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SOUČASNÁ SITUACE V ČR – PŘES 200 

SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

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.

http://www.esfcr.cz/photo_full/12-cf-socialni-firma?id_album=86
http://www.esfcr.cz/photo_full/05-clear-servis?id_album=57
http://www.esfcr.cz/photo_full/15-pekarna-na-navsi?id_album=89
http://www.esfcr.cz/photo_full/06-kruh-zdravi?id_album=91


PRINCIPY SOCIÁLNÍHO  PODNIKU

EKONOMICKÝ PRINCIP

LOKÁLNÍ (MÍSTNÍ) PRINCIP

SOCIÁLNÍ PRINCIP

ENVIRONMENTÁLNÍ PRINCIP
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SOCIÁLNÍ PRINCIP

✓ Integrace osob ze znevýhodněných skupin: 

 min. 30 % zaměstnanců z cílových skupin

 podnik používá personální a integrační nástroje podporující 

rozvoj a integraci zaměstnanců z cílových skupin

✓ Účast zaměstnanců a členů na směrování podniku



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



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



OPERAČNÍ PROGRAM 

ZAMĚSTNANOST

94 PROJEKTŮ

310 000 000 KČ



VÝZVA Č. 129

vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti 

sociálního podnikání – integrační a 

environmentální sociální podnik 

do 28.6. 2019

max. délka projektu 24 měsíců

bez udržitelnosti

alokace 200 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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PODPOROVANÉ AKTIVITY

➢ 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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CÍLOVÉ SKUPINY

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 osoby pečující o jiné závislé osoby

o osoby ohrožené vícenásobnými riziky

o osoby pečující o malé děti (do 10 let)

o osoby ve věku 55 - 64 let včetně

10Startujeme o.p.s.

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


PŘÍKLADY ČINNOSTÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH SP

✓ 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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PODPORA SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ 

PROSTŘEDNICTVÍM 

PROJEKTU MPSV



WEB ČESKÉ SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ  
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ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ 
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MOŽNOSTI BEZPLATNÉ PODPORY

 lokální konzultanti – sociální podnikatelé ve 

všech regionech

 experti pro oblasti PR, marketingu, finančního 

řízení, gastroprovozy

 stáže v SP
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PODPORA SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ 

PROSTŘEDNICTVÍM 

FINANČNÍCH NÁSTROJŮ



FINANČNÍ NÁSTROJE

MPSV připravuje zavedení finančních nástrojů na podporu SP

⚫ Předpoklad zavedení 2.Q/2019

⚫ Zvýhodněné úvěry s poradenstvím

⚫ Na investiční a provozní výdaje

⚫ Pro celé území ČR, vč. Prahy

⚫ Pro stávající i nové sociální podniky

⚫ Celková alokace 400 mil. Kč
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FINANČNÍ NÁSTROJE

⚫ Výše úvěru max. 25mil. Kč

⚫ Zvýhodněná úroková sazba od 0%

⚫ Délka splatnosti úvěru až 10 let, v případě 

nemovitostních projektů až 12 let

⚫ Možnost odkladu první splátky až 36 měsíců

⚫ Poradenství – strategické cíle, obchodní strategie, 

marketing, právo, IT a personalistika
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DALŠÍ 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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https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/narodni-programy-na-podporu-msp/zaruka/program-zaruka-2015-az-2023--156852/
https://www.nova-krev.cz/o-uveru#mam-zajem
https://www.kb.cz/cs/uvery-a-financovani/financovani-investic/profi-uver-start/


WWW.ESFCR.CZ

WWW.CESKE-SOCIALNI-

PODNIKANI.CZ

VERONIKA.POKORNA@MPSV.CZ

http://www.esfcr.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/

