
 

Uplatňování principů sociálního podnikání v sociálním podniku 

Ozvučovací agentura SERENDIPITY s.r.o. (dále jen „ sociální podnik“) 

Sociální podnik se ve své společenské smlouvě ze dne 5.6.2019 publikované ve sbírce listin 

na www.justice.cz zavázal k naplňování všech principů sociálního podnikání tzv. 

rozpoznávacích znaků integračního sociálního podniku, které prakticky při své podnikatelské 

činnosti naplňuje v roce 2021 takto : 

- v roce 2020 podnik rozšířil cílovou skupinu (CS) znevýhodněných osob o 

zaměstnávání znevýhodněné skupiny osob po výkonu trestu tj. o osoby které mají 

záznam v rejstříku trestů do 10 let od ukončení výkonu nepodmíněného trestu a 

tyto osoby tvoří více jak 30% z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku. 

V roce 2021 podnik zaměstnává 2 osoby na HPP, vedle toho z CS po výkonu 

nepodmíněného trestu zaměstnává podnik na DPP kumulovaně v měsíci až 3 osoby 

z této CS na pracovní pozici pomocný technický pracovník s ozvučovací, osvětlovací a 

pódiovou technikou tzv. bedňák.  Příslušnost CS dokumentujeme originály výpisů 

z evidence rejstříku trestů fyzické osoby. 

  

- za rok 2020 se sociální podnik zavázal reinvestovat 100% ze zisku po zdanění ve výši 

168.903,- Kč do rozvoje sociálního podniku v podobě nákupu ozvučovacího pultu 

YAMAHA Rivage PM7. 

- zaměstnancům ze znevýhodněné skupiny poskytuje podporu zohledňující jejich 
specifické potřeby ve formách : integrační individuální a skupinové konzultace, 
vzdělávací interní a externí programy za účelem neustálého rozvíjení a programy 
zvyšování jejich osobních a pracovních kompetencí a dovedností. 

 

V roce 2021 hlavními potřebami zaměstnanců z cílové skupiny jsou : zajištění 
brigádnického i pravidelného příjmu, řešení exekucí, dluhů a osobního oddlužení, 
nalezení trvalého HPP a řešení jejich otázek bydlení. S každým zaměstnancem z CS je 
dle jeho individuálních potřeb stanoven a vyhodnocován Individuální plán rozvoje. 

 
- Sociální podnik zohledňuje a veřejně publikuje environmentální aspekty výroby i 

spotřeby a usiluje o jejich naplnění v praxi následujícími způsoby:  



 
1. Využívá ekologicky šetrné výrobky, a to : - recyklované tonery, - recyklované papíry 
pro tisk, - recyklovaný toaletní papír, - bioprodukty (mycí prostředky na techniku a 
nádobí), - úsporné zářivky.  
 
2. Třídí odpad v provozovně a skladu sociálního podniku, a to konkrétně: - plast, papír, 
sklo a ostatní směsný odpad – následně je vyhozeno do vyhrazených kontejnerů kdy za 
tímto účelem podnik pořídil speciální separační kontejner s umístěním u vchodu do 
skladu na Teslova 2, Ostrava-Přívoz. 
 
3. Využívá emisně šetrnou techniku s nízkými emisemi a příkonem elektrické energie 

(osvětlovací a dopravní technika s energetickými štítky A a B a technickým průkazem 

s plněním emisního limitu). 

4.  Dbá, aby se při údržbě techniky a nářadí zaměstnanci používali ekologicky šetrné 
údržbové a servisní prostředky.  
 
5. Upřednostňuje při služebních cestách zaměstnanců podniku ekologicky šetrnou 
dopravu zejména vlakem. 
 
6. Zaměstnanci využívají pouze černobílý oboustranný tisk (tisk dokumentů probíhá 
pouze v opravdu nutných případech, většina dokumentů se netiskne, dokumenty jsou 
uchovávány v elektronické podobě, komunikace s klienty probíhá rovněž elektronicky).  
 

7. Zaměstnanci vždy při odchodu z pracovního místa vypínají počítač i veškerá světla či 
jiná elektronická zařízení, aby docházelo k co největší úspoře spotřebované energie.  

