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•  Ekonomické poradenství a konzultace

•  Dotační tituly a spolupráce při přípravě žádostí o podporu

•  Síťování zapojených subjektů a sociálních podniků v kraji

•  Propojování nabídky sociálních podniků s poptávkou

•  Příprava vzdělávacích modulů zaměřených na rozvoj sociálních podniků

•  Iniciace nových rozvojových záměrů, facilitace stávajících záměrů z oblasti sociálního podnikání

•  Sociální inovace

•  Sociální zemědělství

•  Popularizace oblasti sociálního podnikání

www.socialnipodnikanihk.cz

podnikani@cirihk.cz
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Náhradní plnění
 Firmy a podniky s více než 25 zaměstnanci mají podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 

Sb. povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. 
 Podíl těchto zaměstnanců musí tvořit minimálně 4 % celkového počtu zaměstnanců daného 

podniku. 
 V případě, že zaměstnavatel tuto podmínku z nějakého důvodu nemůže dodržet, existují 

i další varianty, jejichž prostřednictvím lze povinný podíl splnit. Zaměstnavatel má možnost:
1) odvést do státního rozpočtu ročně 2,5 násobek průměrné mzdy za každou zdravotně 

postiženou osobu, kterou firma dle povinnosti nezaměstnává,
2) čerpat náhradní plnění odebíráním výrobků nebo služeb od organizace, která zaměstnává 

více než 50 % osob se zdravotním postižením, nebo od osoby se zdravotním postižením, 
která podniká jako OSVČ,

3) kombinovat odvod státu a náhradní plnění. 

 Pokud se zaměstnavatel rozhodne čerpat náhradní plnění prostřednictvím odběru výrobků 
nebo služeb od organizace zaměstnávající osoby se zdravotním postižením, ušetří 
na odvodech do státního rozpočtu, získá daňovou úsporu a podpoří tvorbu pracovních míst 
pro zdravotně postižené. 

Sociální podnikání
 Sociální podnikání lze definovat jako podnikatelské aktivity, jejichž cílem není pouze 

dosahování ekonomického zisku, ale usilují také o přispění k sociálnímu, environmentálnímu 
a místnímu prospěchu. Nezáleží na jeho právní formě, ale zdali formuluje veřejně prospěšný 
cíl ve svých zakládacích dokumentech.
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 V rámci činností sociálního podnikání dochází k vytváření pracovních příležitostí pro osoby 
se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. 
 Hospodářský zisk sociálního podniku je prioritně znovu investován do podnikání. Maximalizace 

zisku je pro sociální podnik stejně důležitá jako dosahování stanoveného veřejně prospěšného 
cíle. Sociální podnikání představuje přínos i pro státní správu. Díky tomuto konceptu dochází 
k úspoře veřejných financí, protože zaměstnanci vytvářejí hodnoty, platí daně a nepobírají 
dávky v nezaměstnanosti. 
 Jeden subjekt může být zároveň sociálním podnikem i poskytovatelem náhradního plnění. 

Neplatí však, že každý podnik, který poskytuje náhradní plnění, je zároveň sociálním 
podnikem. Aby podnik mohl být označen přívlastkem sociální, musí při svých podnikatelských 
aktivitách usilovat o naplnění tří základních principů:

 Sociální prospěch: Podnik provozuje aktivity prospívající společnosti či specifické skupině 
(znevýhodněných) lidí například prostřednictvím jejich zaměstnávání. Všichni jeho 
zaměstnanci se účastní rozhodovacích procesů podniku. Pokud se sociální podnik profiluje 
jako integrační sociální podnik, zaměřuje se na zaměstnávání a sociální začleňování osob 
znevýhodněných na trhu práce a během svých podnikatelských aktivit klade důraz na rozvoj 
pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců.

 Ekonomický prospěch: Zisk je přednostně používán pro rozvoj podniku a/nebo pro naplnění 
veřejně prospěšných cílů. Řízení podniku probíhá nezávisle na externích zakladatelích nebo 
zřizovatelích. Podnik by měl mít aspoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb 
na celkových výnosech a měl by být schopen zvládat ekonomická rizika. 
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 Environmentální a místní prospěch: Podnik přednostně uspokojuje potřeby místní komunity 
a místní poptávky a přednostně využívá místní zdroje. Samozřejmostí pro sociální podnik 
je zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby a spolupráce s místními 
aktéry. Pokud se jedná o environmentální sociální podnik, je třeba, aby tento subjekt měl 
stanoven společensky prospěšný cíl, kterým je kromě zaměstnávání znevýhodněných 
osob také řešení konkrétního environmentálního problému. 

Sociálně odpovědné veřejné zadávání
Odpovědné veřejné zadávání je takové, jehož cílem je kromě pořízení požadovaných služeb, 
dodávek či stavebních prací přinášet také další společenské benefity. Užití sociálních a jiných 
společenských hledisek ve veřejném zadávání je legální, a to jak z pohledu platného práva 
Evropské unie, tak i České republiky. Zadavatel může tato hlediska včlenit nejen do zadávacích 
podmínek, ale i do kvalifikačních předpokladů dodavatelů, kritérií hodnocení a/nebo 
do smluvních podmínek. Nejčastěji se jedná o podporu zaměstnávání osob znevýhodněných 
na trhu práce, podporu místní ekonomiky, snížení zátěže životního prostředí, získávání praxe 
či zvyšování dovedností, dodržování důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce, 
zohledňování aspektů etického nakupování.



368, s.r.o. ............................................................ 8 

AMADEA CZ, a.s. .............................................. 9

BISTRO u dvou přátel .................................. 10

CAR CLUB, s.r.o. ............................................. 11

Centrum služeb Broumov, s.r.o. ............... 12

Cinatit, s.r.o. ..................................................... 13

Sociální podnik Citygraph ........................... 14

CPR HK, s.r.o. ................................................... 15

Spolek rodičů a přátel zdravotně

postižených dětí Daneta ............................. 16

DAVRA GROUP, s.r.o. .................................... 17

DRANA CATERING, s. r. o. ........................... 18

Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik ................ 19

e-dílna, družstvo .......................................... 20

ELEKTROODPADY RECYKLACE, s.r.o. .... 21

EMERGE, a.s. .................................................. 22

ESO SECURITY, s.r.o. .................................... 23

EVERWOOD GARDEN, s. r. o. ..................... 24

FIDES Group, a.s. ........................................... 25

Filipa, s.r.o. ....................................................... 26

Hustířanka služby s.r.o. .............................. 27

ISIS-M, o. p. s. ................................................. 28

Juraj Altof - PORS .......................................... 29

KNITVA s.r.o. ................................................... 30

R
E
J
S
T
Ř
Í
K

F
I
R
E
M

LADÍLNA .................................................................. 31

Úklidová firma Láry Fáry ............................ 32

Ing. Oldřich Lelek ........................................... 33

LEMAC Marketing, s. r. o. ............................ 34

Linnet eu, s.r.o. ............................................... 35

Mastr, s.r.o. ...................................................... 36

MEDELA – chráněné dílny, s.r.o. ...................... 37

MEPAP, s.r.o. ................................................... 38

Sdružení Neratov, z.s. .................................. 39

NON STOP EXPRES, s.r.o. .......................... 40

Pekárna Na plechu ....................................... 41

Petr Slánský - SANS .................................... 42

Pro-Charitu, s.r.o. .......................................... 43

Propagační podnik

Hradec Králové, s.r.o. ................................... 44

PROTEC plus, s. r. o. ...................................... 45

SAN elektroodpady, s. r. o. ......................... 46

SANS Products, s. r. o. ................................. 47

Sociální družstvo Znojmo .......................... 48

SVÍTÁNÍ plus, s.r.o. ........................................ 49

Technické služby ve městě Jaroměř ....... 50

Spolek Tkalcovské muzeum, z.s. .............. 51

Život bez bariér, z. ú. ..................................... 52



8

Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

368, s.r.o.
IČO:          27478726
Adresa:   Pod Zámečkem 1761/15, 500 06 Hradec Králové

