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Model BEC - základní charakteristiky 
 
Model BEC 
x BEC = Business and Employment Co-operative. 
x Inovativní metoda podpory sebezaměstnávání osob a vzniku nových podnikatelských aktivit určená pro 

osoby ohrožené na trhu práce. 
x Metoda BEC: 

o Stejně jako jiné systémy podpory podnikání, umožňuje CS experimentovat s podnikatelským nápadem, 
ale zároveň jim poskytuje jistotu zabezpečeného příjmu.  

o Poskytuje bezpečné prostředí s podporou skupiny lidí, kteří se potýkají se stejnými problémy a chtějí 
spojit své nadšení a zkušenosti.  

o V rámci vytvořeného vzájemně se podporujícího prostředí dochází k rozvoji jejich podnikatelských 
aktivit.  

 

FÁZE PODPORY PODNIKATELSKO-ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV - BEC 1 

 Vzdělávání: 
x základy podnikání, 
x teoretická příprava s praktickými průzkumy 

trhu - od podnikatelského nápadu k 
podnikatelskému plánu, 

x individuální a skupinové poradenství. 
 
„Zaměstnání“: 
x experimentování s podnikatelským plánem 

v reálném tržním prostředí pod záštitou 
BEC družstva, 

x fixní mzda - výhoda pro CS: zajištění 
stabilních příjmů formou zaměstnání na 
období 6 - 12 měsíců, 

x BEC družstvo zajišťuje účetní, právní a další 
doplňkové služby, 

x koučink a mentoring po celou dobu. 
 
Podnikání - „sebezaměstnání“: 
x participativní rozhodování, 
x člen BEC, pokračování v zaměstnaneckém 

poměru pod hlavičkou BEC družstva nebo 
samostatné podnikání. 

 
Koncept BEC družstva 
x BEC družstva = podnikatelský subjekt, který plní ekonomické cíle (výroba či prodej zboží a/nebo služeb) a 

sociální cíle,  
x má důležitý význam v místních podmínkách - vytváří pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na 

otevřeném trhu práce, 
x kolektivní rozměr fungování, participativní management, zapojování do rozhodovacích procesů, 
x smyslem je využití znalostí a dovedností místních obyvatel, 
x využívá nápady dlouhodobě nezaměstnaných, kteří chtějí změnit vlastní situaci, a postupnými kroky - 

způsoby práce dosahuje pozitivních efektů - zlepšující či řešící jejich potřeby uplatnit se na trhu práce.  
 
 

„Zaměstnání“

Podnikání –
„sebezaměstnání“

Vzdělávání
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Význam BEC z hlediska sociální ekonomiky a podnikání je v tom, že nezaměstnaní a ohrožené CS neposkytují 
běžné služby nebo se nepodílejí na výrobě produktů pro ty, kteří již vytvořili koncept sociálního podnikání 
(vlastníci sociálních podniků), ale sami jej tvoří. 
 
Model BEC v ČR 
 
V České republice bylo realizováno 5 pilotních projektů na bázi podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev 
(tzv. metoda BEC) financovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v období od února 
2012 do října 2015: 
 
x Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím podnikatelsko-zaměstnaneckých center 

CZ.1.04/2.1.01/63.00197 
x Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva - Inovativní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti 

CZ.1.04/2.1.01/91.00189 
x Vytváření zaměstnaneckých družstev na venkově jako nástroj boje proti hospodářské krizi 

CZ.1.04/2.1.01/91.00187 
x Podnikatelsko-zaměstnanecká centra - Šance pro Moravskoslezský kraj - CZ.1.04/2.1.01/D8.00065 
x Aktivní ženy 50+ a jejich uplatňování na lokálním trhu práce - CZ.1.04/3.4.04/88.00362 
 
Projekty probíhaly v rozsahu od 14 do 24 měsíců. Celkem bylo 149 zájemců o účast v těchto projektech. 
Z toho se jich zúčastnilo 122 osob (82%).  87 žen (71%) a 35 mužů (29%). 79 účastníků mělo středoškolské 
(65%) a 43 vysokoškolské vzdělání (35%). Projekty byly realizovány v Olomouckém (82 účastníků - 67%), 
Moravskoslezském (23 účastníků - 19%) a Jihomoravském kraji (17 účastníků - 14%). Průměrně se těchto 
projektů zúčastnilo přibližně 30 účastníků ročně (2012 - 15, 2013 - 36, 2014 - 48, 2015 - 23). Při zahájení 
projektu bylo 49 účastníků (40,2%) dlouhodobě nezaměstnaných evidovaných na Úřadu práce, 53 účastníků 
(43,4%) nezaměstnaných evidovaných na Úřadu práce a 20 účastníků (16,4%) zájemců o zaměstnání.  
 
