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Program S-podnik

➢ Zdroj financování: OP Zaměstnanost

➢ Alokace: 380 mil. Kč, Evropský sociální fond

➢ Cíl: zahájení či rozvoj podnikatelské činnosti stávajících i 

začínajících sociálních podniků

➢ Forma podpory: zvýhodněný úvěr, bezplatné poradenství

➢ Výzva I: vyhlášena 30. 9. 2019, aktualizace 1. 8. 2020 

➢ Příjem žádostí: od 1. 12. 2019 do 30. 6. 2023

➢ Regiony: celá ČR včetně hl. m. Prahy
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Projekt

➢ Malí, střední i velcí podnikatelé

➢ Celá ČR včetně Prahy

➢ Investiční aktivity

▪ zahájení podnikání

▪ zavádění nových technologií

▪ modernizace výroby či služeb

▪ rozšíření kapacity výroby/služeb

➢ Podporovaná činnost (CZ-NACE) – Výzva

3.



Principy sociálního podnikání

➢ Stanoveny Výzvou

▪ společenská prospěšnost zaměstnávání/začleňování

▪ min. 30 % zaměstnanců znevýhodněných na trhu práce

▪ nástroje pro integraci a rozvoj zaměstnanců

▪ zapojování zaměstnanců do řízení podniku

▪ reinvestice min. 51 % zisku

▪ nezávislost řízení na externích zřizovatelích

▪ lokalizace

▪ environmentální zodpovědnost

➢ Začínající sociální podnik – přihlásí se k principům
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Investiční úvěr

➢ až 90 % způsobilých výdajů projektu

➢ 400 tis. – 25 mil. Kč

➢ Splatnost až 10 let / 12 let (převaha nemovitost)

➢ Odklad splácení až 3 roky

➢ Sazba 0 %

➢ Bez poplatků

➢ Předčasné splacení
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Provozní úvěr

➢ 400 tis. – 25 mil. Kč

➢ Splatnost až 2 roky

➢ Odklad splácení až 1 rok

➢ Sazba 0 %

➢ Bez poplatků

➢ Předčasné splacení
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Bezplatné poradenství

➢ Moore Czech Republic

➢ Oblasti poradenství

▪ Management

▪ Organizace

▪ PR

▪ finanční řízení

➢ Jen s úvěrem, do 50 % z výše úvěru

➢ Podpora de minimis



MOORE CZECH REPUBLIC
Poradenské služby pro 
klienty v programu S-podnik

HELPING YOU THRIVE IN A CHANGING WORLD
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Poradenství S-Podnik

Aleš Nechuta  Manažer
Mobil: +420 731 603 034
ales.nechuta@moore-czech.cz

MOORE Advisory CZ s. r. o. 
Karolinská 661/4  
186 00 Praha 8
Tel.: +420 227 031 495
www.moore-czech.cz

Jaké výzvy Vás čekají? Kam směřujete?
Poradenské služby do velké míry odpovídají potřebám a výzvám, před kterými stojí podnikatelé - klienti.

Odpovídají také na otázku, kde se klient a jeho podnik nachází nyní a kde chce být v budoucnu.

Poradenské služby mohou pomoci v těchto oblastech a otázkách.

Kam se chcete s Vaším 

podnikem posunout za pět let?
Před jakými výzvami stojíte?

Které činnosti ve Vašem 

podniku nefungují optimálně?

Fungují ve Vašem podniku 

správně všechny procesy?

http://www.moore-czech.cz/
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Poradenství S-Podnik

Aleš Nechuta  Manažer
Mobil: +420 731 603 034
ales.nechuta@moore-czech.cz

MOORE Advisory CZ s. r. o. 
Karolinská 661/4  
186 00 Praha 8
Tel.: +420 227 031 495
www.moore-czech.cz

Jaké výzvy Vás čekají? Kam směřujete?
Poradenské služby do velké míry odpovídají potřebám a výzvám, před kterými stojí podnikatelé - klienti.

Odpovídají také na otázku, kde se klient a jeho podnik nachází nyní a kde chce být v budoucnu.

Poradenské služby mohou pomoci v těchto oblastech a otázkách.

Dokážete sestavit finanční plán 

a efektivně řídit cash flow?

Umíte navrhnout a zrealizovat 

reklamní kampaň?

Dokážete správně hodnotit 

stávající zaměstnance?

Dokážete efektivně vyhledat a 

vybrat nové zaměstnance?

Potřebujete poradit v oblasti 

financování?

Potřebujete poradit v oblasti 

účetnictví, daní nebo daňové 

optimalizace?

http://www.moore-czech.cz/
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Získejte maximum s minimem prostředků
Důležitým faktorem v případě S-podniků je i ekonomika a náklady na čerpání

poradenských služeb. Tržní cena hodiny poradenské práce se pohybuje až okolo

2000 Kč. S-podniky mohou čerpat 100 hodin poradenství, případně i více. To

znamená, že mohou čerpat služby v hodnotě až 200 000 Kč.