Kontaktní osoba: PhDr. Michal Havlíček
Telefon:   774 305 707
Email:       368@wo.cz

Obor podnikání: účetní firma

Poskytované výrobky / služby: účetnictví, administrativa

Charakteristika podniku: Firma 368, s.r.o. se věnuje účetním a administrativním činnostem. 
Zaměstnává výhradně osoby zdravotně postižené.  

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 3 (všichni zaměstnanci jsou OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: částečně
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

AMADEA CZ, a.s.
IČO:          24679917
Adresa:   Dolní Nová Ves 60, 507 81 Lázně Bělohrad

Kontaktní osoba: Karel Maixner
Telefon:   723 949 882
Email:       karel.maixner@amadea.cz
Web:         www.amadea.cz

Obor podnikání: výroba dřevěných výrobků

Poskytované výrobky / služby: výroba drobných dřevěných předmětů a dekorací

Charakteristika podniku: Firma Amadea CZ, a.s. zahájila činnost v roce 2010. Specializuje 
se na výrobu dřevěných dekorací, suvenýrů, nádobí a dárkových a reklamních předmětů. 
Produkty dodává zákazníkům do ČR i mnoha dalších zemí. Přímo zaměstnává osoby 
se zdravotním znevýhodněním a osoby zdravotně postižené. V rámci odběru výrobků poskytuje 
možnost uplatnit náhradní plnění.  

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 15 (všichni zaměstnanci jsou OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

BISTRO u dvou přátel
IČO:          27521753
Adresa:   Brožíkova 451, 500 12 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Šimáčková
Telefon:   724 461 102
Email:       hana.simackova@skokdozivota.cz
Web:         www.bistroudvoupratel.cz

Obor podnikání: gastronomické služby

Poskytované výrobky / služby: provoz kavárny, výroba občerstvení, cateringové služby, 
svačiny do škol a firem

Charakteristika podniku: BISTRO u dvou přátel je sociální podnik obecně prospěšné 
společnosti SKOK do života. Pracovní tým z velké části tvoří pracovníci s mentálním postižením 
a psychiatrickým onemocněním. Kromě provozu kavárny se tento sociální podnik zabývá 
i dovážkou svačin do škol a firem, cateringem a provozem malých bister na školách v Hradci 
Králové. Při odběru služeb lze uplatnit náhradní plnění. 
Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 55,73 (z toho 59,58 OZP)1

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

CAR CLUB, s.r.o.
IČO:          25322508
Adresa:   Lánovská 633, 543 01 Vrchlabí
Telefon:   739 306 714
Email:       info@carclub.cz
Web:         www.carclub.cz

Obor podnikání: obchod, služby

Poskytované výrobky / služby: prodej, pronájem a půjčovna osobních vozidel, poradenství 
v oblasti prodeje osobních vozidel hendikepovaným a vhodných úprav vozidel pro OZP, 
poradenství v oblasti pojištění, ostraha parkovacích ploch, asistovaná sociální doprava, 
ubytovací a kongresové služby, prodej nábytku

Charakteristika podniku: CAR CLUB, s.r.o. nabízí komplexní program různých produktů a služeb 
v oblasti mobility pro osoby se zdravotním hendikepem. Většinu zaměstnanců zároveň tvoří 
zdravotně hendikepovaní. V praxi se tak realizuje filozofie firmy „hendikepovaní pomáhají 
hendikepovaným“. Tato společnost je jedinou firmou v ČR, která poskytuje full servis v oblasti 
operativního leasingu nových vozidel formou náhradního plnění. 
Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 43, 41 (z toho 29,1 OZP, 0,5 OZZ)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

Centrum služeb Broumov, s.r.o.
IČO:          28796047
Adresa:   Přadlácká 89, 550 01 Broumov 

Kontaktní osoba: David Ticháček
Telefon:   728 011 509
Email:       david.tichacek@broumovsko.cz
Web:         www.tiskarna-broumov.cz

Obor podnikání: tiskařské služby

Poskytované výrobky / služby: tiskařské výrobky (prospekty, katalogy, reklamní předměty)

Charakteristika podniku: Tiskárna Centra služeb Broumov, s.r.o. je sociální firma z rodiny 
neziskové organizace Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov. Významná část výnosu 
z jejího podnikání je určena na financování kulturních aktivit při Klášteře Broumov a na jeho 
údržbu a provoz. Primárním účelem je tedy naplňování koncepce společensky odpovědného 
podnikání v regionu, včetně zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tiskárna disponuje 
špičkovou moderní technologií a kompletním polygrafickým strojním parkem. Díky digitální 
technice lze tisknout i malonákladové tisky.  
Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 4,73 (z toho 3,32 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

Cinatit, s.r.o.
IČO:          3594181
Adresa:   Chotěvice 102, 543 71 Hostinné

Kontaktní osoba: Ivana Volemanová
Telefon:   731 118 772
Email:       info@cinatit.eu
Web:         www.cinatit.eu

Obor podnikání: obchod, služby

Poskytované výrobky / služby: služby šicí a vyšívací dílny, prodej vlastních výrobků a dárkových 
předmětů

Charakteristika podniku: Firma Cinatit, s.r.o. byla založena v roce 2014 jako chráněná dílna. 
Zaměstnává osoby s různým zdravotním postižením. Zabývá se provozováním šicí dílny, 
nabízí pro firemní i jednotlivé zákazníky zpracování výšivek a nášivek na poloautomatickém 
průmyslovém stroji. Od roku 2016 působí i jako sběrna peří pro firmu Mareš - péřové výrobky.    
Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 6,84 (z toho 5,84 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

Sociální podnik Citygraph
IČO:          73830186
Adresa:   Na Okrouhlíku 1630/23, 500 02 Hradec Králové 

Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Píšová
Telefon:   605 877 078
Email:       info@citygraph.cz
Web:         www.citygraph.cz

Obor podnikání: polygrafická výroba, reklamní činnost, maloobchod

Poskytované výrobky / služby: potisk textilu technikou sítotisku/ termotransferu (trička, 
tašky, mikiny, pracovní oděvy, deštníky apod.); velkoformátový tisk - banner, roll-up, reklamní 
cedule, polep vozidel a výloh, citylight, billboard, samolepky, tapety, fotoobrazy na plátno 
a mnoho dalšího. Vše vč. grafických služeb.

