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Rozvíjíme sociální podnikání v Královéhradeckém kraji



REGIONÁLNÍ CENTRUM PODPORY 
SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Regionální centrum je prostor pro rozvoj sociálního podnikání fungující v rámci Centra investic, rozvoje 
a inovací již od roku 2015. Během této doby sehrálo významnou roli zejména v popularizaci a zvyšování 
informovanosti o sociálním podnikání. Hlavním cílem je podpora sociálního podnikání v Královéhradeckém 
kraji zaměřená dle potřeb regionálních aktérů.

AKTIVITY

 Individuální konzultace
 Veletrhy sociálního podnikání v Hradci Králové 
 Tematické semináře a workshopy 
 Exkurze do úspěšných sociálních podniků nejen v našem kraji 
 Vzdělávací akce zaměřené na rozvoj sociálních podniků 
 E-learningové kurzy
 Propojování sociálních podniků a ostatních aktérů 
 Popularizace oblasti sociálního podnikání
 Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v KHK
 Interaktivní mapa
 Katalog produktů sociálních podniků
 Informační web www.socialnipodnikanihk.cz a facebookový profil 

Více informací naleznete na 
www.socialnipodnikanihk.cz 

nebo na 
FB profilu
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Nový 
Bydžov

Zdechovice

Křičov

Pardubice

Hradec Králové

Hořiněves

Markvartice

Jaroměř

Náchod

Kvasiny

Rychnov 
nad Kněžnou

Bartošovice 
v Orlických horách

Rokytnice 
v Orlických 
horách

Broumov

Červený Kostelec

ŽirečDvůr Králové 
nad Labem

Vrchlabí

Jičín

Železnice

Libáň

Hronov

Česká Skalice

Lázně 
Bělohrad



SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

 Sociální podnikání lze definovat jako podnikatelské aktivity, jejichž cílem není pouze dosahování 
ekonomického zisku, ale také usilování o přispění k sociálnímu, environmentálnímu a místnímu pro-
spěchu. Nezáleží na právní formě podniku, ale zdali uvádí/má naformulován veřejně prospěšný cíl 
ve svých zakládacích dokumentech.

 V rámci činností dochází k vytváření pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce.

 Hospodářský zisk podniku je prioritně znovu investován. Maximalizace zisku je pro sociální podnik 
stejně důležitá jako dosahování stanoveného veřejně prospěšného cíle. Sociální podnikání před-
stavuje přínos i pro veřejnou správu. Díky tomuto konceptu dochází k úspoře veřejných financí, 
protože zaměstnanci vytvářejí hodnoty, platí daně a nepobírají dávky v nezaměstnanosti. 

 Sociální podnik může být zároveň i poskytovatelem náhradního plnění. Neplatí však, že každý pod-
nik, který poskytuje náhradní plnění, je zároveň sociálním podnikem. Podnik označený přívlastkem 
sociální, musí při svých podnikatelských aktivitách usilovat o naplnění tří základních principů:

ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 

Odpovědné veřejné zadávání je takové, jehož cílem je kromě pořízení požadované služby, dodávky 
či stavební práce přinášet také další společenské benefity. Zadavatel může tato hlediska včlenit nejen 
do zadávacích podmínek, ale i do kvalifikačních předpokladů dodavatelů, kritérií hodnocení a/nebo 
do smluvních podmínek.

1. prosince 2020 byla schválena dílčí novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se s účinností od 1. ledna 2021 de facto zavádí povin-
nost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání.

Vhodné příležitosti a témata k řešení prostřednictvím odpovědného veřejného zadávání:

 Podpora zaměstnanosti osob 
znevýhodněných na trhu práce

 Podpora vzdělávání, praxe a rekvalifikací
 Podpora důstojných pracovních podmínek 

a bezpečnosti práce
 Podpora přístupu sociálních podniků
 Podpora malých a středních podniků 

a dodavatelské vztahy
 Etické nakupování
 Ekologicky šetrná řešení

Podrobné informace o odpovědném veřejném zadávání jsou k dispozici na webu MPSV www.sovz.cz. 
Na portále naleznete nejrůznější metodiky, publikace, příklady dobré praxe, vzorové textace, checklis-
ty atd. Najdete tam také videa z již proběhlých seminářů a konferencí na toto téma a přehled termínů 
plánovaných akcí. 

Proč odpovědně zadávat: Veřejní zadavatelé mohou využít služeb sociálních podniků a splnit povin-
nost uloženou zákonem o veřejných zakázkách.

Pro výběr vhodného sociálního podniku může zadavatel využít tento katalog, ve kterém nalezne pře-
hled výrobků a služeb jednotlivých subjektů. Pro výběr sociálního podniku z jiných krajů je možné vyu-
žít národní katalog sociálních podniků uveřejněný na webu www.ceske-socialni-podnikani.cz.

Sociální prospěch: 

Environmentální 
a místní prospěch:

Ekonomický 
prospěch:

Provozuje aktivity prospívající společnosti či specifické skupině 
(znevýhodněných) lidí například prostřednictvím jejich zaměst-
návání. Všichni jeho zaměstnanci se účastní rozhodovacích 
procesů podniku. Pokud se profiluje jako integrační sociální 
podnik, zaměřuje se na zaměstnávání a  sociální začleňování 
osob znevýhodněných na trhu práce a během svých podnika-
telských aktivit klade důraz na rozvoj pracovních kompetencí 
znevýhodněných zaměstnanců.

Přednostně uspokojuje potřeby místní komunity a místní po-
ptávky a  přednostně využívá místní zdroje. Samozřejmostí je 
zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby 
a spolupráce s místními aktéry. Environmentální sociální pod-
nik má stanoven společensky prospěšný cíl, kterým je kromě 
zaměstnávání znevýhodněných osob také řešení konkrétního 
environmentálního problému. 

Zisk je přednostně používán pro rozvoj podniku a/nebo pro na-
plnění veřejně prospěšných cílů. Řízení podniku probíhá nezá-
visle 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 ekono-
mická rizika.

Více informací naleznete na 
www.sovz.cz

Více informací naleznete na 
www.ceske-socialni-podnikani.cz



NÁHRADNÍ PLNĚNÍ 

Náhradní plnění je povinná forma podpory osob se zdravotním postižením (OZP). Povinnost je dána 
zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a týká se všech firem nad 25 zaměstnanců. Podíl OZP musí 
činit 4 % z celkového počtu zaměstnanců, tedy alespoň 1 OZP na 25 zaměstnanců.

V případě, že zaměstnavatel tuto podmínku z nějakého důvodu nemůže dodržet, existují i další varian-
ty, jejichž prostřednictvím lze povinný podíl splnit. Zaměstnavatel má možnost:

1. odvést do státního rozpočtu ročně 2,5násobek průměrné mzdy v národním hospodářství 
za 1. až 3. čtvrtletí roku, v němž povinnost plnit povinný podíl OZP vznikla, a to za každou osobu.

2. čerpat náhradní plnění odebíráním výrobků nebo služeb od firem poskytujících náhradní plnění. 
To jsou firmy, kde více než 50 % zaměstnanců tvoří právě osoby se zdravotním postižením a působí 
na tzv. chráněném trhu práce.

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 roz-
počtu, získá daňovou úsporu a podpoří tvorbu pracovních míst pro zdravotně postižené.

