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Etický kodex Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC 
 
Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC šíří myšlenky a podporuje aktivity prospívající společnosti 
a životnímu prostředí, podporuje místní rozvoj a růst sociální ekonomiky v Moravskoslezském kraji, 
ale i ostatních částech České republiky, s cílem zvyšování zaměstnanosti sociálně znevýhodněných 
skupin obyvatel. Tento kodex je souborem pravidel vyjadřujících cíle a hodnoty, jež členové klastru 
chtějí sdílet a dodržovat. 
 

Cíle 
1. Podporovat činnosti prospívající společnosti, smysl pro sociální zodpovědnost na místní, regionální 
i celostátní úrovni. 
2. Napomáhat růstu sociální ekonomiky cestou rozvoje sociálních podniků a podpory těchto podniků. 
3. Podporovat sociální inovace vycházející z potřeb sociálně znevýhodněných skupin obyvatel. 

 
Hodnoty sociálního podniku 
Sociální podnik: 
 
1. Provozuje činnosti prospívající společnosti či specifické skupině sociálně znevýhodněných osob, 
vyvíjí své činnosti v souladu s naplňováním cílů společenské prospěšnosti, podniká na vlastní jméno, 
vědom si své vlastní zodpovědnosti. 
2. Vykonává soustavnou ekonomickou aktivitu, nese ekonomická rizika a využívá vytvořený zisk 
přednostně pro další rozvoj sociálního podniku nebo pro naplnění veřejných cílů. 
3. Má jasně a transparentně nastaveny principy řízení a kontroly podniku, při svých činnostech 
dodržuje zákony, účetnictví podniku je vedeno podle zákonem stanovených pravidel a účetních 
standardů, s maximální transparentností finančních transakcí, s pravdivými, nezkreslenými, 
neúplnými či zamlčenými údaji. 
4. Zohledňuje environmentální aspekty svých činností, vzniká a rozvíjí se na konceptu trojího 
prospěchu – sociálního, ekonomického a environmentálního. Činnosti sociálního podniku jsou 
v souladu s obecnými environmentálními pravidly podporujícími ochranu životního prostředí a 
ohleduplné chování vůči přírodě a přírodním zdrojům. Podnik zejména uspokojuje místní potřeby a 
využívá místní zdroje. 
5. Uplatňuje princip demokratického rozhodování uvnitř sociálního podniku, rovné příležitosti a 
optimální pracovní podmínky pro všechny své zaměstnance, s důrazem na spravedlivé odměňování, 
zdraví a bezpečnost zaměstnanců při práci. Důrazně odmítá účelové zaměstnávání založené pouze na 
možnosti čerpání příspěvků pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením podle zákona o 
zaměstnanosti bez skutečného zapojení člověka do výrobního procesu sociálního podniku, bez 
konkrétní pracovní náplně a bez vytvoření standardních přijatelných podmínek pro jeho zaměstnání 
6. Usiluje o maximální možné dodržování smluv, plnění svých závazků, dodržování platební morálky. 
Buduje korektní vztahy se svými dodavateli i odběrateli. 
7. Důrazně dbá na kvalitu svých produktů s cílem zvyšování ochrany zájmů zákazníků a spotřebitelů. 
8. Odmítá korupční jednání, netoleruje žádnou formou přímého či nepřímého korupčního jednání. 
Sociální podnik ve všech svých vztazích jedná čestně a důvěryhodně, není závislý na veřejných či 
soukromých institucích. 
9. Může poskytovat svým odběratelům náhradní plnění formou odebírání výrobků či služeb 
z chráněného trhu práce v souladu se zákonem o zaměstnanosti. Důrazně odmítá spekulativní 
chování spočívající ve zneužívání této formy naplňování zákona. 
10. Při vlastní propagaci a marketingu uvádí pravdivé informace bez prvků klamavé reklamy.  
11. Podporuje inovativní přístupy a inovace v řešeních, snaží se o uplatnění inovativních postupů ve 
svých činnostech s cílem rozvoje sociálního podniku, zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, 
zkvalitnění dodavatelsko – odběratelských vztahů, zkvalitnění výrobního programu. 