Charakteristika podniku: Sociální podnik Citygraph provozuje profesionální tiskárnu 
velkoplošného a textilního tisku, reklamní agenturu, grafické studio a produkční agenturu 
pro realizaci polepů exteriérů, interiérů i dopravních prostředků. Dává šanci mladým lidem 
se zdravotním handicapem, převážně sluchovým, uplatnit se v oboru reklamy a tisku. 

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 4,35 (z toho 3 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

CPR HK, s.r.o.
IČO:          27465730
Adresa:   Františka Halase E 432, 500 09 Hradec Králové 

Kontaktní osoba: Bc. Michal Vejprava
Telefon:   608 000 073
Email:       vejprava@cprhk.cz
Web:         www.cprhk.cz

Obor podnikání: služby a výroba

Poskytované výrobky / služby: kooperace výroby, lakování plastových a kovových dílů 
modelů nákladních automobilů, kompletace kabelových svazků, polepování plastových obalů 
reklamními samolepkami, výroba přírodní voskové ochrany sluchu, úklidové práce vnitřních 
i venkovních ploch, údržba zeleně, dodávky úklidových prostředků a potřeb, opravy interiérů 
budov, zednické a instalatérské opravy 

Charakteristika podniku: Centrum pracovní rehabilitace Hradec Králové bylo založeno 
v roce 2004. Hlavní činností je podpora a zapracování osob se zdravotním handicapem na 
vyhrazených pracovních místech. Je iniciátorem spolupráce odborníků všech oblastí rehabilitace 
-  od zdravotní, přes pedagogickou a sociální až po pracovní, která je hlavní prioritou, a to pro 
maximální prospěch rehabilitovaných osob. 

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 24,4 (z toho 18,47 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

Spolek rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí Daneta
IČO:          48157457
Adresa:   Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové 

Kontaktní osoba: Mgr. Věra Kosinová
Telefon:   495 535 955
Email:       dilna@daneta.cz
Web:         www.daneta.cz

Obor podnikání: v rámci vedlejší činnosti - Výroba a služby

Poskytované výrobky / služby: textilní výroba (vonné dekorace, relaxační výrobky, dětský 
a školkový sortiment, zakázková výroba reklamních a propagačních předmětů), kompletační 
práce různého charakteru, zakázková výroba 

Charakteristika podniku: Spolek Daneta vznikl roku 1993. Zaměřuje se práci se zdravotně 
postiženými osobami a zároveň provozuje chráněné dílny, v nichž získávají pracovní uplatnění 
osoby se zdravotním postižením. Spolek také poskytuje praxe studentům učiliště Danety.

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 24,71 (z toho 23,78 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: částečně
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

DAVRA GROUP, s.r.o.
IČO:           2801990
Adresa:    Jos. Jungmanna 1620, 504 01 Nový Bydžov 

Kontaktní osoba: Jana Trutnovská
Telefon:   777 538 848
Email:       jana.trutnovska@davragroup.cz
Web:         www.davragroup.cz

Obor podnikání: výroba, obchod a služby 

Poskytované výrobky / služby: drobné montážní práce, šití, kontrola kvality, zprostředkování 
obchodu  

Charakteristika podniku: Společnost DAVRA GROUP, s.r.o. je dodavatelem drobných dílenských 
prací nenáročných na technologii (montáže objímek, výroba kabelových svazků apod.), provádí 
kontrolu kvality výrobků a poskytuje služby v rámci obchodní činnosti. Významnou část jejích 
zaměstnanců tvoří osoby se zdravotním postižením. Při odběru služeb lze uplatnit náhradní 
plnění.

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 47 (z toho 44 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

DRANA CATERING, s.r.o. 
IČO:           2308363
Adresa:    Českých Bratří 313, 547 01 Náchod 

Kontaktní osoba: Jiří Luňák
Telefon:   724 777 199
Email:       j.lunak@drana.cz
Web:         www.dranacatering.cz

Obor podnikání: velkoobchod potravin 

Poskytované výrobky / služby: prodej potravin a nápojů, distribuce gastro potravin  

Charakteristika podniku: Firma Drana Catering, s.r.o. se zaměřuje na prodej a distribuci čajů, 
koření, kořenících směsí a gastro potravin. Více než 50 % jejích zaměstnanců tvoří osoby 
zdravotně postižené. Zákazníci (např. školy, školky, domovy důchodců) mají možnost využít 
náhradní plnění.

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 17,38 (z toho 12,79 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: částečně
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik
IČO:           1494261
Adresa:    Zdechovice 50, 504 01 Nový Bydžov 

Kontaktní osoba: Ing. Ján Drugda
Telefon:   606 187 196
Email:       DrevoNB-Socialnipodnik@seznam.cz
Web:         www.drevonb.cz

Obor podnikání: pilařská výroba, zpracování dřeva 

Poskytované výrobky / služby: štípané dřevo o délce 25, 33 a 55 cm, doplňkové služby v lesním 
a rybničním hospodářství (stavba oplocenek, těžba a manipulace dřeva, pěstební činnost)  

Charakteristika podniku: Společnost Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik vznikla v roce 2014, 
jejím zakladatelem je město Nový Bydžov.  Základní výrobní program tvoří výroba štípaného 
dřeva a poskytování doplňkových služeb v lesnickém a rybničním hospodářství. Zaměstnanci 
pochází z cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných. Firma má status sociálního podniku, 
při své činnosti respektuje principy a pravidla sociálního podnikání.

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 3,3 (z toho 2 zaměstnanci patří mezi uchazeče 
o zaměstnání evidované na úřadě práce déle než dva roky)

Poskytování náhradního plnění: ne

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

e-dílna, družstvo
IČO:           4643356
Adresa:    Harantova 1172, 509 01 Nová Paka

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Věchetová
Telefon:   910 119 745
Email:       email@e-dilna.eu
Web:         www.e-dilna.eu

Obor podnikání: Tvorba webů a e-shopů, Online marketing, Překladatelské služby, 
Administrativa

Poskytované výrobky / služby: Tvorba a správa webů a e-shopů, služby v oblasti digitálního 
marketingu (rozesílání newsletterů, správa sociálních sítí, copywriting, SEO apod.), 
překladatelské služby (němčina, angličtina, ruština), vytváření marketingových strategií, PR 
kampaně, kancelářské služby  

Charakteristika podniku: Sociální podnik družstva E-dílna rozvíjí uplatnění zdravotně 
znevýhodněných osob ve specializované oblasti marketingu (digitální marketing, tvorba 
webů, e-shopů, PR kampaní, sociální sítě) a překladatelských služeb. V těchto oborech vytváří 
pracovní příležitosti pro osoby s vyšším vzděláním, které nemohou pro své zdravotní omezení 
nalézt pracovní uplatnění na volném trhu práce. Při odběru služeb lze uplatnit náhradní plnění.