REJSTŘÍK FIREM
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Výroba různých dřevěných výrobků jako jsou: dřevěné bedýnky,  
dřevěné ozdoby, dřevěné dekorace, dřevěné šperky, dřevěné mód-
ní doplňky, dřevěné suvenýry, dřevěné nádobí, dřevěné kuchyňské 
potřeby, dřevěné stolovací doplňky, dřevěné příbory (lžíce, lžič-
ka, vidlička, nůž ), dřevěné designové lampičky, dřevěné kabelky 
a v neposlední řadě dřevěné produkty určené pro podporu prodeje, 
reklamní či dárkové účely nebo použití v segmentu HOREKA.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Firma Amadea CZ, a. s. zahájila činnost v roce 2010. Specializuje 
se na výrobu  ze dřeva jako jsou  dekorace, suvenýry, nádobí, 
dárkové i reklamních předměty, bedýnky. Produkty dodává zá-
kazníkům v ČR i do zahraničí. Svým výrobním sortimentem a jeho 
rozsahem je jedinečná v celoevropském měřítku. Přímo zaměst-
nává osoby se zdravotním znevýhodněním a osoby zdravotně po-
stižené.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby se zdravotním postižením

Obory činosti:
umělecká a řemeslná tvorba, textilní 
výroba, keramika, dekorace; výroba, 
montáž, kompletace

Dolní Nová Ves 60 
507 81 Lázně Bělohrad

IČO: 24679917

info@amadea.cz
www.amadea.cz

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
16 (z toho 16 OZP)

AMADEA CZ, a. s.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
V rámci odběru našich výrobků poskytuje možnost uplatnit náhradní 
plnění. 
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Tiskařské výrobky (katalogy, obálky, letáky, vizitky, knihy, persona-
lizované tisky), fotodárky on-line na www.hezkefotodarky.cz.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Tiskárna Centra služeb Broumov, s.r.o. je sociální firma z  ro-
diny neziskové organizace Vzdělávací a kulturní centrum Brou-
mov, o. p. s.  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 zaměst-
návání osob se zdravotním postižením. Tiskárna disponuje špič-
kovou moderní technologií a kompletním polygrafickým parkem.  
Díky digitální technice lze tisknout i malonákladové tisky. 

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby se zdravotním postižením

Adresa provozovny:
Havlíčkova 115, 550 01 Broumov

Klášterní 225  
550 01 Broumov

IČO: 28796047

david.tichacek@broumovsko.cz 
ales.janecka@tiskarna-broumov.cz
www.tiskarna-broumov.cz 
www.hezkefotodarky.cz

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
10,67 (z toho 4,81 OZP)

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
Společnost disponuje certifikací kvality tiskového procesu na shodu 
s normou ISO 12647-7:2007 a ISO 12647-7:2016. Tiskneme odpo-
vědně a jsme držiteli certifikátu PEFC (lesy obhospodařované trvale 
udržitelným způsobem). Spolupracujeme z řadou významných firem 
jak z regionu (WIKOV, Z-TRADE), tak i z jiných částí ČR (Slevomat). 

CENTRUM SLUŽEB 
BROUMOV, s. r. o. 

Obory činosti:
tiskařské a grafické služby, propa-
gační a dárkové předměty; jiné
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Místo připravené pro setkávání milovníků dobré kávy a zajímavých kul-
turních i kulinářských zážitků. Jedinečnou a neodmyslitelnou součástí 
ClubCafé Pessoa je osobité menu, které se zakládá na domácí kuchyni 
a originálních surovinách. Klimatizované prostory kavárny jsou vhodné 
k přednáškám, seminářům, prezentacím, poradám, supervizím a dalším 
firemním aktivitám (vánoční večírek, obchodní snídaně, dárkové poukazy 
pro zaměstnance aj.) Zájemci z široké veřejnosti zde mohou uspořádat 
nejrůznější skupinová a rodinná setkání (oslavy narozenin, školní srazy, 
křty knih, hudební vystoupení aj.) Kavárna je dobře technicky vybave-
ná (k dispozici je WIFI, ozvučení, dataprojektor, plátno, flipchart, kopírka 
a notebook). Maximální kapacita je 25 míst.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
ClubCafé Pessoa je klubová komunitní kavárna. Svým návštěvníkům 
nabízí nejrůznější volnočasové, kulturní a vzdělávací aktivity (besedy, 
klubové aktivity, cestovatelské přednášky, rukodělné workshopy, výtvar-
né dílny, ochutnávky, bazárky a výstavy, soutěže). V rámci svých aktivit 
uplatňuje koncept socio-kulturní animace komunity. Kromě toho působí 
také jako nácvikové pracoviště pro osoby obtížně uplatitelné na trhu prá-
ce a praxové pracoviště pro studenty sociálních oborů. Doplňkovou služ-
bou je ubytování ve dvoulůžkovém apartmánu s plně vybavenou kuchyní, 
studijním koutem a samostatnou koupelnou, spojující v sobě výhodu po-
lohy uprostřed města, cenové dostupnosti a naprostého klidu.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
osoby sociálně a zdravotně znevýhodněné 

Československé armády 543 
500 03 Hradec Králové

IČO: 25916360

clubcafe.pessoa@ops.cz
https://www.ops.cz/vzdelavani/
clubcafe-pessoa 

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
0,79 (z toho 0,59 OZP)

Obory činosti:
catering a stravování; pronájem 
prostor, ubytování; vzdělávání 
a školení 

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
Provozovatelem je nestátní nezisková organizace Občanské poradenské 
středisko, o. p. s., proto fungujeme na nekomerčním principu. Jsme dru-
há portugalská kavárna v ČR a úzce spolupracujeme s Centrem Camões 
v Praze a s Velvyslanectvím Portugalska v ČR.  Jméno „Pessoa“ nese 
nejen po slavném portugalském básníkovi Fernandu Pessoovi, v portu-
galštině navíc znamená toto slovo „člověk“ či „osoba“. Nedílnou součás-
tí ClubCafé Pessoa je také propagace portugalské kultury (jarní minifes-
tival, čítárna portugalské literatury, portugalské výrobky).

CLUBCAFÉ 
PESSOA 
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Výroba parafínových svíček rustikálního typu (koule a válce), koope-
race výroby; lakování plastových a kovových dílů vodou ředitelnými 
barvami; kompletace kabelových svazků; polepování plastových oba-
lů 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 in-
stalatérské 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 spo-
lupráce odborníků všech oblastí rehabilitace - od zdravotní, přes pe-
dagogickou a sociální až po pracovní, která je hlavní prioritou, a to pro 
maximální prospěch rehabilitovaných osob.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
osoby se zdravotním postižením se statutem osoby se zdravotním 
znevýhodněním, nebo invaliditou 1., 2. nebo 3. stupně 

Františka Halase 432 
500 09 Hradec Králové

IČO: 27465730

vejprava@cprhk.cz
www.cprhk.cz

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
14,30 (z toho 9,30 OZP)

CPR HK s. r. o.

Obory činosti:
technické služby, údržba zeleně; 
umělecká a řemeslná tvorba, 
textilní výroba, keramika, dekorace; 
úklidové práce a služby; výroba, 
montáž, kompletace; jiné 

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
Naše činnosti realizujeme ve 3 střediscích a to v obci Hořiněves a měs-
tech Jaroměř a Hradec Králové. Naším cílem je vybudovat kvalitní zázemí 
pro setkávání s klienty sociálních služeb sociální rehabilitace a sociálně 
terpaeutických dílen, škálu kvalitních pracovních příležitostí od základ-
ních pozic až po středně kvalifikované pracovní pozice a dále ubytovací 
kapacity pro naše zaměstnance, kteří se nacházejí v obtížné ekonomické 
situaci (řeší souběh insolvencí, exekucí a pod.).