 

- Zaměstnanci jsou pravidelně informováni o chodu podniku. Podnik umožňuje všem 
zaměstnancům se aktivně zapojit do směřování podniku kdy jejich návrhy a 
připomínkami se zabývá management podniku a zohledňuje je ve svém Plánu 
strategického rozvoje. V roce 2021 podnik zorganizuje 2 setkání zaměstnanců 
s managementem a společníky sociálního podniku. 

 

- Tržby z prodeje služeb tvoří alespoň 30% z celkových výnosů podniku. Podnik za rok 
2020 měl čistý obrat ve výši 6.145.000,- Kč se ziskem před zdaněním ve výši 
213.460,- Kč což činilo vzhledem k dopadům COVID-19, kdy podnik byl ve svém 
předmětu činnosti  v roce 2020 i počátek roku 2021 velmi omezen, více jak 40% 
z celkových výnosů podniku. Aktuální účetní závěrka podniku za rok 2020 je 
zveřejněna ve sbírce listin na www.justice.cz. 

 

- Manažeři podniku nezávisle na společnících podniku rozhodují a řídí podnik.  

 

- Podnik lokálně spolupracuje s místními aktéry a podporuje místní ekonomiku. 
Podnik je od roku 2020 řádným členem Klastru sociálních inovací a podniků SINEC 
(www.klastr-socialnich-podniku.cz/. Od roku 2019 podnik lokálně podporuje Taneční 

http://www.justice.cz/
http://www.klastr-socialnich-podniku.cz/


školu Duckbeat z.s. Přerov tak, že jim poskytujeme ozvučovací, osvětlovací a 
poradenské služby v oblasti podpory jejich kulturních akcí a při torbě jejich programů 
ve prospěch dětí a mládeže a s Ostravskou univerzitou Ostrava při bezplatné 
zápůjčce ozvučovací a osvětlovací techniky na akci pro postižené děti s názvem „ 
Speciální kouzlo vánoc“. Vedle toho podnik opakovaně podporuje společensko-
kulturní akce MISS GYPSY Hodonín a Ostrava. V roce 2021 svoji spolupráci podnik 
rozšířil o spolupráci s neziskovou organizací Asociace romských hudebních umělců 
v ČR z.s. která je postavena na bezplatném poskytování vzdělání a technické podpory 
pro management romských umělců – členů spolku. 

 

- Podnik přednostně zaměstnává místní obyvatele, přednostně nakupuje od 
místních dodavatelů a své služby poskytuje přednostně odběratelům v regionu 
Moravy. Všichni zaměstnanci na HPP i z CS v roce 2019 i 2020 byli a roce 2021 jsou 
z Olomouckého a Moravskoslezské kraje. Tam kde je to možné podnik preferuje 
dodávky od lokálních dodavatelů Olomouckého a Moravskoslezského kraje. 

 

- Mezi hladní dodavatele služeb v roce 2021 patří : Ing. Bc. Ludmila Netopilová, 
účetní práce, Přestavlky okr. Přerov, sociální podnik Párty stany a vybavení s.r.o., 
Přerov, dodavatel eventového vybavení a stanů, pronajímatel skladů na Teslova 2, 
Ostrava-Přívoz, společnost V-Podlahy s.r.o., Vsetín, na Hrázi 1603, pobočka Ostrava, 
Copyprint s.r.o., Přerov, dodavatel kopírovacích služeb, tisk vizitek a grafických 
podkladů, notářská kancelář Mgr. Ondřej Krejčovský, Prostějov, Stany Radim 
Valášek, Ostrava, zapůjčovatel stanů a jejich vybavení. 

 

- Mezi hladní odběratele služeb v roce 2021 patří : Magistrát města Olomouc, město 

Zábřeh na Moravě, Město Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc, Moravské 

divadlo Olomouc, Ostravská univerzita, Město Dolní Benešov, Město Krnov, 

Pragokoncert a.s., pobočka Zlín, Folklór bez hranic Ostrava. 

 

Sociální podnik realizoval v roce 2019 a 2020 projekt „Ozvučovací agentura 
SERENDIPITY“ , číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010442 s grantovou 

podporou Evropské unie. 

 

 

V Přerově, 6.10.2021 

 

Schválil :     Ing. Maxmilián Reichel, jednatel 

Zpracoval : Ing. Aleš Baran 

 

 

 



 