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 2,45 (z toho 1,98 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

ELEKTROODPADY RECYKLACE, s.r.o.
IČO:           25256891
Adresa:    Mírová 694, 541 02 Trutnov

Kontaktní osoba: Jitka Šretrová
Telefon:   774 631 135
Email:       sretrova@eore.cz
Web:         www.eore.cz

Obor podnikání: zpracování elektroodpadů 

Poskytované výrobky / služby: ekologická likvidace elektrozařízení a elektroodpadu  

Charakteristika podniku: Firma ELEKTROODPADY RECYKLACE, s.r.o. se zabývá ekologickou 
likvidací vyřazeného elektrozařízení a elektroodpadu. Tuto službu poskytuje bezplatně, pokud 
je materiálová výtěžnost vyšší než náklady vynaložené na likvidaci, tj. bez možnosti náhradního 
plnění. V rámci náhradního plnění lze zajistit např. jednoduché ruční montáže či demontáže 
(práci ve mzdě).

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 47 (z toho 30 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: částečně
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

EMERGE, a.s.
IČO:           28764226
Adresa:    Tyršova 1075, 294 01 Bakov nad Jizerou 
Telefon:   326 782 110
Email:       info@emerge.cz
Web:         www.emerge.cz

Obor podnikání: kontrola, logistika, lisování, 3D měření, výroba, svařování

Poskytované výrobky / služby: LOGISTIKA - fullservice v logistických službách, konsignační 
skladování, logistický servis, poradenství, optimalizace logistických procesů včetně vizualizace. 
LISOVÁNÍ - transferové, postupové, manuální. KONTROLA - dvě 3D měřící centra, ultrazvukové 
testovací přístroje svárů, výbrusy svárů. VÝROBA - dělení materiálu, lepení kovových výlisků, 
nýtování, montáže. SVAŘOVÁNÍ - ruční a automatické bodové svařování, svařování MIG, MAG, 
TIG robotické sváření. MONTÁŽ – kabelové svazky, sestavování elektrických jističů, ruční 
opracování materiálu, montáž a kompletace výrobků.  

Charakteristika podniku: EMERGE, a.s. je společensky odpovědná firma postavená na téměř 
30 leté historii, poskytující náhradní plnění. Emerge, a.s., váš partner pro výrobu a logistiku. 

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 724,31 (z toho 36,47 TZP, 283,87 OZP, 92,84 OZZ)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ne
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

ESO Security, s.r.o.
IČO:           27504034
Adresa:    Třebechovická 821/2, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Jana Klempířová
Telefon:   602 586 299
Email:       klempirova@esosecurity.cz
Web:         www.esosecurity.cz

Obor podnikání: bezpečnostní a úklidové služby 

Poskytované výrobky / služby: bezpečnostní služby (ostraha objektů apod.), úklidové služby, 
administrativně správní služby  

Charakteristika podniku: Firma ESO Security, s.r.o. vznikla v roce 1994. Nabízí bezpečnostní, 
úklidové a administrativně správní služby. Firma aktivně podporuje kulturní, humanitární 
a sportovní akce v Královéhradeckém kraji. Zaměstnává zdravotně postižené osoby a patří 
mezi poskytovatele náhradního plnění.

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 55,47 (z toho 50,08 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ne
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

EVERWOOD GARDEN, s.r.o.
IČO:           2891778
Adresa:    Jilemnického 236, 552 03 Česká Skalice 

Kontaktní osoba: Lukáš Vodička
Telefon:   777 894 505
Email:       info@everwoodgarden.cz
Web:         www.everwoodgarden.cz

Obor podnikání: služby 

Poskytované výrobky / služby: návrhy a realizace výsadby okrasné zeleně, provádění 
pravidelné údržby travních ploch a okrasné zeleně, úklidové služby  

Charakteristika podniku: EVERWOOD GARDEN, s.r.o. je zahradnická firma, která se zabývá 
zejména návrhy a realizací výsadby okrasné zeleně. Provádí pravidelné údržby travních ploch 
a okrasné zeleně a úklidové služby (pro soukromé osoby, firmy i obce). Mezi její zaměstnance 
patří osoby zdravotně postižené a osoby zdravotně znevýhodněné. Firma poskytuje možnost 
náhradního plnění. 

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 2,5 (z toho 1 OZP a 1 OZZ)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

FIDES Group, a.s.
IČO:           28822528
Adresa:    Komenského 420, 547 01 Náchod

Kontaktní osoba: Mgr. Radim Cvrkal
Email:       info@fides-group.cz
Web:         www.fides-group.cz

Obor podnikání: výroba, obchod a služby 

Poskytované výrobky / služby: průmyslové mytí přepravních obalů, výroba kartonových 
obalů, montáž, kompletace, balení, vizuální kontrola  

Charakteristika podniku: Firma FIDES Group, a.s. byla založena v roce 2006. Specializuje 
se na průmyslové mytí přepravních obalů. Nabízí také další služby (např. výrobu 
kartonových obalů apod.). Jejími zákazníky jsou především společnosti z automobilového 
a elektrotechnického průmyslu. Firma patří k nejvýznamnějším poskytovatelům náhradního 
plnění a zaměstnavatelům zdravotně postižených osob v regionu.

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 254,29 (z toho 220,73 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ne
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

Filipa, s.r.o.
IČO:           25282875
Adresa:    Lázeňská 184, 507 81 Lázně Bělohrad

Kontaktní osoba: Martina Klejchová
Telefon:   602 208 589
Email:       info@filipa.cz
Web:         www.filipa.cz

Obor podnikání: výroba, obchod a služby 

Poskytované výrobky / služby: montáž a kompletace výrobků, balení náhradních dílů, výroba 
kabelových svazků, drobná výroba, logistický servis, laserové gravírování, prodej ochranných 
pomůcek, drogistického zboží, hygienických a kancelářských potřeb

Charakteristika podniku: Společnost Filipa, s.r.o. byla založena v roce 1988. Své aktivity 
realizuje v rámci maloobchodu, velkoobchodu, výroby i ve službách. V mnoha provozovnách 
zaměstnává několik stovek zaměstnanců, z nichž významnou část tvoří osoby se zdravotním 
postižením. Největší provozovny se nachází ve městech Lázně Bělohrad, Kosmonosy, Mladá 
Boleslav, Poděbrady, Jablonec nad Nisou a Liberec. Při odběru jejích výrobků a služeb lze uplatnit 
náhradní plnění.    