Adresa provozovny:
Centrum Jaroměř - Nádražní 973, 551 01 Jaroměř
Centrum HK - Františka Halase č. ev. 432, 500 09 Hradec Králové
Centrum Hořiněves - Hořiněves 80, 503 06 Hořiněves
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Chemické čištění oděvů, praní prádla, čištění skvrn, čištění peří, im-
pregnace, žehlení a mandlování.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

V sociálním podniku Čistírna u kostelíčka zaměstnáváme osoby se 
zdravotním znevýhodněním. Věnujeme péči každému jednotlivé-
mu kusu vašeho oblečení a pomáháme vám šetřit váš čas. Čištění 
provádíme v nově rekonstruované provozovně, která je vybavena 
moderní technologií suchého a mokrého čištění. Čistící procesy 
jsou prováděny profesionálními prostředky, které splňují přísné 
požadavky současné legislativy, vykazují vysokou prací účinnost 
a jsou šetrné jak k vašim oděvům, tak k životnímu prostředí.  

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby se zdravotním znevýhodněním

Obory činosti:
prádelna

Palackého 99  
544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 11979381

info@cistime-odevy.cz
https://www.cistime-odevy.cz/

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

ČISTÍRNA 
U KOSTELÍČKA

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
Provozovatelem sociálního podniku je společnost se sociálním přesa-
hem NACHARITU, s. r. o.

Adresa provozovny:
Riegrova 344, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
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Štípané dřevo o délce 25, 33 a 55 cm, stavební řezivo (trámy, latě, 
prkna), piliny na topení, doplňkové služby v lesním a rybničním hos-
podářství (stavba oplocenek, těžba a manipulace dřeva, pěstební 
činnost).

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Společnost Dřevo NB, s. r. o. - Sociální podnik vznikla v roce 
2014, jejím zakladatelem bylo město Nový Bydžov. Základní vý-
robní program tvoří výroba štípaného dřeva o délce štěpiny 25, 
33, 50 cm a poskytování doplňkových služeb v lesnickém a ryb-
ničním hospodářství, výroba stavebního řeziva - trámy, latě, krovy, 
prkna. Zaměstnanci pochází z cílové skupiny dlouhodobě neza-
městnaných nebo zdravotně znevýhodněných. Firma má status 
sociálního podniku, při své činnosti respektuje principy a pravidla 
sociálního podnikání.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

zdravotně znevýhodnění, dlouhodobě nezaměstnaní

Obory činosti:
technické služby, údržba zeleně; jiné

Zdechovice 50 
504 01 Nový Bydžov

IČO: 1494261

DrevoNB-Socialnipodnik@seznam.cz
www.drevonb.cz

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
3,60 (z toho 0 OZP)

DŘEVO NB, s. r. o. - 
SOCIÁLNÍ PODNIK 

Adresa provozovny:
Areál bývalého ZD v obci Zdechovice



NABÍDKA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 18 - 19

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 za-
bývá zejména návrhy a realizací výsadby okrasné zeleně. Prová-
dí 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 znevýhodně-
né. Firma poskytuje možnost náhradního plnění. 

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby se zdravotním postižením 1. až 3. stupně

Obory činosti:
technické služby, údržba zeleně; 
úklidové práce a služby 

Jilemnického 236 
552 03 Česká Skalice

IČO: 2891778

info@everwoodgarden.cz
www.everwoodgarden.cz

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
5,59 (z toho 4,74 OZP)

EVERWOOD 
GARDEN, s. r .o. 
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Prodej, pronájem a půjčovna osobních vozidel; poradenství v ob-
lasti prodeje osobních vozidel hendikepovaným a vhodných úprav 
vozidel pro OZP; poradenství v oblasti pojištění; ostraha parkova-
cích ploch.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

HAVEX Mobility s. r. o. nabízí komplexní program různých produk-
tů a služeb v oblasti mobility pro osoby se zdravotním hendike-
pem. Většinu zaměstnanců zároveň tvoří zdravotně hendikepova-
ní. V praxi se tak realizuje filosofie firmy „hendikepovaní pomáhají 
hendikepovaným“. Tato společnost je jedinou firmou v ČR, která 
poskytuje full servis v oblasti operativního leasingu nových vozidel 
formou náhradního plnění pro korporátní klientelu.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby se zdravotním postižením

Obory činosti:
obchod; ostatní služby (operativní 
pronájem a prodej vozidel, zpro-
středkování pojištění); ostraha 
a bezpečnostní služby; jiné

Na Bělidle 501 
543 01 Vrchlabí

IČO: 25322508

info@havexmobility.cz
www.havexmobility.cz

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
34,19 (z toho 25,60 OZP)

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
Společnost zajišťuje také komplexní poradenství pro osoby s hendi-
kepem ohledně jejich možností čerpat různé příspěvky od státu, např. 
příspěvky na mobilitu, na kompenzační pomůcky apod. Poradíme 
Vám nejen na co máte nárok, kde jej lze uplatnit, ale pomůžeme také 
s vyplněním potřebných dokumentů a žádostí.

HAVEX MOBILITY, s. r. o.
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Potravinářská výroba - Sirupy, Čatní, Sušená kořenová zelenina, 
ovoce a bylinky v RAW kvalitě. Pěstování bylin a zeleniny. Prodej 
a  distribuce vlastních výrobků. Poradenské a zprostředkovatelské 
služby, přednášky, prevence, vzdělávání, školení, diskusní fóra, an-
kety aj. Recycling & Upcyclink aj. Zero Waste.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Organizace vznikla v roce 2014. Zaměřuje se na práci s lidmi v tíživé 
životní situaci v oblasti sociálních jistot. Našimi klienty jsou lidé regis-
trovaní dlouhodobě na ÚP, osoby po výkonu trestu, ve finanční krizi 
(dluhové pasti), osoby bez domova, po výstupu z dětských domovů, 
klientky z Domova pro matky s dětmi aj. Zaměřuje se zejména na po-
travinářskou výrobu, především pak na výrobu Sirupů, Čatní, Džemů, 
Sušení kořenové zeleniny, ovoce a bylinek v RAW kvalitě, pěstování 
bylin aj. Věnuje se prodeji a distribuci vlastních výrobků, poradenství 
aj. Věnujeme se prodeji a distribuci našich výrobků a poradenským 
službám klientům. Firma zahájila a dále zpracovává ucelený projekt 
pomoci LAMPIČKA pro Domov, jehož cílem je návrat klientů do běž-
ného života. V rámci služeb poskytujeme také konzultace, besedy 
a přednášky zaměřené zejména na rozvoj osobnosti. 

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby znevýhodněné v oblasti sociálních jistot

Obory činosti:
obchod; odpady a recyklace; 
potravinářská výroba; vzdělávání 
a školení; jiné

Křičov 35 
504 01 Smidary

IČO: 10709843

info@holicz.org
www.HOLICZ.org

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

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
Výrobky jsou vyrobeny z lokálních surovin. Vlastní pěstování a sběr 
ve volné přírodě. Čerpání receptur i v lokální regionální historii včet-
ně rodinných receptů. Ocenění: REGIONÁLNÍ produkt HRADECKO. 
Spolupráce s organizacemi: Domov pro Matky s dětmi v Hradci Krá-
lové; BezObalu; StreetWork; Práce na ulici; Zero Waste.

H.O.L.I. CZ 
SOCIÁLNÍ PODNIK 
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Praní a mandlování prádla; žehlení; opravy oděvů; zpracování ovo-
ce, zeleniny, bylinek a výrobků z nich lyofilizací.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Sociální podnik ISIS-M, o. p. s. provozuje prádelnu, která zajiš-
ťuje 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. So-
ciální podnik rozšířil svoji činnost o lyofilizaci, což znamená sušení 
mrazem. Suroviny sušíme mrazem, aby si zachovaly potřebné vi-
tamíny, vlákninu a veškeré živiny. Tato forma úpravy, podle sou-
časné vědy, maximálně prodloužuje trvanlivost potravin s mini-
mální ztrátou živin.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby sociálně znevýhodněné na trhu práce 

Obory činosti:
potravinářská výroba; prádelna

Příchvoj 29 
507 43 Markvartice

IČO: 28819993

info@isism.cz
www.isism.cz

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

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
Podnik spolupracuje s Úřadem práce v Jičíně a s obecním úřadem 
Obce Markvartice. Dále jsme se stali členem TESSEA ČR, z. s. - ne-
státní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rozvoji so-
ciálního podnikání v ČR, s vazbou na činnost v regionech. TESSEA 
zastřešuje sociální podniky z celé ČR, propojuje je, podporuje jejich 
zájmy a prezentuje je navenek. Současně jim a všem dalším zájem-
cům o téma podává aktuální informace o sociálním podnikání nejen 
v ČR, ale i jinde ve světě.

