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SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ v EU

10% HDP V EVROPĚ JE GENEROVÁNO SOCIÁLNÍMI 
PODNIKY

Více než 11 milionů lidí - přibližně 6% zaměstnanců EU -
pracuje pro sociální podniky

V Evropě existují 2 miliony SOCIÁLNÍCH podniků
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Zdroj:     http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_cs
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http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_cs


Tržní podíl Čs v Sociálně orientovaných organizacích

Zdroj: průzkum TNS Aisa

Podíl Čs mezi sociálně orientovanými organizacemi představuje 26% v počtu klientů

... v celkovém objemu úvěrů je náš podíl na trhu 50%.
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ROLE SOCIÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ

OBCHODVZDĚLÁVÁNÍ

PORADENSTVÍ

Jedním s primárních úkolů poradců SB je pracovat na současném portfoliu 
klientů Čs od úrovně „babysitting“ přes vzdělávání, akceleraci až po dotační a 
investiční poradenství a jejich úplnou finanční „dospělost“.
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VZDĚLÁVÁNÍ S PŘESAHEM 

 Impact First 
Program for the development of socially 
beneficial business

 NROS 
NADACE PRO ROZVOJ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 
Dotační management a finanční vzdělávání pro 
Neziskovky

 FRIN – fundraising in
Akcelerátor zaměřený na dárcovství a vytvoření 
fungujících kampaní 
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Nová reklamní kampaň na neziskovky – MOŽNOSTI TU JSOU 
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https://www.csas.cz/cs/socialni-bankovnictvi

Videa na webu:

https://www.csas.cz/cs/socialni-bankovnictvi


Nová reklamní kampaň na neziskovky - MOSTY K NADĚJI 

Česká spořitelna věří, že podpora rozvoje sociálního podnikání je velmi důležitá. Jsme 
odborníkem na financování podniků s neziskového sektoru a sociální podniky.
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DEFINICE KLIENTA SOCIÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ
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 Neziskové i ziskově orientované organizace se sociálním přesahem
 Sociální přesah je významnou charakteristikou organizace/ firmy

Organizace má sociální přesah, pokud:

1. zaměstnává, nebo pracuje s následujícími skupinami lidí, případně jim poskytuje 
služby:

o lidé se zdravotním postižením - mentálním, fyzickým, kombinovaným či jiným.
o lidé se sociálním znevýhodněním, např. z vyloučených lokalit, bojující se závislostí, bez 

přístřeší, propuštění z výkonu trestu, mladí dospělí z dětských domovů, samoživitelé a 
samoživitelky s nezletilými dětmi, osamělí senioři a osamělé seniorské páry.

o lidé jinak obtížně zaměstnatelní - ve věkové skupině 55+, nezaměstnaní více než 12 měsíců, 
matky/otcové po rodičovské dovolené, po dlouhodobé péči o blízkou osobu a další.

2.  Jsme tu i pro organizace, které řeší jiný významný společenský problém, jako           
je například výchova, vzdělávání, kvalita života a další.



CÍL SOCIÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ ČESKÉ SPOŘITELNY
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 Pomoci lidem ohroženým chudobou zlepšit jejich 
životní situaci.

 Dosáhnout toho přes rozvoj organizací, které se 
těmto lidem věnují. 

 A dosáhnout  toho ekonomicky udržitelným 
způsobem.



EIF GARANCE PRO SOCIÁLNÍ PODNIKATELE A NEZISKOVKY

• Záruka až do výše 80% půjčky

• Bez poplatků za aplikaci záruky

• Až do EUR 500,000 ( ekvivalent v Kč cca 13 mil.) 

• Maximální délka úvěru 10 let od poskytnutí
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Kontakty
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Pavel Stránský  
poradce pro veřejný a neziskový sektor

mail – pstransky@csas.cz
telefon – 602 225 053
Československé armády 402, Hradec       

Králové

Lenka Štraubová 
poradce sociálního bankovnictví

mail – lstraubova@csas.cz
telefon – 724 701 923
Budějovická 1518, Praha 4

mailto:omach@csas.cz
mailto:lstraubova@csas.cz