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 326,75 (z toho 169,8 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ne
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

Hustířanka služby s.r.o.
IČO:           05436117
Adresa:    Dubenec 210, 544 55, Dubenec

Kontaktní osoba: Miroslav Hrabica
Telefon:   730 152 188
Email:       hustirankasluzby@gmail.com
Web:         www.hustirankasluzby.cz

Obor podnikání: údržba zeleně, komunální služby 

Poskytované výrobky / služby: služby v údržbě zeleně, úklidové práce, pomocné stavební 
práce  

Charakteristika podniku: Společnost Hustířanka služby s. r. o. vznikla 29. září 2016.  Hustířanka 
je název místního toku, který protéká územím 15 obcí, které tvoří mikroregion DSO Hustířanka. 
Tyto obce se v roce 2016 se potýkaly s nedostatkem pracovníků v režimu veřejně prospěšných 
prací. Z iniciativy obce Dubenec se spojily obce Habřina, Lanžov, Libotov, Litíč, Vilantice a již 
zmiňovaný Dubenec a založili společnost Hustířanka služby s.r.o. Společnost Hustířanka 
služby s.r.o. byla založena na principu sociálního podnikání a plní všechna kritéria sociálního 
podniku. 

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 6 (z toho 2 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ne

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

ISIS-M, o.p.s.
IČO:           28819993
Adresa:    Příchvoj 29, 507 43 Markvartice

Kontaktní osoba: Martina Brádlerová
Telefon:   602 277 773
Email:       info@isism.cz
Web:         www.isism.cz

Obor podnikání: výroba, obchod a služby 

Poskytované výrobky / služby: praní, mandlování prádla  

Charakteristika podniku: Sociální podnik ISIS-M, o. p. s. provozuje prádelnu, která zajišťuje 
služby praní a žehlení prádla, nabízí možnost sušení prádla venku na čistém vzduchu, případné 
opravy oděvů a dovoz prádla do domu. Služby poskytuje firmám i jednotlivým zákazníkům. 
Podnik spolupracuje s úřadem práce v Jičíně a s obecním úřadem obce Markvartice.

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 11 (z toho 11 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

Juraj Altof - PORS 
IČO:           72965916
Adresa:    Mírové náměstí 234, 517 21 Týniště nad Orlicí

Kontaktní osoba: Juraj Altof
Telefon:   494 377 071
Email:       info@altofpors.eu
Web:         www.altofpors.cz, www.e-obchodpc.cz

Obor podnikání: specializovaný maloobchod, prodej a servis výpočetní techniky, montáž 
a správa datových sítí, prodej a servis EET pokladen 

Poskytované výrobky / služby: prodej a servis výpočetní techniky, poradenství v oblasti IT, 
správa datových sítí  

Charakteristika podniku: Firma Juraj Altof - PORS byla založena v roce 2004. Její hlavní činností 
je prodej a servis výpočetní techniky a registračních pokladen, poradenství a správa datových 
sítí. Poskytuje i další služby (kopírování, tisk, laminování, vazba dokumentů a drobný servis 
mobilních telefonů). Firma nabízí své služby také v režimu náhradního plnění.

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 1 (zaměstnanec je OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ne
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

KNITVA s.r.o.
IČO:           25297597
Adresa:    Harantova 1172, 509 01 Nová Paka

Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Věchet
Telefon:   493 721 150
Email:       email@knitva.cz
Web:         www.knitva.cz

Obor podnikání: Textil, Výroba, Kompletace, Expedice 

Poskytované výrobky / služby: výroba ponožek, drobné montáže a balení, služba přípravy 
a expedice zásilek pro e-shopy  

Charakteristika podniku: Firma KNITVA s.r.o. se zabývá vlastní výrobou a prodejem v textilním 
oboru - výroba a prodej ponožek. Tento sociální podnik provozuje chráněnou dílnu a zaměstnává 
osoby se zdravotním postižením a osoby dlouhodobě nezaměstnané. Vedle své hlavní aktivity 
provádí jako službu drobné montáže a balení, stejně tak poskytuje službu přípravu a odbavení 
drobných zásilek pro e-shopy. Při odběru výrobků a služeb lze uplatnit náhradní plnění. 

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 12,73 (z toho 8,72 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

LADÍLNA
IČO:           27521753
Adresa:    Brožíkova 451, 500 12 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Ilona Šimková

Telefon:   724 461 103
Email:       ilona.simkova@skokdozivota.cz
Web:         www.skokdozivota.cz

Obor podnikání: výroba, obchod a služby - maloobchod, velkoobchod 

Poskytované výrobky / služby: úklidové služby, tiskařské služby (tisk, vazba, kopírování, 
laminování, skartace apod.), výroba buttonů, magnetků, jednoduché šití (tašky, polštáře, 
pytlíčky)  

Charakteristika podniku: Ladílna, součást společnosti SKOK do života, o. p. s., je dílna 
s chráněnými pracovními místy. Zaměstnává osoby se zdravotním postižením, převážně 
osoby s mentálním postižením. Jejím cílem je, aby se zaměstnanci s postižením díky možnosti 
pracovat zařadili do běžného života a stali se plnohodnotnými členy společnosti. Společnost 
nabízí možnost využití náhradního plnění.

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 55,73 (z toho 59,58 OZP)1

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: částečně
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

Úklidová firma Láry Fáry
IČO:           26657431
Adresa:    Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní osoba: Iva Laštovicová
Telefon:   739 014 802
Email:       iva@pferda.cz
Web:         www.pferda.cz

Obor podnikání: úklidové práce 

Poskytované výrobky / služby: úklidové služby  

Charakteristika podniku: Úklidová firma Láry Fáry vznikla v roce 2008, zaměřuje se na úklid 
kancelářských budov, společných prostor bytových domů a domácností.

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 30,4 (z toho 30,49 OZP)1

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

Ing. Oldřich Lelek
IČO:           13204467
Adresa:    B. Smetany 1216, 504 01 Nový Bydžov

Kontaktní osoba: Ing. Oldřich Lelek
Telefon:   606 940 490
Email:       info@lelek.com
Web:         www.lelek.com

Obor podnikání: obchod 

Poskytované výrobky / služby: ochranné pracovní pomůcky, čistící a úklidové prostředky, 
hygienické potřeby  

Charakteristika podniku: Firma Ing. Oldřich Lelek byla založena v roce 1990. Specializuje 
se na dodávky ochranných, úklidových, čistících a hygienických prostředků, především 
pro firemní zákazníky, školy a úřady. Od roku 2006 je firma také zaměstnavatelem tělesně 
postižených zaměstnanců. Tyto osoby tvoří 100% podíl na celkovém počtu zaměstnanců. 
Poskytuje náhradní plnění. 

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 3 (všichni zaměstnanci jsou OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ne



34

Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

LEMAC Marketing, s.r.o. 
IČO:           26003244
Adresa:    Dvorská 172, 503 11 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Tomáš Doubrava
Telefon:   608 433 520
Email:       info@lemac.cz
Web:         www.lemac.cz

Obor podnikání: výroba a prodej reklamy, reflexního oblečení, reflexních pásek a doplňků 

Poskytované výrobky / služby: reflexní oděvy a doplňky, jejich potisk nebo vyšívání, výroba 
reklamy, reklamních bannerů, tabulí, polepů a reklamních předmětů, gravírování nebo řezání 
materiálů CNC frézkou nebo laserem  

Charakteristika podniku: Firma LEMAC Marketing, s.r.o. se zabývá výrobou, prodejem 
a potiskem reflexních oděvů a doplňků, výrobou tištěné, lepené i 3D plastické reklamy, 
reklamních poutačů a roll-upů, prospektů, potiskem propagačních předmětů apod. Vzhledem 
k tomu, že veškerá výroba je svěřena zaměstnancům z řad osob zdravotně postižených, 
lze při odběru výrobků využít možnost náhradního plnění.

