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Zápis z jednání Platformy Zaměstnanost a podnikání  

Datum jednání:  11. 6. 2015 

Místo jednání: Svaz měst a obcí, Praha, Kongresové centrum 

Přítomni:  viz prezenční listina 
 
Paní Lenka Antolová přivítala účastníky Platformy Zaměstnanost a podnikání.  
 
Program jednání dále pokračoval dle zaslané pozvánky. 
 
 
1. Prezentace: Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek a informace o přípravě zákona o 

sociálním podnikání 

 

Hosté: Mgr. Alena Zieglerová, vedoucí oddělení řízení a koordinace Agentury pro sociální začleňování 
           Úřadu vlády České republiky 
 
Prezentaci k bodu přednesla Mgr. Alena Zieglerová z ASZ. Seznámila přítomné se současným stavem 
problematiky přípravy zákona o sociálním podnikání a možnostmi, jak aplikovat tzv. sociální 
podmínku do zadávací dokumentace při zadávání veřejných zakázek obcemi. Dále předala informace 
o některých ustanoveních připravované transpozice zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 
Doporučené odkazy 

• sociální podnikání – informace o sociálním podnikání v ČR, mapa sociálních podniků, příklady 
dobré praxe atd. 

• Agentura pro sociální začleňování – Příručka pro obce, Metodiky a manuály dobrých praxí 
Prezentace je umístěna na http://portal.obcesobe.cz/. 
 
Diskuse se věnovala především otázkám podnikání obcí, vzniku udržitelných podnikatelských aktivit, 
spojení obcí (meziobecní spolupráce) pro vytvoření společné sociální firmy a jejímu zaměření, 
stanovení podmínek pro sociálně odpovědně zadávání veřejných zakázek obcemi. Dále byly 
prodiskutovány podmínky připravované výzvy z OPZ. Mgr. Zieglerová představila také příklady dobré 
praxe, například Ralsko (spojení obce a PO, za účelem vytvoření sociálního podniku). 
 
 
2. Téma Zaměstnanost   

Mgr. Antolová prezentovala „Výsledky analýzy situace zaměstnanosti a podpory podnikání 
v Moravskoslezském kraji z pohledu měst a obcí v ČR“ jako dílčí výsledky projektu PMOS. Tato 
prezentace byla využita také při setkání s účastníky projektu Odpovědný zastupitel v Ostravě dne 9.6. 
2015. Účastníci platformy byli také seznámeni s výsledky diskuse setkání zastupitelů (zapracováno do 
posledních 4 slidů prezentace) jako reakcí na přednesené výstupy tématu Zaměstnanost a podpora 
podnikání.  

3. Shrnutí diskuse k dané problematice 

 

• V diskusi ověřen závěr z předchozího jednání „V rámci diskuse byl vysloven názor, že by 
součástí „servisních center“ měla být služba/aktivita, v jejímž rámci bude probíhat sběr, 
třídění, síťování… informací aktérů trhu práce (zaměstnavatelé, ÚP, vzdělávací zařízení, 
NNO atd.).“ 
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• Dále byla vedena debata na téma možnosti obcí v sociálním podnikání, směry projektů – 
cílů obcí připravovaných v rámci projektu PMOS, spektrum zaměření těchto cílů a 
důvody, které k tomu jednotlivá území vedou (různé územní podmínky, nalezení shody 
na cílech naplnitelných MOS atd.). Přítomní ocenili tuto jako vynikající pro předání 
informací a zkušeností v tomto tématu. 

• Termín dalšího jednání platformy – září 2015. 

 
Zapsala: Lenka Antolová, Lucie Kořínková 
 
V Praze, 12. června 2015 
 
 
 
 


