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CO TO JE SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ? 

„Sociálním podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající 

společnosti a životnímu prostředí. Sociální podnikání hraje důležitou roli 

v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se 

zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části 

použitý pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně 

důležité dosahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu.“    Zdroj: TESSEA 
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Přirozenou cestou s.r.o. 



SOUČASNÁ SITUACE V ČR 
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Je registrováno více jak 200 

sociálních podniků 

z toho 90% podniků integračních 

Zdroj: České-sociální-podnikání.cz 



SOUČASNÁ SITUACE V ČR 

Zahradnické, úklidové, 
stavební práce – 16 % 
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Služby (prádelny, tiskárny, 
šicí dílny…) – 38 % 

Gastronomie (potravinářská 
výroba a prodej) – 17 % 

Gastronomie (restaurace, 
kavárny – 16 %) 

CF_Sociální firma s.r.o. Startujeme o.p.s. 

Dana Šťastná  Clear Service o.p.s. 



JAKÉ JSOU PRINCIPY SOCIÁLNÍHO  

PODNIKU? 

EKONOMICKÝ PRINCIP 

 

 

 

 
LOKÁLNÍ (MÍSTNÍ) PRINCIP 

SOCIÁLNÍ PRINCIP 

ENVIRONMENTÁLNÍ PRINCIP 
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CO JE SOCIÁLNÍ PRINCIP? 

 

 Zaměstnávání a sociální začleňování osob ze 

znevýhodněných skupin:  

 min. 30 % zaměstnanců z cílových skupin 

 podpora pro znevýhodněné zaměstnance 

 Účast zaměstnanců a členů na směrování podniku 

 Důraz na rozvoj pracovních kompetencí 

znevýhodněných zaměstnanců 

 

 

 

 



JAK CHÁPEME EKONOMICKÝ PRINCIP? 

 

  Zisk v min. výši 50 % je používán pro rozvoj podniku 

a/nebo naplňování společensky prospěšných cílů 

 Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na 

externích zakladatelích nebo zřizovatelích 

 Min. 30 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na 

celkových výnosech 

 

 

 



A CO LOKÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ 

PRINCIP? 

 

 

 

Lokální princip: 

 Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a 

místní poptávky 

 Využívání místních zdrojů 

 Spolupráce s místními aktéry 

 

Environmentální princip: 

 Zohledňování ekologických aspektů                                          

výroby i spotřeby 

 

 



JAK PODPORUJEME SOCIÁLNÍ PODNIKY? 

 prostřednictvím výzev z OPZ (specifické i 
 doplňkové výzvy) 
                           
  konzultacemi, poradenstvím a mentoringem 

 
  tvorbou a implementací finančních nástrojů 
   
  ostatní podporou v rámci APZ 
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OPERAČNÍ PROGRAM 

ZAMĚSTNANOST 

 

43 PROJEKTŮ 

170 000 000 KČ 



CO VÝZVA PODPORUJE? 

  vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti  

  sociálního podnikání – integrační a   

  environmentální sociální podnik  

                           

  červenec 2017 – listopad 2018 

                          max. délka projektu 24 měsíců 

 

  alokace 150 mil. Kč  

  15% spolufinancování příjemce 

  projekt 400 000 Kč – 6 000 000 Kč (de minimis) 

   

  obchodní společnosti, OSVČ, NNO, prvovýrobci 

  všechny regiony mimo hl. m. Prahy 
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A CO PODPORA V RÁMCI MAS? 

  vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti  

  sociálního podnikání – integrační a   

  environmentální sociální podnik  

 

  do 2021 

                          max. délka projektu 24 měsíců 

 

  15% spolufinancování příjemce 

  projekt 400 000 Kč – 6 000 000 Kč (de minimis) 

   

  obchodní společnosti, OSVČ, NNO, prvovýrobci 

  průběžná otevřená výzva (ČR, mimo hlavní město 

  Praha, na území MAS) - na jejím základě vyhlašují 

  MAS své výzvy pro žadatele 
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JAKÉ JE ZAMĚŘENÍ VÝZEV? 

● vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti 

sociálního podnikání - integrační a environmentální 

sociální podnik: 

 podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu – ne pro 

NNO,  

 podnikatelská aktivita jako nově zřízená živnost subjektu 

již existujícího, 

 podnikatelská aktivita jako nový obor činnosti v rámci 

stávajícího oprávnění k podnikání, 

 podnikatelská aktivita jako nový produkt/služba v rámci 

stávajícího oboru činnosti, 
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V ČEM SPOČÍVAJÍ PRINCIPY ENVIRONMENTÁLNÍCH 

SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ? 

 Vlastní sada rozpoznávacích znaků (viz příloha č. 3) 

 Společensky prospěšný cíl – řešení konkrétního 

environmentálního problému a zaměstnávání 

sociálně znevýhodněných  

 Hodnocení dopadu 

 Zohlednění environmentálních aspektů ve všech fázích 

podnikatelské činnosti 

 Odběratelé a dodavatelé služby/produktu výhradně 

lokální 

 

14 



MOŠTÁRNA HOSTĚTÍN S.R.O. 
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Předmět podnikání: 

  výroba a prodej ovocných a zeleninových šťáv 

  výroba sirupů 

  výroba destilátu 

 

Společensky prospěšný cíl: 

 záchrana tradičního lokálního sadařství – starých 

krajových odrůd (např. jadernička moravská)  

 rozvoj komunitního a společenského života 

 zvýšení zaměstnanosti 

 



JAKÉ JSOU PŘÍKLADY ČINNOSTÍ 

ENVIRONMENTÁLNÍCH SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ? 

 re-use centra, up-cycling výroba (max. využití použitých 

materiálů) 

 gastroprovozy s lokálními a bio surovinami  

 spotřební družstva (sdílené prostory, sklady) 

 sdílecí aktivity - car-sharing, cargo bikes, komunitní 

kuchyně, prádelna, kompostárna apod. 
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JAKÉ CÍLOVÉ SKUPINY PODPORUJEME? 

o osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 

o osoby se zdravotním postižením 

o osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody 

o osoby opouštějící institucionální zařízení, tzn.   

zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 

o azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou 

současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu 

práce ČR 

o osoby pečující o jiné závislé osoby 

 

 

 

17 Startujeme o.p.s. 

http://www.esfcr.cz/photo_full/15-pekarna-na-navsi?id_album=89


CÍLOVÉ SKUPINY: ENVIRONMENTÁLNÍ 

SOCIÁLNÍ PODNIK 

 neaktivní osoby tj. osoby v produktivním věku, které 

nejsou ani zaměstnané ani nezaměstnané  

 osoby pečující o malé děti (tj. o osoby mladší 15 let) 

 uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve 

věku 50 a více let 

 lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve 

vzdělávání nebo v profesní přípravě  
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JAKÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY OČEKÁVÁME? 

 

 vytvoření a zachování pracovních míst  

 

 vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin či 
realizačního týmu 

 

marketing sociálního podniku 

 

 provozování sociálního podniku  

 

                                                                                Clear servis o. p. s. 
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KDO MŮŽE BÝT PARTNEREM? 

 partner pouze bez finančního příspěvku 

 právní forma není omezena  

 partner se podílí na realizaci věcných aktivit 
projektu (konzultace, odborné garance, práce s 
CS) 

 partnerem se NEROZUMÍ subjekt, který je v 
dodavatelském či odběratelském vztahu k 
příjemci 
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INDIKÁTORY JSOU JEDNODUCHÉ 
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 6 00 00 Celkový počet účastníků 

 1 02 13 Počet sociálních podniků vzniklých díky 

podpoře 

 1 02 12 Počet podpořených již existujících sociálních 

podniků 

 