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 11 (z toho 9,8 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

Linnet eu, s.r.o.  
IČO:           26010585
Adresa:    Zámecká 1845, 547 01 Náchod
Koresp. adresa: provozovna Mělčany 38, 518 01 Dobruška

Kontaktní osoba: Ing. Petr Lindr, Martina Galbová
Telefon:   777 245 203, 774 705 824
Email:       lindr@linnet-eu.cz, galbova@linnet-eu.cz
Web:         www.linnet-eu.cz, www.nakupko.cz

Obor podnikání: služby, obchod 

Poskytované výrobky / služby: služby call centra - telemarketing, outsourcing správy back 
office a veškeré komunikace, dodávky produktů a zboží přes nákupní galerii nakupko.cz (úklidové 
prostředky a hygienické potřeby, kancelářské potřeby, elektrické spotřebiče a výpočetní 
technika, ochranné pomůcky, nářadí a nástroje, prodej pneumatik a služby pneuservisu)

Charakteristika podniku: Firma Linnet eu, s.r.o. se zabývá telemarketingem a provozuje také 
nákupní galerii a pneuservis. Většina jejích zaměstnanců jsou osoby se zdravotním postižením, 
na veškeré služby a produkty proto poskytuje odběratelům náhradní plnění.  

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 38,67 (z toho 29,79 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

MASTR, s.r.o.  
IČO:           26000385
Adresa:    Horní Kostelec 234, 549 41 Červený Kostelec

Kontaktní osoba: Barbora Mallatová
Telefon:   724 517 278
Email:       mallatova@mastr.cz
Web:         www.mastr.cz

Obor podnikání: výroba ostatních kovodělných výrobků 

Poskytované výrobky / služby: produkty z oblasti kovovýroby, svařování, kontrolní práce 
(vícestupňový systém kontroly), drobné montážní práce

Charakteristika podniku: Firma MASTR, s.r.o. působí v oblasti kovovýroby od roku 2001. 
V roce 2002 zřídila chráněnou pracovní dílnu za účelem zaměstnávání osob se sníženou 
pracovní schopností. Firma spolupracuje převážně s firmami z královéhradeckého regionu 
(např. Rubena, Vapo), které její výrobky dále dodávají do mnoha různých zemí. Při odběru jejích 
výrobků a služeb lze uplatnit náhradní plnění.   

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 24,18 (z toho 15,9 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

MEDELA – chráněné dílny, s.r.o.   
IČO:           28811771
Adresa:    Padolí 228, 549 31 Hronov-Zbečník

Kontaktní osoba: Mgr. Radim Cvrkal
Email:       info@medelachd.cz

Obor podnikání: výroba, obchod a služby  

Poskytované výrobky / služby: kompletace, ruční práce, montáž, balení, vizuální kontrola

Charakteristika podniku: Firma Medela-chráněné dílny, s.r.o. nabízí široké portfolio, zejména 
manuálně náročných, výrobních služeb. Jejími zákazníky jsou především společnosti                                                
z   automobilového a elektrotechnického průmyslu. Firma má status chráněné dílny a poskytuje 
možnost náhradního plnění.     

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 40,31 (z toho 38,18 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ne
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

MEPAP, s.r.o.  
IČO:           28821912
Adresa:    náměstí Odboje 307, 544 01 Dvůr Králové n. L.

Kontaktní osoba: Jan Mencl
Telefon:   499 396 023
Email:       mepap@mepap.cz
Web:         www.mepap.cz

Obor podnikání: obchod, služby 

Poskytované výrobky / služby: prodej kancelářských potřeb, IT techniky, kancelářských 
a drogistických potřeb, obalů, školních potřeb, IT služby, tisk, kopírování, dodávky a montáže 
projektorů, realizace LAN sítí

Charakteristika podniku: Firma Mepap, s.r.o. provozuje kamennou prodejnu i eshop s širokým 
portfoliem výrobků a služeb (především z oblasti IT a kancelářského zboží). Zaměstnává osoby 
se zdravotním postižením a poskytuje náhradní plnění na veškeré zboží a služby. Působí jako 
dodavatel mnoha firem, škol a státních institucí.    

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 21,92 (z toho 14,1 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

Sdružení Neratov, z.s.  
IČO:           46456970
Adresa:    Bartošovice v O. h. 84, 517 61 Rokytnice v O. h.
Kontaktní osoba: Ing. Antonín Nekvinda
Telefon:   603 558 260
Email:       antonin@neratov.cz
Web:         www.neratov.cz

Obor podnikání: pohostinství, ubytování, úklidové činnosti, řemeslná výroba, kompletační 
a montážní práce, výroba potravinářských produktů, potisk propagačních předmětů 

Poskytované výrobky / služby: pohostinství, ubytování, úklidové služby, prádelenské služby, 
drobné montážní a kompletační práce, potisk propagačních předmětů, skartační práce, tvořivé 
dílny, keramické, košíkářské, tkalcovské, vlněné, šité výrobky, sezonní pekařské produkty, 
dárkové balíčky složené z vlastních výrobků

Charakteristika podniku: Sdružení Neratov, z.s. od roku 1992 obnovuje kdysi vysídlenou ves 
Neratov na česko-polském pohraničí a nabízí zde domov a práci lidem s postižením. Kromě 
chráněného bydlení a různých chráněných pracovišť nabízí také zázemí pro bezpečnou rekreaci 
dospělých i dětí s postižením.   

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 140,55 (z toho 104,56 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

NON STOP EXPRES, s.r.o.  
IČO:           25999516
Adresa:     Kramolna 172, 547 01 Kramolna - Náchod
Kontaktní osoba: Lenka Zídková
Telefon:   491 428 028
Email:       info@nonstopexpres.cz
Web:         www.nonstopexpres.cz

Obor podnikání: zasilatelství, vedení účetnictví 

Poskytované výrobky / služby: zprostředkování silniční nákladní dopravy, vedení účetnictví

Charakteristika podniku: Firma NON STOP EXPRES, s.r.o. působí na dopravním trhu roku 
1992. Zajišťuje doručování kusových zásilek, včetně nadměrných, a poskytuje účetní služby. 
Firma zaměstnává osoby se zdravotním postižením a poskytuje možnost náhradního plnění.  

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 4 (z toho 1 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ne
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

Pekárna Na plechu   
IČO:           26657431
Adresa:    Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní osoba: Iva Laštovicová
Telefon:   739 014 802
Email:       iva@pferda.cz
Web:         www.pferda.cz

Obor podnikání: cukrářská výroba 

Poskytované výrobky / služby: pekárenské a cukrářské výrobky

Charakteristika podniku: Pekárna Na Plechu vyrábí převážně pekárenské a cukrářské výrobky, 
které dodává do kaváren a restaurací v okolních městech a soukromým osobám, zajišťuje 
i catering na konference apod. Při odběru výrobků a služeb lze uplatnit náhradní plnění.   