V průběhu projektu bylo zpracováno 90 podnikatelských plánů.  19 účastníků (21%) získalo příležitost si 
otestovat své podnikání na dobu určitou od 6 do 12 měsíců v rámci BECu. 20 účastníků (22%) zahájilo 
samostatně výdělečnou činnost. Z toho 5 účastníků (5%) s dotací Úřadu práce. Tzn. celkem 39 účastníků 
(43%) se rozhodlo zahájit podnikání. 42 účastníků (47%) si našlo zaměstnání (s podporou projektu - 26 
účastníků - 29%, bez podpory projektu - 16 - 18%) a 9 účastníků (10%) zůstalo v evidenci Úřadu práce.  
 
Po skončení projektu 33 osob vykonává SVČ nebo pokračuje v rozjezdu svého podnikání pod BEC1, 40 
účastníků má stálé zaměstnání, 10 účastníků je v evidenci Úřadu práce, 7 účastníci změnili svou situaci na 
trhu práce - odchodem na mateřskou dovolenou, nemocenskou či do důchodu. 
 
V průběhu těchto projektů byly založeny 2 podnikatelsko-zaměstnanecká družstva: 
 
1. BEC družstvo - Business and Employment Cooperative - http://bec-coop.cz/ 
2. Úsilí - zaměstnanecké družstvo - http://www.usili.cz/  
 
Rozdíly CZ - FRA: 
x zavedený pojem „placený“ podnikatel, 
x částečný úvazek - pracovní smlouva s BEC dle podnikatelského plánu, 
x plat roste dle tržeb z podnikání, 
x odvody 10-30% celkových tržeb do BEC, 
x členství v BEC = podíl z tržeb z družstevního podnikání, 
x rozsah BEC/CAE ve Francii, 
x diverzifikace finančních zdrojů, 
x propojení se stávajícím systémem APZ ve Francii. 
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Model BEC ve Francii: 
 
BEC - Business and Employment Cooperative vznikly ve Francii již v roce 1996 jako alternativní řešení ke start-
up centrům, které jsou integrovány do asociace (Union des couveuses - Unie podnikatelských líhní). BEC jsou 
založeny na principech sociální ekonomiky a snaží se podporovat individuální podnikání v rámci kolektivní a 
kooperativní struktury. V současnosti je metoda BEC uplatněna v několika zemích EU nebo i Kanadě, Austrálii. 
 
Metoda BEC (Coopératives d'Activités et d'Emploi® (CAE) poskytuje možnost testování podnikatelských 
nápadů na základě zaměstnání na dobu určitou či neurčitou. Zároveň je zde uplatňován princip družstevnictví, 
tzn. že „placený podnikatel - zaměstnanec CAE, který si testuje vlastní podnikání“, může být rovněž zapojen 
do chodu družstva, jako jeho člen - partner.  
 
Specifické aspekty BEC: 
x provozování podniku kolektivně; 
x zahájení podnikání a zároveň je zaměstnán; 
x provozování podniku, zatímco se učí všechny složité administrativní postupy postupně; 
x provozování podniku při testování podnikatelského záměru; 
x vytvoření vlastního zaměstnání, aniž by nutně musel vytvořit vlastní firmu; 
x zohlednění individuálních schopností a vlastního určení intenzity rozjezdu podnikání; 
x individuální a skupinové poradenství v průběhu času spolu s „on-the-job“ školením. 
 
BEC - Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva - je koncept, který poskytuje nové a originální 
řešení pro pomoc a rozvoj potenciálu pro podnikání a samostatné výdělečné činnosti pro nezaměstnané. Je 
to také způsob, jak snížit množství práce na černo nebo pomoci lidem přestat být závislý na minimálních 
sociálních dávkách. 
 
BEC je uplatňován ve třech fázích1:  
x Jsou nezaměstnaní či zájemci o změnu zaměstnání, a vytváří svůj podnikatelský záměr v rámci odborného 

školícího modulu. Dále pobírají dávky od ÚP nebo jsou v zaměstnaneckém poměru, 
x Po proškolení realizují svůj podnikatelský záměr pod ochranou CAE. Stávají se „placenými podnikateli“- 

zaměstnanci družstva při zabezpečení plného či částečného úvazku. Pokračují v budování podnikání a 
dostávají metodickou a administrativní podporu v rozjezdu podnikání. Je za ně placeno sociální a zdravotní 
pojištění, daně z příjmů a je vedeno podvojné účetnictví. 

x Začínající podnikatelé se stanou plnohodnotnými podnikateli nebo je jim prodloužen pracovní kontrakt. 
Zároveň dochází k nabídce podílet se na managementu CAE družstva. Podnikatel = člen družstva s plným 
hlasovacím právem.  

 
Mgr. Ivo Škrabal 
Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj 
Tel.: 777 793 714 
E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz 
 

• www.cpkp.cz 
• Centrum pro komunitní práci Moravskoslezského kraje  
• Centra sociálně orientovaných inovací 
• Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva 
• BEC družstvo - Business and Employment Co-operative  

                                                 
1 Například In Making it work: tackling worklessness through innovation, NESTA, 2012, str. 8 a 38-39, dostupné: 
http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/making_it_work_report.pdf  
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