ISIS-M, o. p. s.
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Sociální služby tísňové péče pro seniory „Anděl na drátě“.
NON-STOP správa zákaznických a informačních linek, kontaktních 
a zákaznických center, back office.
Dodávky produktů a zboží s náhradním plněním přes nákupní galerii 
nakupko.cz. - úklidové a hygienické potřeby, kancelářské potřeby, 
elektrické spotřebiče a výpočetní technika, ochranné pomůcky, 
nářadí a nástroje.
Velkoobchod, dodávky a prodej vín přes e-shop vinnet.cz.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Firma Linnet eu, s.r.o. se zabývá službami Call center a správy zákaz-
nických center a provozuje také e-shopy nákupní galerie Nakupko.cz 
a Vinnet.cz. Od roku 2017 je rovněž poskytovatelem sociálních služeb 
Tísňové péče „Anděl na drátě“. Služba je registrována dle §41 zá-
kona č.108/2006 s pověřením MPSV ČR k zajištění dostupnosti po-
skytování služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby 
v obecném hospodářském zájmu s nadregionální a celorepublikovou 
působností. Tyto sociální služby jsou dnes nejvýznamnější činností 
sociálního podniku.
Většina zaměstnanců sociálního podniku jsou osoby se zdravotním 
postižením, na veškeré služby a produkty proto poskytuje odběrate-
lům náhradní plnění.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby se zdravotním postižením
Obory činosti:
obchod; ostatní služby (účetnictví, 
překlady, telemarketing…); jiné - 
sociální služby

Karlovo náměstí 84 
547 01 Náchod

IČO: 26010585

lindr@linnet-eu.cz 
galbova@linnet-eu.cz
www.linnet-eu.cz 
www.andelnadrate.cz 
www.nakupko.cz 
www.vinnet.cz

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
41,50 (z toho 26,50 OZP)

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
Sociální služby tísňové péče „Anděl na drátě“.

LINNET EU, s. r. o.
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Produkty z oblasti kovovýroby; svařování; kontrolní práce (vícestup-
ňový 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 zaměst-
návání osob se sníženou pracovní schopností. Firma spolupracu-
je převážně s firmami z královéhradeckého regionu (např. Trelle-
borg, Vapo nebo Boltjes Group), které její výrobky dále dodávají 
do  mnoha různých zemí. Při odběru jejích výroků a služeb lze 
uplatnit náhradní plnění. 

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby se zdravotním postižením, osoby těžko umístitelné na trhu 
práce

Obory činosti:
výroba, montáž, kompletace

Horní Kostelec 234 
549 41 Červený Kostelec

IČO: 26000385

mallatova@mastr.cz
www.mastr.cz

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
24,18 (z toho 15,90 OZP)

MASTR, s. r. o.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
Jsme dlouholetými držiteli certifikátu ISO 9001:2015 a přebíráme 
požadavky normy ITAF 16949. Vlastníme 4 nové dlouhotočné CNC 
automaty špičkové úrovně (Manuhrin a Star) a 2 CNC soustružnická 
centra (Okuma). Díky těmto strojům jsme čistě výrobní organizace, 
která zpracovává surový materiál na výrobky, které si sami 100% 
kontrolujeme, balíme a dopravíme zákazníkovi dle jeho požadavků. 
V posledních letech snižujeme uhlíkovou stopu zaváděním nových 
technologií a postupů.  

Adresa provozovny:
Zbečník 149, 549 31 Hronov
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Kompletní pronájem Společenského domu U Proroka, ubytování 
(k dispozici 7 moderně zařízených pokojů a 1 speciální novoman-
želský pokoj), občerstvení v bistru (otevřeno denně, nabídka sezó-
ních jídel z čerstvých surovin od místních dodavatelů,  čepujeme 
světlé pivo „Prorok“ z místního řemeslného minipivovaru).

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Nabízíme k dispozici moderní prostory společenského domu pro 
konání významných dnů, ať již to jsou svatby, křtiny, rodinné osla-
vy, ale i firemní konference, školení, semináře, kulturní a společen-
ské akce. K dispozici je sál s kapacitou až 150 osob, ubytování 
pro 32 osob a bistro s kuchyní a venkovní terasou v krásném pro-
středí nezapomenutelného kouta Orlických hor. Dům u Proroka 
přispívá na dobročinné projekty Sdružení Neratov a zapojuje jeho 
klienty do svých aktivit.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby se zdravotním postižením

Obory činosti:
catering a stravování; obchod; 
pronájem prostor, ubytování; 
vzdělávání a školení 

Bartošovice v Orlických horách 84 
517 61 Rokytnice v Orlických horách

IČO: 08337098

jiri.obchod@neratov.cz
www.uproroka.cz

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
6,69 (z toho 3,81 OZP)

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
Překrásné umístění v Orlických horách, možnost spojit církevní sva-
tební obřad ve znovuobnoveném kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Neratově s unikátní prosklenou střechou s ubytováním a hostinou 
ve Společenském domě U Proroka.

NERATOF, s. r. o.

Adresa provozovny:
Společenský dům U Proroka, Bartošovice v O.h. 118, 
517 61 Bartošovice v Orlických horách
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Praní, žehlení, mandlování, svoz (prádlomobil), balení a třídění prá-
dla dle individuálních požadavků, drobné opravy oděvů, sběrny čis-
tírny, drobný úklid, výroba věnečků a dekorací, chov včel a prodej 
medu.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Jsme oficiálním zaměstnavatelem na chráněném trhu práce a po-
skytujeme náhradní plnění dle zákona č. 435/2004 Sb. Jsme so-
ciálním podnikem, jehož cílem je dát práci lidem s handicapem, 
nechceme, aby „seděli doma na sociálních dávkách“.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby se zdravotním postižením

Obory činosti:
obchod; umělecká a řemeslná 
tvorba, textilní výroba, keramika, 
dekorace; úklidové práce a služby; 
prádelna

Za Hřištěm 436 
507 13 Železnice

IČO: 07544227 

pradelna@charitajicin.cz
http://www.pradelna-jicin.cz

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

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:

100% majitelem prádelny v Jičíně je Oblastní charita Jičín.

