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Cílové skupiny
1. Uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok.
2. Uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce,
jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních dvou letech v
součtu délky minimálně 12 měsíců.
3. Osoby, které opustily výkon trestu do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu, a
osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení.
4. Osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy do 12
měsíců od opuštění zařízení.
5. Osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o:
osoby invalidní ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením) – dříve
osoby plně invalidní,
osoby invalidní v prvním a druhém stupni – dříve osoby částečně invalidní,
osoby zdravotně znevýhodněné.
6. Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání
evidovanými na Úřadu práce ČR.
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Principy sociálního podnikání
Sociální podnik vytváří pracovní místa pro osoby z cílových skupin.
Sociální prospěch
a) Podmínky zaměstnávání a sociální začleňování osob z cílových skupin
• minimální podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 30 % z celkového počtu
zaměstnanců sociálního podniku;
• se zaměstnancem z cílové skupiny musí být uzavřena pracovní smlouva nebo
dohoda o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“);
• minimální úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4 vůči celému úvazku.
b) Účast zaměstnanců na směřování podniku

• Zaměstnanci jsou zapojeni do rozhodování, participují na něm vzhledem k míře a
typu svého znevýhodnění.
c) Důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců
• (vzdělávání, zohledňující individuální možnosti zaměstnanců - témata, rozsah,
účastníci)
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Principy sociálního podnikání
Ekonomický prospěch
a) Zisk je využíván přednostně pro rozvoj sociálního podniku
• Více než 50 % zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku. Žadatel popíše
využití zisku (po zdanění) v Podnikatelském plánu.
b) Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo
zřizovatelích
• Nezávislostí se míní autonomie v manažerském rozhodování a řízení. Pokud externí
vlastník či zřizovatel neexistuje, je podmínka naplněna automaticky.
c) Výnosy sociálního podniku tvoří minimálně z 30 % tržby z prodeje vlastních výrobků
nebo z poskytování vlastních služeb
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Principy sociálního podnikání
Environmentální prospěch
Zohledňování environmentálních aspektů výroby a spotřeby
Podnik má formulované zásady podnikání šetrného k životnímu prostředí, např.
využití recyklovaných tonerů, papírů, eko. automobilů, čističek vody či vzduchu,
recyklovatelných obalů, energeticky nenáročných budov a přístrojů, ekologicky
šetrných výrobků.
Místní prospěch
a) Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky
Podnik se ve své činnosti orientuje na místní potřeby, odběratelé jsou ze stejného
nebo sousedního kraje. Nabídka zboží a služeb vychází vstříc místním potřebám.
b) Využívání přednostně místních zdrojů
Podnik přednostně zaměstnává místní obyvatele nebo nakupuje od místních
dodavatelů.
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Principy sociálního podnikání
UPOZORNĚNÍ
Principy sociálního podnikání jsou pro příjemce závazné a budou sledovány v průběhu
realizace a udržitelnosti projektu. Žadatel popíše naplňování a dodržování principů
sociálního podniku v Podnikatelském plánu.
Naplňování principů sociálního podnikání příjemce prokazuje ve Zprávách o
udržitelnosti. K principům sociálního podnikání se žadatel přihlašuje za celou
společnost/právnickou osobu. Změny zakládacích dokumentů musí být doloženy
formou veřejné listiny. Příjemce kromě OSVČ je doloží nejpozději se závěrečnou
zprávou o realizaci.
Nelze financovat:
• zemědělskou prvovýrobu;

• komerční turistická zařízení: hotely, botely, motely, penziony, rekreační ubytování,
ubytovny (CZ - NACE kód 55 Ubytování);
• restaurace, hospody, pivnice, bary;
• komerční volnočasová zařízení – provozovny heren, kasin a sázkových kanceláří,
sportovní, zábavní a rekreační činnosti a činnosti fitcenter;
• lázeňské provozy.
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Sociální podnikání - nejčastější dotazy
• Je způsobilým výdajem nákup použitého majetku?

• Je způsobilý znalecký posudek?
• Je žadatel - OSVČ s pozastavenou živností oprávněným žadatelem?
• Jak se posuzuje případ, když po čase je posouzena zdravotní způsobilost
zaměstnance jinak, (bude zdravý)?