Poradenství S-Podnik 

Aleš Nechuta  Manažer
Mobil: +420 731 603 034
ales.nechuta@moore-czech.cz

MOORE Advisory CZ s. r. o. 
Karolinská 661/4  
186 00 Praha 8
Tel.: +420 227 031 495
www.moore-czech.cz

To je obrovská přidaná hodnota v podobě práce, zkušeností a schopností

poradců pro jejich podnik. V programu S-podnik mohou toto poradenství čerpat s

nulovými náklady, s nulovou spoluúčastí.

http://www.moore-czech.cz/


MOORE CZECH REPUBLIC
PŘEDSTAVENÍ SKUPINY

HELPING YOU THRIVE IN A CHANGING WORLD
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MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI

PRO NÁROČNÉ KLIENTY
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MOORE Global je celosvětová auditní, účetní a poradenská síť více než

260 nezávislých společností. Prostřednictvím služeb a vztahů, které

společnosti MOORE poskytují, pomáhají svým klientům orientovat se ve

složitostech a příležitostech podnikání, řešit potřeby současnosti a připravit se

spolehlivě na budoucnost.

MOORE Global je sítí s více než stoletou tradicí a aktuálně působí ve více

než 110 zemích světa a zaměstnává více než 30 000 profesionálů a špiček

ve svých oborech. Tento globální dosah zajišťuje klientům rychlý přístup ke

správným lidem na správných místech. Umožňuje řešit v mezinárodním

měřítku daňové, účetní, auditorské a poradenské potřeby a současně i přináší

lokální experty a specialisty v daným oborech.

MOORE VE SVĚTĚ

>110
Přítomnost ve více než 110

zemích

>600
Více než 600 kanceláří

>30 000
Více než 30 000 profesionálů



CELOSVĚTOVÉ POKRYTÍ SKRZE SÍŤ MOORE GLOBAL 
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Austrálie a Oceánie

2

26

Země:

Kanceláře:

Odborníci: 667

Evropa

43

262

Země:

Kanceláře:

Odborníci: 8,150

Latinská Amerika

20

35

Země:

Kanceláře:

Odborníci: 1,173

Střední východ

14

30

Země:

Kanceláře:

Odborníci: 811

Severní Amerika

7

127

Země:

Kanceláře:

Odborníci: 8,131

Afrika

8

27

Země:

Kanceláře:

Odborníci: 945

17

49

Země:

Kanceláře:

Odborníci: 3,029

Asijský Pacifik

1

53

Země:

Kanceláře:

Odborníci: 7,633

Čína
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Každé odvětví s sebou přináší specifické požadavky. V MOORE Czech Republic se zabýváme všemi průmyslovými

odvětvími a vycházíme vstříc konkrétním potřebám našich zákazníků. Nabízíme odborné znalosti v těchto odvětvích:

ODVĚTVÍ 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, 

ZDRAVOTNICTVÍ A 

VZDĚLÁVÁNÍ

DOPRAVA A LOGISTIKA

OBCHOD A 

SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ

MÉDIA A 

TELEKOMUNIKACE

FINANCE A 

POJIŠŤOVNICTVÍ

VEŘEJNÝ SEKTORENERGETIKA

VÝROBNÍ PRŮMYSL

POHOSTINSTVÍ A SLUŽBY

NEMOVITOSTI A 

STAVEBNICTVÍ



Moore Czech Republic s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
Česká republika
T +420 227 031 495

www.moore-czech.cz



Způsobilé výdaje projektu

➢ Souvislost s projektem, úhrada nejdříve v den podání 

Žádosti, do majetku příjemce podpory

➢ Investiční úvěr - stroje a zařízení, pořízení a technické 

zhodnocení budov, SW, licence, DPH i daň z nabytí 

nemovitosti

➢ Provozní úvěr – drobný majetek, zásoby, jiné provozní 

výdaje kromě osobních a mzdových nákladů

➢ Refinancování výdajů nezpůsobilé
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Typy podpory úvěr S-podnik

➢ Typy podpor

▪ podpora malého rozsahu (de minimis)

▪ podle čl. 22 GBER (začínající MSP)

▪ podle čl. 14 GBER (regionální podpora)

➢ Na výdaje hrazené úvěrem nelze další podporu, nelze 

předfinancovat dotaci apod.