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 30,4 (z toho 30,49 OZP)1

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

Petr Slánský - SANS   
IČO:           72969717
Adresa:    Březhradská 148, 503 32 Hradec Králové
Telefon:   495 454 030
Email:       sans@sans.cz
Web:         www.sans.cz

Obor podnikání: obchod, služby, výroba 

Poskytované výrobky / služby: autokosmetika, úklidové stroje, pracovní oděvy, obaly, 
produkty a nářadí pro úklid domácnosti, firem a automobilů, fixační fólie ruční a strojní

Charakteristika podniku: Firma Petr Slánský - SANS vznikla v roce 2003. Zabývá 
se velkoobchodem, poskytováním hygienického servisu a výrobou fixačních fólií. Významnou 
část zaměstnanců tvoří osoby zdravotně postižené a osoby zdravotně znevýhodněné, 
které se věnují práci na jednoduchých převíjecích strojích. Ve výrobě převažuje rukodělná 
a kompletovací práce. Firma provozuje také internetový obchod a nabízí svým zákazníkům 
možnost využití náhradního plnění.   

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 20 (z toho 12 OZP, 5 TZP, 1 OZZ)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ne
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

Pro-Charitu, s.r.o.   
IČO:           28810619
Adresa:    Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec

Kontaktní osoba: MVDr. Michal Krejčí, obchodní ředitel
Telefon:   739 010 922
Email:       krejci@pro-charitu.cz
Web:         www.pro-charitu.cz

Obor podnikání: výroba nápojů, stravování, výroba lékařských potřeb, výroba chemických 
látek, ostatní osobní služby, truhlářské, údržbářské, zahradnické práce, administrativní služby 

Poskytované výrobky / služby: bylinné sirupy značky Camellus, výroba jídel, zdravotnické 
pomůcky značky ChariTEX medical (textilní výrobky), fixační roztoky značky HistoFOR, 
zdravotnický materiál, praní a žehlení prádla, truhlářské, údržbářské, zahradnické 
a administrativní služby

Charakteristika podniku: Sociální podnik byl založen v roce 2010. Portfolio výrobků a služeb 
je poměrně široké, od výroby a prodeje bylinných sirupů značky Camellus nebo textilní výroby, 
kde se zaměřuje zejména na výrobu zdravotnických pomůcek. Část provozů slouží rovněž jako 
servisní střediska pro mateřskou organizaci, Oblastní charitu Červený Kostelec a její provozy 
– zejména Hospic Anežky České v Červeném Kostelci a Domov svatého Josefa v Žirči u Dvora 
Králové.    

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 98 (z toho 72 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

Propagační podnik Hradec Králové, s.r.o.   
IČO:           60930942
Adresa:    Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Ing. Vítězslav Elišák
Telefon:   495 406 060
Email:       info@pphk.eu
Web:         www.pphk.eu

Obor podnikání: technické práce, reklama, reality

Poskytované výrobky / služby: technické služby (manuální práce, práce na míru), výroba 
reklamy, pronájem prostor (kanceláře, sklady, virtuální kancelář)

Charakteristika podniku: Propagační podnik HK zaměstnává osoby se změněnou pracovní 
schopností od roku 2002. Patří mezi největší firmy svého druhu v Královéhradeckém kraji 
a je držitelem ochranné známky „práce postižených“. Firma je sociálním podnikem a zároveň 
nabízí náhradní plnění v rámci všech nabízených služeb.   

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 68 (z toho 58 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

PROTEC plus, s.r.o.    
IČO:           25989111
Adresa:    Hornická 454, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
Telefon:   499 329 000
Email:       protec-kult@protec-kult.cz
Web:         www.protec-kult.cz

Obor podnikání: obchod

Poskytované výrobky / služby: potisk, výšivka na reklamní nebo firemní oděvy, drogistické 
zboží, nářadí, nástroje, netkané textilie a průmyslové utěrky, revize prostředků pro výškové 
práce, návrh a zhotovení firemního loga, poradenská činnost, dodávky ochranných pomůcek

Charakteristika podniku: Firma PROTEC plus, s.r.o. působí na trhu od roku 1995. Zaměřuje 
se na prodej osobních ochranných a pracovních prostředků na velkoobchodní i maloobchodní 
úrovni, výrobu reklamních předmětů a poskytování služeb v oblasti reklamy. Vzhledem k tomu, 
že významnou část zaměstnanců tvoří osoby zdravotně postižené, firma nabízí možnost 
poskytnutí náhradního plnění.    

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 11 (z toho 8 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ne
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

SAN elektroodpady, s.r.o.    
IČO:           27499014
Adresa:    Piletická 535, 503 41 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Petr Hepnar
Telefon:   777 641 514
Email:       sanelektroodpady@seznam.cz
Web:         www.sanelektroodpady.cz

Obor podnikání: nakládání s odpady 

Poskytované výrobky / služby: ekologická likvidace vyřazených elektrozařízení

Charakteristika podniku: Firma se zabývá bezplatným odvozem a ekologickou likvidací 
vyřazeného elektrického zařízení. Působí jako chráněná dílna zaměstnávající výhradně občany 
se zdravotním postižením. Spolupracuje s firmami Rema, Retela, Ecobat a Ekolamp, které 
jsou součástí kolektivního systému centrálního sběru elektroodpadu, nabízené služby proto 
mohou být zcela bezplatné.   

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 11 (všichni zaměstnanci jsou OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano*

Sociální podnik: ne

*Firma náhradní plnění může poskytovat, ale vzhledem k tomu, že služby poskytuje bezplatně, nelze 
odběr fakturovat.



47

Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

SANS Products, s.r.o.    
IČO:           28859987
Adresa:    Březhradská 148, 503 32 Hradec Králové
Telefon:   724 995 979
Email:       sans@sans.cz
Web:         www.sans.cz

Obor podnikání: obchod, služby, výroba

Poskytované výrobky / služby: fixační fólie ruční a strojní, obaly, úklidové stroje, pracovní 
oděvy, produkty a nářadí pro úklid domácnosti a firem, autokosmetika

Charakteristika podniku: Firma SANS Products, s.r.o. se zabývá velkoobchodem s hygienickými 
potřebami a výrobou fixačních fólií. Provozuje také internetový obchod, kde nabízí možnost 
využít náhradní plnění. Firma zaměstnává osoby zdravotně znevýhodněné a postižené. Jejich 
převažující činností je rukodělná práce na jednoduchých převíjecích strojích.  

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 36 (z toho 18 OZP, 8 TZP, 2 OZZ)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ne
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

Sociální družstvo Znojmo   
IČO:           29229961
Sídlo:        Kotkova 664/14, 66902 Znojmo
Adresa:    Bieblova 133, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Marie Hlůšková
Telefon:   778 751 659
Email:       sdz.hluskova@seznam.cz
Web:         www.invalidiznojmo.cz

Obor podnikání: masérské služby, strojové vyšívání, zakázkové šití - sériová výroba, plastová 
výroba, úklidová služba

Poskytované výrobky / služby: masérské služby, strojové vyšívání, zakázkové šití oděvů, 
výroba plastových výrobků, úklidová služba komerčních i soukromých prostor.