• Může být osobou, která opustila výkon trestu například řidič, který spáchal dopravní
nehodu, trestem je podmínka na ½ roku.
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Sociální podnikání - Nenapravitelná kritéria ZOZ
• Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory
 Je částka obdržené podpory za dvě předchozí rozhodná období (účetní období
nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců) a běžný fiskální rok nižší než 200 000
EUR/100 000 EUR u silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu?
 V případě, že poskytnutá podpora de minimis přesahuje 200 000 EUR/100 000 EUR
u silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu, dojde ke dni vydání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace (do 12 měsíců od předložení žádosti o podporu) ukončením
platnosti poskytnuté podpory zapsané v registru de minimis, ke snížení poskytnuté
podpory pod limit 200 000 EUR/100 000 EUR u silniční nákladní dopravy pro cizí
potřebu?
 Splňuje žadatel podmínku, že podnik není činný ve vyloučených odvětvích pro
podporu de minimis? a) v odvětvích rybolovu a akvakultury; b) v odvětví
prvovýroby zemědělských produktů; c) v činnostech spojených s vývozem do
třetích zemí nebo do členských států; d) v použití domácího zboží na úkor
dováženého zboží.
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Sociální podnikání - Nenapravitelná kritéria ZOZ
• Podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, minimálně 30 % zaměstnanců z
celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin
 Je v podnikatelském plánu uvedeno, že minimálně 30 % zaměstnanců z celkového
počtu zaměstnanců spadá do cílové skupiny definované výzvou? (Jedná se o FTE přepočtený počet zaměstnanců). Kritérium je splněno u OSVČ bez zaměstnanců,
pokud spadá do cílové skupiny a byla příslušnost ověřena dokladem potvrzujícím, že
OSVČ spadá do cílové skupiny.
 Je pracovní místo pro zaměstnance z cílové skupiny stanoveno minimálně na 0,4
úvazku vůči celému úvazku 40 hod/týden, 8 hod/den a jedná se o pracovní místo na
základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti?
 Je v podnikatelském plánu uvedena pracovní náplň zaměstnanců z cílové skupiny
vzhledem k jejich znevýhodnění?
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Sociální podnikání - napravitelná kritéria ZOZ
• Výsledky projektu jsou udržitelné
 Je v Podnikatelském plánu uvedeno, jak žadatel zajistí financování projektu v době
udržitelnosti, zejména plán cash flow ve fázi udržitelnosti projektu?