K ČEMU SLOUŽÍ SYSTÉM IS KP14+? 

 registrace – Pokyny k vyplnění žádosti (www.esfcr.cz) 

 elektronizace – kvalifikovaný elektronický podpis (i v 

případě oprávněné osoby jednající za žadatele) 

o role uživatelů (editor, čtenáře, signatář; signatář musí 

mít zřízený vlastní účet) 

 vyplnění projektové žádosti; komunikace, upozornění, 

depeše (zprávy mezi uživateli) 

 hotline iskp@mpsv.cz  

 instruktážní videa: www.dotaceeu.cz 
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mailto:iskp@mpsv.cz


NA CO NEZAPOMENOUT? PŘÍLOHY VÝZVY 

 Podnikatelský plán – příloha žádosti č. 1 

 Sada rozpoznávacích znaků pro integrační 
sociální podnik -  příloha žádosti č. 2 

 Sada rozpoznávacích znaků pro 
environmentální sociální podnik - příloha 
žádosti č. 3 

 Čestné prohlášení – Identifikace skutečných 
majitelů dle zák. č. 253/2008 Sb. - příloha 
žádosti č. 4 (viz www.esfcr.cz) 

 

 
23 



ROZPOČET PROJEKTU A JEHO STRUKTURA 

Celkové způsobilé náklady projektu = přímé náklady + 
nepřímé náklady 

 

I. Přímé náklady   

 1. Osobní náklady   

 2. Cestovní náhrady 

 3. Zařízení a vybavení  a spotřebního materiálu 

 4. Nákup služeb  

 5. Drobné stavební úpravy (do 40 tis. Kč) 

 6. Přímá podpora CS  

 7. Křížové financování – 0% 

 

II. Nepřímé náklady – 25 % 
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POZOR! DOTACI NA MZDU CS NELZE 

KOMBINOVAT S PŘÍSPĚVKEM ÚP ČR! 

 Pokud příjemce čerpá na zaměstnance příspěvek na 

podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů, nebo jiný příspěvek 

poskytovaný Úřadem práce ČR, jehož výše se stanoví 

na základě skutečně vynaložených prostředků na 

osobní náklady zaměstnanců, nemůže současně čerpat 

podporu v rámci předkládaného projektu na úhradu 

osobních nákladů zaměstnanců, na které žadatel pobírá 

tento příspěvek. 
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PODPORA SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ 

PROSTŘEDNICTVÍM 

PROJEKTU MPSV 

 



MANUÁL 
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WEB ČESKÉ SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ   
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ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ  

Slouží ke kontrole dat, zjednodušení struktury 
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O PODPORU JE ZÁJEM! 

Podpora trvá již 16 měsíců, jak podporujeme? 

 Prostřednictvím konzultantů 

 13 lokálních konzultantů 

 Prostřednictvím expertů a koučů 

 9 expertů pro oblasti PR, marketingu, finančního řízení, 

gastroprovozy 

 Pomocí stáží 

 Největší zájem byl o stáže v gastropodnicích, v dílnách s ruční 

výrobou a dále pak o podnik Ergotep, družstvo invalidů 
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PODPORA SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ 

PROSTŘEDNICTVÍM 

FINANČNÍCH NÁSTROJŮ 

 



PROČ FINANČNÍ NÁSTROJE? 

 Sektoru sociální ekonomiky chybí variantní zdroje 

financování 

Veškeré studie uvádějí, že sektor potřebuje různé formy 

podpor (finančních nástrojů) 

Pro každý stupeň vývoje sociálního podniku se hodí jiný 

 Granty (pro start-up) 

 Půjčky (pro start-up i podnik v první fázi rozvoje) 

 Mikrokredity (pro malé podniky či OSVČ) 

 Záruky (pro podniky vyžadující větší investice) 

… 
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JAKÉ JSOU AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI? 

