
OPZ III. PODPORA  A ROZVOJ 

SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ



SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

 Podnikatelské aktivity prospívající společnosti 
a životnímu prostředí

 Vytváří pracovní příležitosti pro osoby se znevýhodněním 
na trhu práce a hraje důležitou roli 
v místním rozvoji

 Zapojení lokálních stakeholderů do činnosti sociálního 
podniku

 Naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován 
v zakládacích dokumentech

 Dosahování zisku i zvyšování veřejného prospěchu

 Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu -
ekonomického, sociálního a environmentálního
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CÍLOVÉ SKUPINY

Integrační sociální podnik:

 Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 

 Osoby se zdravotním postižením

 Osoby v nebo po výkonu trestu 

 Osoby opouštějící institucionální zařízení 

 Azylanti  do  12  měsíců  od  získání  azylu, kteří 
jsou  současně  uchazeči  o  zaměstnání 
evidovanými 
na Úřadu práce ČR

 Osoby pečující o jiné závislé osoby a neformální 
pečovatelé 
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CÍLOVÉ SKUPINY

Environmentální sociální podnik:
 Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců 

 Osoby se zdravotním postižením 

 Osoby v nebo po výkonu trestu (osoby, které opustily výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po 

opuštění výkonu trestu a osoby, vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení) 

 Osoby opouštějící institucionální zařízení (osoby opouštějící zařízení 

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců 

od opuštění zařízení) 

 Azylanti  do  12  měsíců  od  získání  azylu, kteří jsou  současně  uchazeči  

o  zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR 

 Osoby pečující o jiné závislé osoby a neformální pečovatelé

 Neaktivní osoby 

 Osoby pečující o malé děti

 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 

 Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
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VYMEZENÍ OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ

 OSVČ

 Obchodní korporace

 NNO
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VYMEZENÍ OPRÁVNĚNÝCH PARTNERŮ

 Partneři bez finančního příspěvku
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PODPORA DE MINIMIS

 Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit

vždy naplňují znaky VP MALÉHO ROZSAHU –

režim de minimis.

 Celková výše podpory de minimis:

- činnosti v oblasti zemědělské prvovýroby:

- 15 000 EUR

- ostatní činnosti: 200 000 EUR
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POVINNÁ PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI                             O 

PODPORU

 Podnikatelský plán (Word, PDF, max. 20 stran bez příloh)

→ Finanční plán (Excel, příloha Podnikatelského plánu)
→ dalšími přílohami jsou případné smlouvy s odběrateli či   

partnerské smlouvy

 Podnikatelský plán má 6 částí:

I. Informace o sociálním podniku 

II. Naplňování principů sociálního podniku v praxi

III. Popis vaší podnikatelské příležitosti

IV. Analýza trhu 

V. Management a lidské zdroje 

VI. Finanční plán sociálního podniku   
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FINANČNÍ PLÁN – DOPORUČENÁ ŠABLONA
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INTEGRAČNÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ SOC. PODNIK

Sada rozpoznávacích znaků:
• Integrační sociální podnik 

• 1. Společensky prospěšný cíl
• 2. Sociální prospěch
• 3. Ekonomický prospěch
• 4. Environmentální prospěch
• 5. Místní prospěch

• Environmentální sociální podnik

• 1. Společensky prospěšný cíl 
• 2. Sociální prospěch
• 3. Ekonomický prospěch
• 4. Environmentální prospěch
• 5. Místní prospěch

 Příjemce musí naplňovat současně všechny rozpoznávací znaky SP – jejich naplňování se 
sleduje v průběhu realizace projektu.

 Maximální a zároveň doporučená délka projektu je 24 měsíců.
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PŘÍKLADY

 Povinná publicita sociálního podniku (tvorba, aktualizace
webových stránek) – nepřímý náklady, ale publicita činnosti
sociálního podniku (marketing) – přímý náklad (doporučení
vyčlenit 10 % z rozpočtu).

 Pokud CS a zaměstnanci mimo projekt sdílí stejný prostor,
je nutné pro náklady vypočítat adekvátní podíl.

 Nové podnikatelské aktivity (způsobilé výdaje), ale stávající
podnikatelské aktivity (nezpůsobilé výdaje).

 ŽL v době podání žádosti již žadatel může mít
či nemusí, ale nesmí v dané činnosti soustavně podnikat.

 Zahájení podnikání – nejpozději do tří měsíců
od zahájení realizace projektu.
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PŘÍKLADY
 Alespoň 30% podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb

na celkových výnosech - sleduje se za posledních
12 měsíců realizace projektu.

 Minimálně 51 % případného zisku je reinvestováno
do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky 
prospěšných cílů (sleduje se poslední ukončené účetní období).

 Místní prospěch: minimálně 50 % zaměstnanců SP 

s bydlištěm na území MAS, integrační SP - účetní doklady (ne starší 12 

měsíců) 3 odběratelů a 3 dodavatelů se sídlem nebo provozovnou na 

území MAS, 2 doklady (ne starší než 2 roky) o spolupráci 

s lokálními aktéry z území MAS, environmentální SP – sledujeme 

všechny dodací listy!
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PŘÍKLADY

 Podíl zaměstnanců z CS – minimálně 30 %.

 Zajištění psychosociální podpory CS - prostřednictvím člena

realizačního týmu, partnera projektu bez fin. příspěvku či nákupu

služeb.

 Znevýhodnění zaměstnanci z CS – min. 0,4 úvazek, PS nebo DPČ

(ne DPP).

 Vzdělávání osob z CS – uznatelné až po uzavření pracovní smlouvy

či dohody o pracovní činnosti (DPP nelze akceptovat).

 Všichni členové realizačního týmu financovaní

z projektu musí mít kvalifikaci potřebnou pro výkon dané pozice

nebo odpovídající praxi, dle oboru činnosti sociálního podniku -

v rámci projektu je možné hradit

i vzdělávání zaměstnanců sociálního podniku mimo CS.
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PŘÍKLADY

 Aby byl výdaj způsobilý, je nutné prokázat jeho nezbytnost

pro realizaci projektu – fungování a provoz sociálního

podniku.

 Do přímých nákladů se dají zařadit výdaje na zařízení, se

kterými pracují osoby hrazené z přímých nákladů (osoby

z cílových skupin či pracovníci poskytující podporu cílovým

skupinám) - toto je nutné uvést v projektové žádosti, v

podnikatelském plánu

a v rozpočtu.
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PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

 České sociální podnikání

• www.ceske-socialni-podnikani.cz
• Možnost kontaktovat konzultanty dle plánovaného 

místa realizace či specializace konzultantů

• http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/kdo-
poradi/lokalni-konzultanti-mpsv

• http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/kdo-
poradi/experti-kouci

• http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-
socialnich-podniku

• http:/www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/kdo-
poradi/staze-socialni-podnikani
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LEGISLATIVA

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání, 

ve znění pozdějších předpisů

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích
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DOTAZY?
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