která 
funguje se ztrátou, pobírá mnoho grantů, ale zároveň 
také dává práci mentálně postiženým lidem, a na 
druhé straně můžete mít velmi ziskovou firmu, která 
má ověřitelnou strategii společenské odpovědnosti, 
jež rovněž mnoha lidem přináší prospěch. Řekl bych, 
že v takové situaci je úplně jedno, zdali je jedna firma 
sociálním podnikem a druhá nikoli. Spíše mě zajímá,  
jakou roli taková firma, a už zisková či nikoli, hraje  
v rozvoji místní komunity a jaký zaujímá postoj 
k chudobě a sociálně vyloučeným lidem.

Nemám s tím žádný problém. Jde o obchodní model, 
jehož udržitelnost vychází z dlouhodobých dotací. 
Stát se v takovém případě stává také jedním z klientů, 
nebo podnik využívá k tomu, aby plnil některé své 
povinnosti v oblasti sociálních služeb a/nebo politiky 
zaměstnanosti. Místo využívání neziskových organizací 
nebo nemocnic se stát rozhodne „nakoupit“ takové 
služby od firmy, která funguje na komerčním základě. 
Na tom rozhodně není nic špatného.

Když si někdo koupí váš výrobek, něco, co vyrobili 
postižení lidé, stává se tak vaším zákazníkem. Když 
ale cena vašeho výrobku zahrnuje podporu od státu, 
je vaším zákazníkem i stát, protože si od vás kupuje 
službu, která spočívá v tom, že dáváte důstojnou 
práci postiženým lidem. A s tím já nemám sebemenší 
problém. Na druhou stranu mi vadí, když nějaká 
firma nemá funkční a udržitelný podnikatelský model 
a spoléhá se neustále jen na to, že někde sežene 
nějaký grant, že to nakonec vždycky „nějak“ dopadne. 

Výsledkem je velmi neefektivní podnik. Vadí mi to 
z toho důvodu, že takový přístup staví lidi, kterým  
se snažíme pomoci, do velmi nezáviděníhodné, 
ohrožené a zranitelné pozice v případě, že společnost 
zkrachuje: jeden rok mohou mít grant od Sorose  
a všechno vypadá skvěle, ale přitom nevědí, co bude 
napřesrok. Tohle opravdu není dobrý a udržitelný 
podnikatelský model. Zároveň se ale dá předpokládat, 
obzvláště v Evropě, že stát bude vždy poskytovat 
peníze na podporu mentálně a fyzicky postižených,  
a to je dostatečně udržitelný koncept.

Ano, jistě. Ale musíte vždy brát v úvahu, že fungujete 
v rámci konkurenčního prostředí a že stát vám tu do-
taci dát nemusí, když se najde někdo, kdo bude totéž 
dělat lépe. Myslím, že je důležité být v rámci svého 
trhu dostatečně konkurenceschopný, i když třeba 
poskytujete práci v chráněném prostředí.

Pozor ale na případ chráněných dílen, a tím myslím 
skutečné chráněné dílny. Zde přicházejí dotace  
ze dvou stran, a to jak ze strany státu nebo nadace, 
tak od koncových uživatelů. Zmiňuji to proto, že když 
handicapovaní lidé vyrobí málo kvalitní nebo málo 
zajímavý produkt, na který připevní nálepku „vyrobeno 
postiženými“, případný zákazník si jej koupí hlavně  
ze soucitu. V rámci modelu sociálního podniku je 
jasné, že to není žádné podnikání, protože lidí, kteří 
si koupí něco ze soucitu, je málo a navíc si to ne-
koupí dvakrát. Je velmi obtížné vybudovat na takovém 
základě funkční firmu. Jinými slovy, motivace soucitem 
funguje jako podpora ze strany koncového uživatele, 

který si řekne: „Jsem ochotný zaplatit za tenhle 
nekvalitní výrobek tržní cenu, protože to má sociální 
dopad.“ Ale to přece není udržitelný obchodní model!

Když však podpora či dotace přijdou od třetí strany 
prostřednictvím nákupu lepšího technického vyba-
vení, prostřednictvím školení a výcviku či ve formě 
zkušených konzultantů nebo v podobě nějakého 
dokončovacího výrobního postupu, díky kterému  
se zvýší kvalita nabízeného produktu na konkurence-
schopnou úroveň, stane se sociální postoj takové firmy 
její další přidanou hodnotou: její výrobek je stejně 
kvalitní jako výrobek, který si můžete za stejnou cenu 
koupit jinde, ale ještě navíc jej vyrábějí postižení lidé.

Stručně řečeno, pokud chcete provozovat udržitelný 
obchodní model založený na dotacích, pak by takové 
dotace měly přicházet od třetí strany, nikoli od kon-
cového uživatele.

/  Jaký je rozdíl mezi firmou se společenskou  
 odpovědností a sociálním podnikem? 

/  Vetšina sociálních podniků funguje dle  
 běžného tržně-ekonomického modelu  
 a své výrobky prodává za konkurenční ceny  

/  Chcete tím říct, že lze postavit udržitelný  
 obchodní model na státních dotacích?

 na otevřeném trhu. Zároveň se ale ucházejí  
 o státní podporu, aby pokryly svou nižší vnitřní  
 produktivitu. Co si o takovém obchodním  
 modelu myslíte?
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