OCHJ VERONIKA, s. r. o. - 
SOCIÁLNÍ PODNIK

Adresa provozovny:
Kosmonautů 833, 506 01 Jičín 
T. G. Masaryka 96, 507 23 Libáň
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Zakázková výroba drobné zahradní architektury z masivního dřeva 
(zahradní nábytek, pergoly, terasy, vyvýšené záhony, květináče...); 
výrobky do vodních staveb (mola, schůdky); dokončování a kom-
pletace zahradního nábytku.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Specializujeme se na individuální originální výrobu dřevěné za-
hradní architektury z masivního dřeva a výrobu produktů do vod-
ních staveb. Výroba je zaměřena na zákazníky, kteří se nespokojí 
se sériovou výrobou, vyžadují individuální řešení a kvalitní prove-
dení výrobků. Při naší činnosti klademe důraz nejen na to, aby byla 
naše organizace společensky prospěšná, ale také na to, abychom 
šetrně zacházeli s životním prostředím. Individuálně přistupujeme 
nejen k našim zaměstnancům, ale také k našim zaměstnancům.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby se zdravotním postižením

Obory činosti:
výroba, montáž, kompletace

Jos. Jungmanna 1735 
504 01 Nový Bydžov

IČO: 04538668 

aqualignum@seznam.cz
https://www.aqualignum.cz/

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
7,50 (z toho 5 OZP)

OK AQUALIGNUM, s. r. o.
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Administrativní a back office služby: Zákaznická podpora, telefonická 
a emailová komunikace se zákazníky, hromadná korespondence, ově-
řování zákaznických údajů, copywriting, fakturační činnosti, práce v in-
terních programech zákazníka, testování internetových a mobilních apli-
kací, tvorba a správa webu nebo e-shopu, grafické a propagační služby 
a další...

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Jsme sociální služba a férový zaměstnavatel pro lidi s duševním i jiným 
onemocněním. Naším posláním je podporovat zaměstnance tak, aby 
mohli žít a pracovat bez hospitalizací. Provozujeme čtyři hospodářské 
provozy - technickou dílnu, šicí a kompletační dílnu, kavárnu s kuchy-
ní a administrativní služby. Naším zřizovatelem je Péče o duševní zdra-
ví, z. s. V Hradci Králové poskytujeme administrativní a back office služby 
na míru našim zákazníkům. Naším největším partnerem je marketingová 
společnost, pro kterou zpracováváme analytická data pro potřeby prů-
zkumu trhu a monitoringu konkurence. Zvládneme vše od lehké admini-
strativy jako je kontrola a zpracování dokumentů, kompletní zákaznický 
servis, přes fakturaci (SAP) až po odborné činnosti a práci v programech 
MS Office, Microsoft Access, Adobe, Businessstreetsport, SG, MAX, 
MASA, WDE, CRM, Siebel, Protech, AutoCad a dalších interních progra-
mech obchodních partnerů.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby se zdravotním postižením, lidé s duševním onemocněním

Obory činosti:
administrativní a back office služby

Mladých 325 
530 09 Pardubice

IČO: 71238514

pavel.kamp@pdz.cz 
vera.moravcova@pdz.cz 
www.pdzvymenik.cz

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
27,95 (z toho 16,45 OZP)

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:

Poskytujeme širokou nabídku služeb ve třech dalších pobočkách v Par-
dubicích. Dohromady zaměstnáváme 65 osob s duševním i jiným one-
mocněním v Hradci Králové a Pardubicích.

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 
VÝMĚNÍK, z. s.

Adresa provozovny:
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 
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Pekárenské a cukrářské výrobky.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Pekárna Na Plechu vyrábí převážně pekárenské a cukrářské vý-
robky, 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. 

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním

Obory činosti:
catering a stravování; potravinářská 
výroba

Panská 79 
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 26657431

pekarna@pferda.cz
www.naplechu.cz

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
30,40 (z toho 30,49 OZP)

PEKÁRNA 
NA PLECHU 

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
Pekárna vznikla pod organizací PFERDA z. ú. (www.pferda.cz), kte-
rá pomáhá na Rychnovsku, Trutnovsku a Náchodsku dospělým li-
dem s mentálním postižením a duševním onemocněním žít vlastním 
životem. 

Adresa provozovny:
Kvasiny 340, 517 02 Kvasiny
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Bylinné sirupy značky Camellus; zdravotnické pomůcky a funkční oble-
čení značky ChariTex medical; fixační roztoky HistoFOR; zdravotnický 
materiál; praní a žehlení prádla; výroba jídel; údržbářské služby.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Integrační sociální podnik Pro-Charitu s. r. o. zahrnuje několik středisek 
realizujících svou činnost v různých odvětvích. Do těchto středisek patří 
především výroba a prodej bylinných sirupů Camellus, výrobna fixačních 
roztoků Histofor pro oblast zdravotnictví, výroba a prodej zdravotnických 
pomůcek, oděvů a lůžkovin pod značkou Charitex. Část provozů (prádel-
na, kuchyně) slouží rovněž jako servisní střediska pro mateřskou orga-
nizaci, Oblastní charitu Červený Kostelec a její provozy - zejména Hos-
pic Anežky České v Červeném Kostelci a Domov svatého Josefa v Žirči 
u Dvora Králové.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby se zdravotním postižením, osoby zdravotně znevýhodněné, oso-
by ohrožené sociálním vyloučením

Obory činosti:
catering a stravování; obchod; po-
travinářská výroba; technické služby, 
údržba zeleně; umělecká a řemeslná 
tvorba, textilní výroba, keramika, 
dekorace; prádelna; výroba, montáž, 
kompletace

17. listopadu 170 
549 41 Červený Kostelec

IČO: 28810619

sekretariat@pro-charitu.cz
www.pro-charitu.cz 
www.ferdarek.cz 
www.arealzirec.cz

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
145 (z toho 113 OZP)

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:

Naše společnost věří v lidskou soudržnost a v to, že je smysluplné vytvo-
řit prostor, kde lidé s různým zdravotním handicapem mají příležitost se 
zapojit do života po boku těch zdravých. V takový svět věříme a takový 
svět prostřednictvím Pro-Charitu s.r.o. postupně vytváříme. Čím se liší-
me? Rozhodně přístupem. K našim zaměstnancům přistupujeme indivi-
duálně. Každý z nás je osobnost. Snažíme se přizpůsobit podmínky pro 
jejich práci a zapojit je tak do plnohodnotného pracovního procesu. Cílem 
je tak zároveň předcházet zhoršení jejich zdravotního stavu v průběhu 
zaměstnání a vyloučení ze společnosti.

PRO-CHARITU, s. r. o.

Adresa provozovny:
Žireč 3, 544 04 Dvůr Králové nad Labem
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Bylinné sirupy značky Camellus.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Integrační sociální podnik Pro-Charitu s. r. o. zahrnuje několik středi-
sek realizujících svou činnost v různých odvětvích. Do těchto středi-
sek patří především výroba a prodej bylinných sirupů Camellus. Siru-
py Camellus vyrábíme z plné náruče kvalitních českých bylinek podle 
tradičních českých receptů, obohacené trochou lásky a skvělou chuť 
dokresluje pomoc druhým. Vyrábíme i sirupy v BIO kvalitě pod znač-
kou CheerUp!, které Vás povzbudí unikátní chutí, silou bylin a naladí 
Vás dobrým pocitem. Všechny naše sirupy jsou vyráběny bez barviv 
a konzervantů a vychutnáte si je jako osvěžující limonádu, stejně tak 
dobře jako horký nápoj.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby se zdravotním postižením, osoby zdravotně znevýhodněné, 
osoby ohrožené sociálním vyloučením

Obory činosti:
catering a stravování; obchod; 
potravinářská výroba

17. listopadu 170 
549 41 Červený Kostelec

IČO: 28810619

sekretariat@pro-charitu.cz
www.pro-charitu.cz 
www.camellus.cz 
www.ferdarek.cz

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:

Naše motto: „Blíž lidem, blíž přírodě“ vyjadřuje náš cíl a poslání, kte-
rým je zaměstnávání osob se zdravotním postižením, používání su-
rovin v BIO kvalitě. Odkazuje na tradiční výrobní postupy a šetrný 
přístup k životnímu prostředí. Receptury se podařilo vyladit tak, aby 
nebylo nutné používat žádné umělé konzervanty, barviva a aromata. 
Do chuti našich bylinných sirupů se tak promítá nadšení pro přírodu 
a lidský život v celé jeho šíři.