 Je zajištění udržitelnosti výsledků projektu popsáno pro celou dobu udržitelnosti
(minimálně 5 let od plánovaného ukončení financování projektu?)
• Vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do
rozhodování o směřování sociálního podniku.
 Je v podnikatelském plánu uvedeno, jakým způsobem bude žadatel/zaměstnavatel
zapojovat zaměstnance do rozhodování o směřování podniku? Z popisu musí být
zřejmá maximální zapojenost pracovníků do rozhodování o směřování sociálního
podniku.
 Je v podnikatelském plánu popsáno jakým způsobem bude žadatel informovat
zaměstnance o chodu podniku (porady, interní zpravodaj…)?
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Sociální podnikání - napravitelná kritéria ZOZ
• Zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku, tzn., více než 50%
případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku.
 Je v Podnikatelském plánu, uveden plán zisku po zdanění a způsob reinvestice více
než 50 % zisku do rozvoje podnikání? Poznámka: Jedná se o reinvestici zisku za celý
podnikatelský subjekt (za celé IČ).
• Sociální podnik má minimálně 30 % příjmů zajištěno z vlastní produkce, tj. z
prodeje zboží nebo služeb.
 Je v podnikatelském plánu uvedena výše celkových tržeb z prodeje vlastních
výrobků nebo služeb, kterých je žadatel schopen dosáhnout?
 Prokázal žadatel v podnikatelském plánu, že jeho sociální podnik bude mít
minimálně 30 % z celkových výnosů zajištěno tržbami z prodeje vlastních výrobků
nebo vlastních služeb? Výnos je peněžní vyjádření výsledků hospodaření podniku.
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Sociální podnikání - napravitelná kritéria ZOZ
• Podnik uspokojuje přednostně místní potřeby a využívá přednostně místních
zdrojů, zároveň zohledňuje environmentální aspekty.
 Je v Podnikatelském plánu uvedeno, jak podnik plánuje přednostně uspokojovat
potřeby místní komunity a místní poptávky, odběratelé jsou ze stejného nebo
sousedního kraje?
 Je v Podnikatelském plánu uvedeno, jak podnik plánuje využívat přednostně
místních zdrojů, jak zaměstnává místní obyvatele jak nakupuje od místních
dodavatelů?
 Je v Podnikatelském plánu uvedeno popsáno využití postupů šetrných k životnímu
prostředí? Jedná se o používání ekologických výrobků, např. recyklovaných tonerů,
papírů, BIO, Fairtrade.
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Sociální podnikání - napravitelná kritéria ZOZ
• Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele.
 Vyplývá z informací o podniku, že realizací projektu dojde k rozšíření stávajících
podnikatelských aktivit projektu? Z uvedených informací je zřejmé, že nebude
docházet k financování stávající podnikatelské aktivity v rozsahu před zahájením
realizace projektu.
 Vyplývá z informací o podniku uvedených v žádosti o podporu a v podnikatelském
plánu, že realizací projektu nedojde k formálnímu přesunu podnikání zakládajícím
subjektem na nový podnikatelský subjekt a to na žadatele? Za formální přesun
podnikání je považováno založení nové společnosti ve stávajícím oboru činnosti
zakládajícího subjektu, který má za následek utlumení rozvoje stávající činnosti
zakládajícího subjektu žadatele.
 Je na základě položkového rozpočtu projektu a povahy způsobilých výdajů projektu
zřejmé, že nejsou financovány provozní výdaje žadatele?
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Sociální podnikání - napravitelná kritéria ZOZ
• Výdaje na pořízení staveb, technologií a zařízení odpovídají tržním cenám.
 Odpovídají údaje v rozpočtu projektu stanoveným cenám stavebních prací (pokud
jsou plánovány) podle stavebního rozpočtu, který je součástí příslušného stupně
projektové dokumentace, případně ve stupni připravenosti projektu k realizaci
stavby/zadání k výběrového řízení.
 Odpovídají údaje v rozpočtu projektu ocenění podle položkového rozpočtu stavby?
 Doložil žadatel veškeré podklady prokazující stanovení cen do rozpočtu projektu
vztahující se k aktivitám projektu (mimo stavební práce)? – stav zakázky.
 Popsal žadatel mechanismus odvození jednotlivých cenových položek v rozpočtu
projektu ve vztahu ke stanovení cen do rozpočtu projekt.
 Je splněna podmínka, že zdrojová data ke stanovení cen do rozpočtu projektu nejsou
starší 6 měsíců nebo je jejich stáří dostatečně odůvodněno?
 Odpovídá rozpočet ukončené zakázky položkám v rozpočtu projektu?
 Z podkladů předložených k cenovým položkám v rozpočtu projektu vyplývá, že se
jedná o tržní ceny? Pokud hodnotitel bude mít pochybnosti, zda se jedná o ceny
tržní, vyzve žadatele k vysvětlení a doložení podkladů, ze kterých vycházel při
stanovení ceny do rozpočtu.
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Sociální podnikání - napravitelná kritéria ZOZ
• V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty
ukazatelů, stanovené ve výzvě ŘO IROP.
 Je u projektu s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 5 mil. Kč v modulu CBA
zpracována finanční analýza? U projektů s nižšími celkovými způsobilými výdaji než
5 mil. Kč, je odpověď NR.
 Je u projektu v rámci finanční analýzy čistá současná hodnota (FNPV) nižší než 0?
Sledovaná čistá současná hodnota v rámci „Návratnosti investice pro finanční
analýzu“ je v systému CBA označeno jako FNI_FNPV.U projektů s nižšími celkovými
způsobilými výdaji než 5 mil. Kč, je odpověď NR.
 Jsou uvedeny dle definice jednoho podniku (propojeného podniku) uvedeny všechny
subjekty?
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Děkuji za pozornost.
Ing. Lenka Modrovičová, tel.: 731 645 187,
email: lenka.modrovicova@crr.cz
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