Charakteristika podniku: Sociální družstvo Znojmo vzniklo v roce 2010 se záměrem poskytovat 
služby lidem se zdravotním postižením, a to s postižením tělesným i mentálním. Družstvo má 
za cíl podpořit seberealizaci postižených osob a pomoci při dalším rozvoji v rámci sociálního 
začlenění. Zaměřuje se na úklidové práce, na plastovou výrobu a zakázkové šití.   

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 51 (z toho 50 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano



49

Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

SVÍTÁNÍ plus, s.r.o.   
IČO:           25946285
Adresa:    Hrubínova 1457, 500 02 Hradec Králové
Email:       svitani.objednavky@seznam.cz
Web:         www.svitani.eu

Obor podnikání: nakladatelství 

Poskytované výrobky / služby: knihy, úklid

Charakteristika podniku: Nakladatelství SVÍTÁNÍ plus, s.r.o. se zabývá vydáváním knih 
zaměřených na zdravý životní styl. Knihy jsou určeny široké veřejnosti i odborníkům. Na pozicích 
pro osoby zdravotně postižené zaměstnává např. překladatele, redaktory, korektory a účetní, 
pomocné účetní, personalisty, administrativní pracovníky, IT pracovníky, správce webu, 
fakturanty, uklízečky. Některým profesím umožňuje práci z domu.    

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 14 (z toho 3,62 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: částečně



50

Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

Technické služby ve městě Jaroměř 
pomohou všem   
IČO:           11055120
Adresa:    Dolnopleská 432, 551 02 Jaroměř

Kontaktní osoba: Rudolf Polák
Telefon:   491 815 747
Email:       polak.rudolf@seznam.cz

Obor podnikání: poskytování technických služeb

Poskytované výrobky / služby: technické služby (úklid, sečení zeleně, údržba veřejných 
prostranství, stezek a komunikací)

Charakteristika podniku: Sociální podnik Technické služby ve městě Jaroměř pomohou všem 
byl založen v roce 2013. Jeho hlavní činností je poskytování technických služeb a služeb 
pro zemědělství a zahradnictví. Podnik zaměstnává uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP 
déle než 1 rok a příslušníky sociálně znevýhodněných skupin.   

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 4,81 (z toho 3,81 uchazeči o zaměstnání evidovaní 
na úřadě práce déle než 1 rok a občané ze sociálně znevýhodněné skupiny)

Poskytování náhradního plnění: ne

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

Spolek Tkalcovské muzeum, z.s.   
IČO:           22680152
Adresa:    U Božích Muk 22, 541 01 Trutnov

Kontaktní osoba: Martina Poliaková
Telefon:   736 275 025
Email:       dumpodjasanem@seznam.cz
Web:         www.dumpodjasanem.cz

Obor podnikání: provoz muzea, prezentace lidových řemesel

Poskytované výrobky / služby: drobné dárkové předměty a suvenýry, vánoční přání

Charakteristika podniku: Spolek Tkalcovské muzeum, z.s. provozuje tkalcovské muzeum, 
řemeslné dílny a kurzy zaměřené na výuku lidových řemesel (keramika, tkaní, košíkářství, 
zpracování vlny apod.). Výrobky mohou být poskytnuty v rámci náhradního plnění.   

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 4 (z toho 3 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ano
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Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

Život bez bariér, z.ú.    
IČO:           26652561
Adresa:    Lomená 533, 509 01 Nová Paka

Kontaktní osoba: Jitka Fučíková
Telefon:   603 434 833
Email:       jitka.fucikova@zbb.cz
Web:         www.zbb.cz

Obor podnikání: výroba, obchod

Poskytované výrobky / služby: výroba vlastních výrobků keramických, textilních, drobné 
kompletační práce ve farmacii, drobné služby (ořezy cívek) pro textilní firmu

Charakteristika podniku: Život bez bariér zaměstnává na chráněných pracovních místech 
osoby s různými druhy zdravotního postižení a nabízí možnost využití náhradního plnění. 
Zajišťuje také sociální služby, ubytování pro tělesně postižené a realizuje další projekty 
(půjčovna kompenzačních pomůcek, poradenství v oblasti bezbariérovosti, besedy pro školy).    

Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 29,22 (z toho 15,43 OZP)

Poskytování náhradního plnění: ano

Sociální podnik: ne
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Slovníček pojmů
Sociální ekonomika
Jedná se o souhrn aktivit uskutečňovaných subjekty sociální ekonomiky, jejichž cílem je zvýšit 
zaměstnanost v místních podmínkách anebo uspokojit další potřeby a cíle komunity v oblasti 
ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje.

Subjekt sociální ekonomiky
Subjekty sociální ekonomiky jsou sociální podniky, podpůrné finanční, poradenské a vzdělávací 
instituce pro sociální podnikání a nestátní neziskové organizace, které vykonávají ekonomické 
aktivity za účelem pracovního uplatnění svých klientů nebo pro dofinancování svého poslání. 
Subjekty sociální ekonomiky sdílí společné rysy, kterými jsou naplňování veřejně prospěšného 
cíle, demokratické rozhodování, podpora iniciativy občanů, nezávislost na veřejných 
či soukromých institucích, jiný způsob zacházení se ziskem, zohledňování environmentálních 
aspektů, uspokojování přednostně místních potřeb a využívání přednostně místních zdrojů.

Sociální podnikání
Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. 
Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby 
se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další 
rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení 
veřejného prospěchu.

Sociální podnik
Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená 
dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního 
podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích 
dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, 
sociálního a environmentálního.
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Integrační sociální podnik 
Integračním sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba 
založená dle soukromého práva nebo fyzická osoba, které splňují principy integračního 
sociálního podniku. Integrační sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, kterým 
je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, a tento cíl 
je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu 
– ekonomického, sociálního a environmentálního.
Zdroj: www.ceske-socialni-podnikani.cz

Zkratky 

OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné 
OZP – osoby zdravotně postižené 
Ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, definuje osoby se zdravotním 
postižením, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce. Osobami se zdravotním 
postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány 
a.    invalidními ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením)
b.    invalidními v prvním nebo druhém stupni
c.    zdravotně znevýhodněnými. 
OZZ – osoby zdravotně znevýhodněné 
TZP – osoby s těžším zdravotním postižením

Poznámky 

1. Údaje o počtu zaměstnanců jsou vedeny k 30. 9. 2017, v některých případech může 
přepočtený počet zaměstnanců z řad OZP převýšit celkový počet, neboť se TZP dle vyhlášky 
518/2004 Sb. §12 započítávají třikrát.





www.socialnipodnikanihk.cz
www.zamestnanyregion.cz

Tato publikace byla vyrobena ve spolupráci se sociálním podnikem Propagační podnik Hradec Králové, s.r.o.


