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Společnost Kabinet CB s.r.o. je environmentální sociální podnik, který se ve své činnost řídí 

následujícími principy a stanovuje si níže uvedené cíle, když tyto principy a cíle schválila 

i valná hromada společnosti dne 10.12.2020:  

 

1. Společenský prospěch: 

✓ Vytvářet a udržovat pracovní místa pro znevýhodněné osoby v souladu s principy 

sociálního podniku.  

✓ Podporovat snižování množství komunálního odpadu v Českých Budějovicích, Kaplici 

respektive v Jihočeském kraji. Prostřednictvím našich služeb vracet věci zpět do 
oběhu a tím zároveň šířit a podporovat myšlenku re-use. 

 

2. Sociální prospěch: 

✓ Podnik zaměstnává minimálně 30 % (slovy: třicet procent) osob ze znevýhodněných 

skupin, a to zejména osoby vychovávající děti do 10 (slovy: deseti) let věku, osoby se 

zdravotním postižením a duševním onemocněním, také dlouhodobě nezaměstnané.  

✓ Znevýhodněným zaměstnancům je poskytována psychosociální podpora.  

✓ Zaměstnanci jsou zapojováni do rozhodování a jsou informováni o chodu podniku.  

 

3. Ekonomický prospěch:  

✓ Minimálně 51 % (slovy: padesát jedna procent) zisku je reinvestováno do rozvoje 

sociálního podniku a/nebo naplňování jeho společensky prospěšných cílů.  

 

4. Environmentální prospěch: 

✓ Náš sociální podnik usiluje snížení množství odpadu zejména v Českých Budějovicích 

a okolních obcích, a to zejména sběrem nepotřebného nábytku a dalšího vybavení 

domácnosti, kanceláří apod., který následně renovací, re-designem a drobnou opravou 

vrací zpět do oběhu. 

✓ Podnik se ve své činnosti také zabývá osvětovou činností, kterou realizuje 

prostřednictvím vzdělávacích aktivit v místních mateřských školách, základních 

školách, středních školách a středních odborných učilišť.  

 

5. Místní prospěch:  

✓ Podnik podporuje místní společenský a kulturní život prostřednictvím organizace 

komunitních aktivit (organizace swapů, bleších trhů, tematicky zaměřených seminářů 

a workshopů, pronájmem sdílené dílny, dále propojováním místních aktérů).  

✓ Podnik zaměstnává zejména místní obyvatele.  

✓ Podnik spolupracuje zejména s místními dodavateli. 

 