PRO-CHARITU, s. r. o. -  
CAMELLUS

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
145 (z toho 113 OZP)
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Zdravotnické pomůcky; lůžkoviny; funkční oblečení pro ošetřující 
personál; dárkové a dekoravní výrobky.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Integrační sociální podnik Pro-Charitu s. r. o. zahrnuje několik stře-
disek realizujících svou činnost v různých odvětvích. Jedním z nich 
je výroba a prodej zdravotnických pomůcek, oděvů a lůžkovin pod 
značkou ChariTEX. Výrobní program zdravotnických pomůcek je čle-
něn do několika základních kategorií podle oblasti použití. Jedná se 
především o pomůcky antidekubitní, polohovací, rehabilitační, hygie-
nické, manipulační, lůžkoviny a o funkční oblečení pro ošetřující per-
sonál, které tvoří trika, sukně, kalhoty a legíny. Pod značkou ChariTEX 
vznikají i nápadité dárkové, dekorativní a jiné originální výrobky jako 
jsou šité hračky, kapsáře, tašky, zástěry, chňapky, polštáře a další.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby se zdravotním postižením, osoby zdravotně znevýhodněné, 
osoby ohrožené sociálním vyloučením

17. listopadu 170 
549 41 Červený Kostelec

IČO: 28810619

sekretariat@pro-charitu.cz
www.pro-charitu.cz 
www.charitexmedical.com

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:

Na výrobě produktů ChariTEX se podílí osoby se zdravotním postiže-
ním. Podporujeme tak jejich sociální začleňování a uplatnění na trhu 
práce. Dalším pozitivem je podpora sociálních a zdravotních služeb 
Oblastní charity Červený Kostelec, pod kterou patří Hospic Anežky 
České a Domov svatého Josefa v Žirči. Námi vyráběné zdravotnické 
pomůcky jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s těmito našimi sesterskými 
zařízeními, díky čemuž svou konstrukcí a celkovým zpracováním re-
flektují velmi důležitou zpětnou vazbu jak od samotných klientů, tak 
od ošetřujícího personálu a můžeme proto neustále naplňovat jejich 
potřeby.

PRO-CHARITU, s. r. o. - 
CHARITEX

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
145 (z toho 113 OZP)

Obory činosti:
umělecká a řemeslná tvorba, textilní 
výroba, keramika, dekorace
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Čistíme, kompletujeme a balíme výrobky v oblastech automotive, 
farmacie, bankovního sektoru a dalších. Zabýváme se sekundárním 
balením a značením léčiv a doplňků stravy. Provádíme výstupní kon-
trolu jakosti, ať už vážením či opticky. Vyrábíme moderní venkovní 
a vnitřní reklamu, od vizitek po polepy vozů, se zajištěním kompletní 
firemní propagace. Nabízíme prostory pro kanceláře a sklady, v dobře 
dostupné a klidné lokalitě. Zároveň poskytujeme virtuální sídla s mož-
ností poštovních služeb.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Jsme rodinná firma s 25letou tradicí, od základu zaměřená na 
zajištění práce osobám se změněnou pracovní schopností (95% 
zaměstnanců s OZP). Sociální zacílení plníme v rámci tzv. „chrá-
něné dílny“, která byla založena již v roce 2002. Řadíme se mezi 
největší zaměstnavatele sociálního sektoru v Královéhradeckém 
kraji a  jsme držitelem ochranné známky „práce postižených“. 
Z podstaty našeho podnikání lze veškeré naše služby a produkty 
uplatnit v rámci náhradního plnění.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby se zdravotním postižením
Obory činosti:
pronájem prostor, virtuální kancelář 
a sídlo; reklama, marketing, 
weby; technické služby; tiskařské 
a grafické služby, propagační 
a dárkové předměty; výroba, montáž, 
kompletace, balení

Zemědělská 880 
500 03 Hradec Králové

IČO: 60930942

info@pphk.eu
www.pphk.eu

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

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
Našim zaměstnancům poskytujeme pracovní asistenty a psycholo-
gické terapie. Získali jsme ocenění odpovědná firma roku 2021 a cer-
tifikát doporučeného obchodního partnera dle indexu CRIBIS.

PROPAGAČNÍ PODNIK 
HRADEC KRÁLOVÉ, s. r. o.
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Pohostinství; ubytování; úklidové služby; prádelenské služby; drobné 
montážní a kompletační práce; potisk propagačních předmětů; skar-
tační práce; zahradnictví; sezónní pekařské produkty; dárkové balíčky 
složené z vlastních produktů.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Sdružení Neratov od roku 1992 let obnovuje život v kdysi vysídlené 
vsi Neratov na česko-polském pohraničí, kde nabízí domov a práci 
lidem s postižením a zázemí i vzdělání dětem s postižením. K hlavním 
činnostem spolku patří provoz sociálních služeb - chráněné bydlení 
pro osoby s mentálním postižením a denní stacionář. Díky sociálnímu 
podnikání v různých oborech nabízí pestrou práci pro osoby s růz-
nými druhy postižení v chráněných provozech. Díky tomu lidé s po-
stižním nalézají své uplatnění a je jim umožněna přirozená integrace 
do společnosti. Kromě aktivit v sociální oblasti se spolek také podílí 
na obnově neratovského poutního kostela a dalších památek v okolí. 
Sdružení Neratov je zřizovatelem Základní školy speciální Neratov. 

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby se zdravotním, mentálním nebo kombinovaným postižením

Obory činosti:
catering a stravování; obchod; potra-
vinářská výroba; pronájem prostor, 
ubytování; technické služby, údržba 
zeleně; umělecká a řemeslná tvorba, 
textilní výroba, keramika, dekorace; 
tiskařské a grafické služby, propagač-
ní a dárkové předměty; úklidové práce 
a služby; prádelna; výroba, montáž, 
kompletace; jiné

Bartošovice v Orlických horách 84 
517 61 Rokytnice v Orlických horách

IČO: 46456970

jiri.obchod@neratov.cz
www.neratov.cz

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
170,84 (z toho 118,26 OZP)

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:

Motto: vše se dá opravit a navrátit do plnohodnotného života. Sdru-
žení Neratov je držitelem známky Práce postižených – integrační 
sociální podnik a Orlické hory – originální produkt. Významná oce-
nění: EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2019, Cena veřej-
nosti - 1. místo Neziskovka roku 2020, ocenění Euroregion Glacen-
sis za aktivní přístup v oblasti přeshraniční spolupráce v roce 2021, 
získání Značky spolehlivosti AVPO - Prověřená veřejně-prospěšná 
organizace v roce 2021.

SDRUŽENÍ 
NERATOV, z. s.
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Keramické, košíkářské, tkalcovské, vlněné, šité výrobky.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Chráněné dílny Kopeček patří pod Sdružení Neratov. Sdružují čtyři 
pracoviště - šicí, tkalcovské, keramické a košíkářské. V sortimentu 
keramické dílny je především nádobí (misky, formy, talíře, hrnky). Také 
květináče a zvonky na ozdobu. Šicí dílna nabízí látková zvířátka, taš-
ky, kabelky, chňapky, zástěry či sáčky na pečivo. Tkalcovská dílna 
vyrábí tkané oblečení a koberce. Šikovní košíkáři vám rádi upletou 
koše, ošatky, tácky, oplety na lahve. Zajímavý dárek může být deko-
rační mlýn, zvonek nebo květinový zápich.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby se zdravotním, mentálním nebo kombinovaným postižením

Obory činosti:
obchod; umělecká a řemeslná tvorba, 
textilní výroba, keramika, dekorace

Bartošovice v Orlických horách 84 
517 61 Rokytnice v Orlických horách

IČO: 46456970

jiri.obchod@neratov.cz
kopecek.neratov.cz 
www.neratov.cz

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
170,84 (z toho 118,26 OZP)DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:

Produkty Chráněné dílny Kopeček vyrábí lidé s postižením. Každý vý-
robek je originál a má certifikáty Práce postižených a Orlické hory - re-
gionální produkt. V budově dílny se nachází i obchůdek, kde je možné 
si výrobky koupit. Dílny mají také certifikát Bez bariér. Bezbariérové 
jsou nejen samotné dílny, ale i přístup k objektu a parkování.