➢ S volbou podpory pomůže NRB

GBER = Obecné nařízení o blokových výjimkách 
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Podpora de minimis

➢ Limit podpory podle zaměření projektu

▪ zemědělství (20 tis. EUR)

▪ rybolov a akvakultura (30 tis. EUR)

▪ silniční doprava (100 tis. EUR)

▪ ostatní podporovaná odvětví (200 tis. EUR)

➢ Výše podpory = hrubý ekvivalent podpory (ne výše úvěru)

➢ I zahájené projekty

20.



Podpora podle čl. 22 GBER

➢ Omezení týkající se příjemce podpory

▪ drobný nebo malý podnik

▪ registrace max. 5 let před podáním Žádosti

➢ Není omezeno limitem

➢ Projekt nezahájen před podáním Žádosti
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Podpora podle čl. 14 GBER

➢ Projekty mimo Prahu

➢ Počáteční investice

▪ nová provozovna

▪ rozšíření kapacity výroby/služeb

▪ rozšíření sortimentu produktů/služeb

▪ zásadní technologická změna

➢ Intenzita podpory dle velikosti klienta

➢ Min. 25 % způsobilých výdajů bez podpory

➢ Projekt nezahájen před podáním Žádosti
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Co je zahájení projektu

➢ Zahájení stavebních prací

➢ Uzavření kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o 

smlouvě budoucí, leasingové smlouvy atd.

➢ Za zahájení projektu se nepovažuje

▪ výběrové řízení či smlouva, od které lze jednostranně 

odstoupit bez sankce

▪ pořízení nezastavěného pozemku, přípravné práce 

(povolení, studie)
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Podání žádosti o úvěr

➢ Žádost zahrnuje

▪ samotnou žádost

▪ prohlášení o velikosti podniku

▪ popis záměru/projektu

▪ ekonomické výkazy

▪ přílohy podle typu podpory (až po dohodě)

➢ Vyhodnocení cca 4 týdny, dle připravenosti projektu

24.



Spolupráce s NRB

➢ Vhodné podat žádost v rané fázi projektu

▪ širší možnosti podpory

▪ způsobilost výdajů

➢ Konzultace a pomoc s přípravou

➢ Podání, konzultace i storno bez poplatku
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Zajištění úvěru

➢ Individuální

➢ Standardní zajišťovací instrumenty

▪ blankosměnka s avalem

▪ nemovitost

▪ movité věci (notářský zápis)
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Povinnosti z úvěrové smlouvy

➢ Realizovat projekt

➢ Předat Informaci o ukončení realizace

➢ Plnit kritéria sociálního podniku (viz dále)

➢ Umožnit přístup a strpět kontroly

➢ Používat majetek k činnosti podpořené projektem

➢ Další povinnosti podle typu podpory
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Plnění kritérií sociálního podniku

➢ Příjemce podpory musí plnit kritéria sociálního podniku ve sledovaném 

období = 12 měsíců po ukončení realizace projektu

➢ Při kontrole se předkládají zejména doklady

▪ k realizaci projektu

▪ k plnění kritérií SP

▪ prokazující příslušnost pracovníků ke znevýhodněným osobám

28.



S-záruka za úvěr v programu Záruka 2015 až 2023

Záruka pro sociální podniky usnadňuje  podnikatelům přístup 

k prostředkům od komerčních bank. Prostřednictvím tohoto programu 

zaručujeme investiční úvěry, které jsou využity na financování projektů 

realizovaných kdekoliv na území ČR.

Jakou záruku nabízíme?

✓ investiční

✓ bez poplatků

✓ do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru max. 20 mil. Kč

✓ s délkou ručení až 8 let

✓ s finančním příspěvkem v max. 500 tis. Kč (10 % ze způsobilých výdajů )
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Pobočka Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777

www.nrb.cz, infohradec@nrb.cz

Obchodníci:
ÚVĚRY, ZÁRUKY–Expanze, S-podnik, Národní záruka 
Hana Pláničková: 725 778 619,     498 774 117,     e-mail: 
hana.planickova@nrb.cz
Dagmar Adamcová: 725 778 618, 498 774 104, e-mail:
dagmar.adamcova@nrb.cz
Jaroslav Bubeníček: 725 778 617, 498 774 108, e-mail:
jaroslav.bubenicek@nrb.cz
Vladimíra Lipovská : 770 139 058, 498 774 126, e-mail:
vladimira.lipovska@nrb.cz
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Kontakty na obchodní místa NRB

Pobočka Kontaktní osoba Telefon

Praha Ing. Michaela Formánková 770 185 168

Plzeň Ing. Václav Trnka 770 142 153

Hradec Králové Ing. Zdeněk Mareš 602 448 341

Brno Ing. Aleš Trnka 602 507 149

Ostrava Ing. Jiří Keler 602 448 343

České Budějovice* Ing. Miloš Procházka 602 838 537

* regionální pracoviště
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materiál slouží k informativním účelům, neobsahuje podrobné znění podmínek podpory