Záruky z ESF 

 Program Záruka MPO + ČMZRB 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/narodni-

programy-na-podporu-msp/zaruka/program-zaruka-2015-az-2023--

156852/  

Úvěrové mechanismy pod programem EaSI (program Evropské unie pro 

zaměstnanost a sociální inovace) 

 Program Nová krev České spořitelny, a.s. https://www.nova-krev.cz/o-

uveru#mam-zajem 

 Profi úvěr Start Komerční banky, a.s. https://www.kb.cz/cs/uvery-a-

financovani/financovani-investic/profi-uver-start/  
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JAKÁ JE BUDOUCNOST? 

 MPSV připravuje zavedení finančních nástrojů na podporu SP v 

rámci tohoto programovacího období 

 Nyní dokončeno tzv. předběžné posouzení (nutná podmínka před 

zavedením – prozkoumá absorpční kapacitu, navrhne nejvhodnější 

finanční nástroje, finančního sprostředkovatele..) 

 Předpoklad zavedení 4Q/2018 

 Cílem jsou výhodnější finanční nástroje, které reflektují specifika 

sektoru 

 Pravděpodobně: 

 Úvěry 

 Záruky  

 34 



CO BUDE PŘÍNOSEM PILOTU? 

 Příprava ŘO OP Z a sektoru SP na  

 očekávané snížení alokace ESIF po skončení období 2014-

2020 

 dramatický pokles intenzity dotační podpory  

 

 Co FN umožní? 

 Opětovné využití poskytnutých prostředků díky revolvingu 

 Více podpořených projektů díky pákovému efektu 

 Vyšší efektivita investic  

 Tlak na kvalitní business cases 

 Rychlejší a snazší systém, transparentnost 

 Vyšší míra udržitelnosti investic (efekt nutnosti splatit podporu) 
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EX-ANTE ANALÝZA POTENCIÁLU FINANČNÍCH 
NÁSTROJŮ V OP Z 

Neuměli bychom 
zvládnout obrovskou 
administrativní zátěž, 

která se s dotacemi pojí 

[Je Vaše podnikání závislé na 
podpoře z veřejných zdrojů?] - 
v rozjezdové fázi jednoznačně, 
výhledově předpokládáme, že 

se bez veřejné podpory 
dokážeme obejít 

Máme zájem "pouze" o finanční 
podporu rozjezdu, v dalších letech 

neplánujeme využívat dotační zdroje. 
Míníme financovat podnikání 
vlastními vytvořenými příjmy. 

[Uvažujete žádat z OP Z]? [Určitě 
Ne,] nesmyslná pravidla a složitost 

podnikatelského záměru v kombinaci 
s "chytrostí„ hodnotitelů nás od toho 

odradila, orientujeme se na SZIF, 
kde je sice % podpory menší, ale 

byrokracie snesitelná 

Čistě "komerčně - podnikatelsky" 
bez veřejných zdrojů nedokážeme 
sociálně podnikat a udržet žádoucí 

počet pracovních míst pro 
zaměstnance, natož pro vedení 

Když jsem peníze 
potřeboval, žádná banka 

mi nechtěla půjčit 

Vox populi 

Vzhledem k tomu, že z druhé výzvy 
bylo rozdáno méně než 25 % 

alokace, velice zvažujeme, zda 
máme znovu vynakládat síly na 

psaní dalšího projektu 

[Uvažujete žádat z OP Z]? [Spíše 
Ano,] ale pro narůstající 

administrativní překážky máme z 
tohoto kroku obavy... 



KDE NALÉZT INFORMACE? 

 www.esfcr.cz: 

o výzva č.03_17_129 – Podpora sociálního podnikání 

o Esf forum – diskuzní metodický klub „Podpora 

sociálního podnikání (výzva č. 03_17_129) 

o Obecná část, specifická část pravidel pro žadatele a 

příjemce 

o Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění 

formuláře žádosti o podporu 

o Příručka pro hodnotitele 
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