SDRUŽENÍ NERATOV, z. s. - 
CHRÁNĚNÉ DÍLNY KOPEČEK
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Denně vaříme 4 druhy obědů z kvalitních surovin, na kterých si u nás 
můžete pochutnat do 10 minut. Od 7 do 16 hodin jsme Vám připraveni 
servírovat kávu, domácí limonády, zákusky, či obložené pečivo z rodin-
né pekárny. Nabízíme catering s obsluhou i bez, od různých chlebíčků, 
koláčků, dezertů přes řízečky po kávu, džusy a alkoholické nápoje. Naše 
prostory jsou ideální pro firemní večírky či menší svatby dle Vašich indivi-
duálních potřeb. Zajišťujeme prodej jednoduchých svačin na základních 
a středních školách v Hradci Králové. 

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Bistro u dvou přátel je součástí služeb SKOKu do života, které jsou kon-
cipovány tak, aby dospělí lidé s mentálním postižením nebo duševním 
onemocněním měli možnost získat pracovní návyky a dovednosti pro 
samostatný život. Získat dlouhodobé pracovní uplatnění, najít si bydlení 
a s trvalou podporou žít v místě a městě, které mají rádi. Přátelský tým 
Bistra u dvou přátel tvoří přes 30 pracovníků se zdravotním znevýhodně-
ním, pracovní asistenti, kuchaři. Jednotlivé pracovní pozice jsou uzpůso-
beny, dle individuálních potřeb pracovníků tak, aby na nich byli dlouho-
době samostatní, úspěšní a spokojení. Výsledkem jsou kvalitní a čerstvé 
produkty. Při odběru služeb lze uplatnit náhradní plnění. 

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby s mentálním postižení a duševním onemocněním

Obory činosti:
catering a stravování; potravinářská 
výroba

Brožíkova 451  
500 12 Hradec Králové

IČO: 27521753

bistro@skokdozivota.cz
www.skokdozivota.cz 
www.bistroudvoupratel.cz

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
73,92 (z toho 70,10 OZP)

SKOK DO ŽIVOTA, o. p. s. - 
BISTRO U DVOU PŘÁTEL 

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
PRO NĚKOHO RUTINA, PRO NÁS SPLNĚNÝ SEN. Spolupracujeme 
například s Pekařstvím Bouček, Řeznictvím uzenářstvím Oldřich Čejka, 
Farmou Pour, Dalmayer, Ekofarmou Bílý mrak. 

Adresa provozovny:
Pivovarské náměstí 1246/3, 500 03 Hradec Králové
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UKLÍZÍME společné prostory bytových domů v rámci Hradce Králové, 
poskytujeme dlouhodobé pravidelné úklidy a další úklidové práce vnitřní 
i venkovní. Skartujeme dokumenty pro firmy. Nabízíme jednoduché kom-
pletační práce. Vyrábíme reklamní a upomínkové placky, magnety. Při-
pravujeme dárkové balíčky dle individuálních požadavků s našimi výrob-
ky a regionálními produkty. Tiskneme a vážeme diplomové práce. Šijeme 
jednoduché výrobky – tašky, polštáře, pytlíky, dle zakázky s možností 
ručního potisku.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

LADÍLNA je součástí služeb SKOKu do života, které jsou koncipovány 
tak, aby dospělí lidé s mentálním postižení nebo s duševním onemocně-
ním měli možnost získat pracovní návyky a dovednosti pro samostatný 
život. Získat dlouhodobé pracovní uplatnění, najít si bydlení a s trvalou 
podporou žít v místě a městě, které mají rádi. V Ladílně pracuje 35 pra-
covníků se zdravotním znevýhodněním  společně s pracovními asistenty. 
Jednotlivé pracovní pozice jsou uzpůsobeny, dle individuálních potřeb 
pracovníků tak, aby na nich byli dlouhodobě v co největší míře samostat-
ní, úspěšní a spokojení. Cílem je poskytnutí kvalitních služeb ve všech 
odvětvích činností Ladílny – úklidech, šití, kompletaci, skartaci atd. Při 
odběru služeb lze uplatnit náhradní plnění.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby s mentálním postižení a duševním onemocněním

Obory činosti:
umělecká a řemeslná tvorba, textilní 
výroba, keramika, dekorace; tiskař-
ské a grafické služby, propagační 
a dárkové předměty; úklidové práce 
a služby

Brožíkova 451  
500 12 Hradec Králové

IČO: 27521753

ilona.simkova@skokdozivota.cz
www.skokdozivota.cz 
www.skokdozivota.cz/ladilna/

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
73,92 (z toho 70,10 OZP)

SKOK DO ŽIVOTA, o. p. s. - 
LADÍLNA 

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
Spolupracujeme s firmou Merida a. s., Stavebním bytovým družstvem 
Hradec Králové, Jipast a. s., čokoládovnou Jordi‘s s. r. o.

Adresa provozovny:
Kejzlarova 1679, 500 12 Hradec Králové
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Ručně vyrobené výrobky z přírodních materiálů - pytlíky ze 100% lnu 
různých barev a velikosti, látkové pytlíky ze 100% lnu v kombinaci 
se síťovinou ze 100% bavlny, vonné lněné pytlíky plněné levandulí, 
utěrky ze 100% indické bavlny různých barev, nahřívací polštářky 
plněné pohankou a levandulí, kuchyňské chňapky a další kuchyňské 
textilní výrobky, látkové obaly na knihy. Zakázkové šití (textilní doplň-
ky - ubrusy, povlaky, prostírání apod.).

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Sociální podnik Švadlenky pomáhá lidem v Královéhradeckém kra-
ji, kteří mají problém najít uplatnění na trhu práce z důvodu sociál-
ního znevýhodnění. Švadlenky šijí kvalitní a užitečné výrobky. Při 
výrobě myslí na design i životní prostředí. Používají přírodní látky, 
recyklované materiály a zbytky látek dál zpracovávají. Sociální pod-
nikání Švadlenky provozuje obecně prospěšná společnost Aufori, 
která pomáhá lidem i rodinám ohroženým sociálním vyloučením. 

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby sociálně znevýhodněné (osoby dlouhodobě nezaměstnané, 
osoby v obtížné sociální situaci, která ztěžuje nebo znemožňuje 
uplatnění na běžném trhu práce)

Obory činosti:
umělecká a řemeslná tvorba, textilní 
výroba, dekorace

Habrmanova 136/3 
500 02 Hradec Králové

IČO: 1582241

matouskova.aufori@gmail.com
www.svadlenky.com  

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
0,30 (z toho 0,15 OZP)

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
Jsme členy Asociace společenské odpovědnosti a SOTEX 
Ginetex CZ. Sociální podnik vznikl pod neziskovou organizací 
Aufori o. p. s. (www.aufori.cz), kde pomáháme dětem a dospělým, 
ohroženým sociálním vyloučením.

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 
ŠVADLENKY
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Textilní výroba (bytové doplňky a dekorace, relaxační výrobky, dět-
ský a školkový sortiment, zakázková výroba reklamních a propa-
gačních předmětů); keramická výroba ( doplňky a dekorace), kom-
pletační práce různého charakteru, zakázková výroba.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Spolek Daneta vznikl roku 1993. Zaměřuje se na práci se zdra-
votně postiženými osobami a zároveň provozuje chráněné dílny, 
v nichž získávají pracovní uplatnění osoby se zdravotním postiže-
ním. Spolek také poskytuje praxe studentům učiliště Daneta. 

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby se zdravotním postižením

Obory činosti:
umělecká a řemeslná tvorba, textilní 
výroba, keramika, dekorace; tiskař-
ské a grafické služby, propagační 
a dárkové předměty; výroba, montáž, 
kompletace

Nerudova 1180 
500 02 Hradec Králové

IČO: 48157457

dilna@daneta.cz
www.daneta.cz  

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
30,16 (z toho 27,89 OZP)

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH DĚTÍ DANETA

Adresa provozovny:

Pospíšilova 787, 500 03 Hradec Králové
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Výroba a prodej řemeslného piva. Výroba probíhá tradičním de-
kokčním způsobem s použitím tradičních chmelů a sladů. Výsled-
kem je spodně kvašený nefiltrovaný ležák plzeňského typu.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Nově vybudovaný moderní minipivovar vznikl v roce 2017. Snaha 
o vybudování pivovaru navazuje na zmínky z roku 1723, kdy se 
o to neúspěšně pokoušel řád Servitů. V pivovaru vznikly pracovní 
pozice pro hendikepované zaměstnance s možností střídání pra-
covních pozic.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby se zdravotním postižením

Obory činosti:
catering a stravování; obchod; 
potravinářská výroba; tiskařské 
a grafické služby, propagační 
a dárkové předměty

Bartošovice v Orlických horách 83 
517 61 Rokytnice v Orlických horách

IČO: 4840526

jiri.obchod@neratov.cz
www.pivovarneratov.cz  

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
8,03 (z toho 4,71 OZP)

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:

Pivo PROROK v sobě obsahuje jedno promile vody z Neratovské-
ho pramene, o kterém se historicky traduje, že je zázračný. 1. místo 
v soutěži na pivním festivalu malých pivovarů v Padochově na jižní 
Moravě v r. 2021 v kategorii spodně kvašených piv pro produkt Jantar 
14, Jarní cena českých sládků v roce 2022 - 4. místo pro Český světlý 
ležák Prorok 11 a 6. místo pro Silné pivo Prorok 14.

ŠFN, s. r. o. -  
PIVOVAR NERATOV

Adresa provozovny:

Pivovar Neratov, Bartošovice v O.h. 118, 517 61 Bartošovice 
v Orlických horách 
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KAVÁRNA
LÁRY FÁRY

Obory činosti:
catering a stravování 

Panská 79 
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 26657431

kavarna.rychnov@pferda.cz
www.pferda.cz/nase-projekty/
treninkova-kavarna-lary-fary-
-rychnov-nad-kneznou.html  

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
6,95 (z toho 3,45 OZP)

POSKYTOVANÉ VÝROBKY | SLUŽBY

Výběrová káva, nealko a alko nápoje, míchané nápoje, dorty a slané 
pečivo z Tréninkové pekárny Láry Fáry a Pekárny Na Plechu, drob-
né spotřební zboží k prodeji.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Kavárna Láry Fáry nabízí hostům příjemné nekuřácké a  klimati-
zované  prostředí v  centru Rychnova nad Kněžnou. Kavárna je 
vybavená také dětským koutkem a příjemným posezením. Nabízí 
výběrovou kávu, výborné zákusky z Tréninkové pekárny Láry Fáry 
a drobné spotřební zboží k prodeji (keramiku, šperky, ručně šité 
výrobky apod.).

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:

Motto: Pomáháme lidem s postižením žít běžným životem. Kavárna 
vznikla pod organizací PFERDA z. ú. (www.pferda.cz), která pomáhá 
na Rychnovsku, Trutnovsku a Náchodsku dospělým lidem s mentál-
ním postižením a duševním onemocněním žít vlastním životem.

Kavárna 
Láry Fáry
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Výběrová káva, nealko a alko nápoje, míchané nápoje, dorty a slané 
pečivo z Tréninkové pekárny Láry Fáry a Pekárny Na Plechu, drob-
né spotřební zboží k prodeji.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Kavárna Láry Fáry 2 nabízí hostům příjemné nekuřácké prostředí 
v  centru Náchoda. Kavárna je vybavená také dětským koutkem 
a příjemným posezením a disponuje velkou letní zahrádkou. Na-
bízí výběrovou kávu, výborné zákusky z Tréninkové pekárny Láry 
Fáry a drobné spotřební zboží k prodeji (keramiku, šperky, ručně 
šité výrobky apod.).

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby s mentálním postižením a osoby s duševním onemocněním

Obory činosti:
catering a stravování 

Panská 79 
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 26657431

kavarna.nachod@pferda.cz
www.pferda.cz/nase-projekty/
treninkova-kavarna-lary-fary 
-2-nachod.html  

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
6,08 (z toho 3,43 OZP)

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:

Motto organizace: Pomáháme lidem s postižením žít běžným živo-
tem. Kavárna vznikla pod organizací PFERDA z. ú. (www.pferda.cz), 
která pomáhá Rychnovsku, Trutnovsku a Náchodsku dospělým li-
dem s mentálním postižením a duševním onemocněním žít vlastním 
životem.

KAVÁRNA 
LÁRY FÁRY 2

Adresa provozovny:
Hurdálkova 371, 547 01 Náchod

Kavárna 
Láry Fáry
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Úklidové služby.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

Úklidová firma Láry Fáry vznikla v roce 2008, zaměřuje se na úklid 
kancelářských budov, společných prostor bytových domů a do-
mácností.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním

Obory činosti:
úklidové práce a služby

Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců:
17,62 (z toho 13,1 OZP)

ÚKLIDOVÁ FIRMA 
LÁRY FÁRY

Panská 79 
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 26657431

uklidovka@pferda.cz
www.uklidovkalaryfary.cz

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE:

Úklidová firma vznikla pod organizací PFERDA z. ú. (www.pferda.
cz), která pomáhá na Rychnovsku, Trutnovsku a Náchodsku do-
spělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním žít 
vlastním životem.
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 Kalendář akcí
 Novinky
 Informace o možnostech financování
 Interaktivní katalog a mapa sociálních podniků a poskytovatelů 

náhradního plnění v Královéhradeckém kraji

KONTAKTNÍ OSOBA:

Ing. Jana Smetanová  |  Konzultant regionálního centra podpory sociálního podnikání
telefon: +420 724 971 702  |  e-mail: smetanova@cirihk.cz

www.socialnipodnikanihk.cz

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 ekonomic-
kého, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje.

Subjekt sociální ekonomiky - Subjekty sociální ekonomiky jsou sociální podniky, podpůrné finanční, pora-
denské a vzdělávací instituce pro sociální podnikání a nestátní neziskové organizace, které vykonávají ekono-
mické 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 rozho-
dování, podpora iniciativy občanů, nezávislost na veřejných či soukromých institucích, jiný způsob zacházení se 
ziskem, zohledňování environmentálních aspektů, uspokojování přednostně místních potřeb a využívání před-
nostně místních zdrojů.

Sociální podnikání - Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu pro-
středí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociál-
ním 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

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 postiže-

ním, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce. Osobami se zdravotním postižením  
jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány 

    invalidními ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením)
    invalidními v prvním nebo druhém stupni, 
    zdravotně znevýhodněnými. 
OZZ osoby zdravotně znevýhodněné 
TZP osoby s těžším zdravotním postižením 

POZNÁMKY

Údaje o počtu zaměstnanců jsou vedeny k 30. 6. 2022, v některých případech může přepočtený počet za-
městnanců z řad OZP převýšit celkový počet, neboť se TZP dle vyhlášky 518/2004 Sb. §12 započítávají třikrát.
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