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Cílem průzkumu Mapování rozvojových potřeb sociálních podniků, který byl zpracován ve spolupráci s
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a Regionální stálou konferencí (RSK) v rámci
jednotlivých krajů ČR, bylo zmapování potřeb sociálních podniků a dalších subjektů zaměstnávajících
osoby znevýhodněné na trhu práce. Výsledky tohoto šetření budou zohledněny MPSV při hledání
možnosti podpory např. i v rámci dotačních titulů tak, aby reflektovala aktuální rozvojové potřeby
sociálních podniků a podniků, které mají vymezená chráněná místa. Dalším cílem tohoto průzkumu je
zjistit absorpční kapacitu regionů v oblasti sociálního podnikání ve vazbě na dotační možnosti a další
aktivity v oblasti podpory a rozvoje.

Šetření probíhalo v říjnu 2017, zúčastnilo se jej 222 respondentů z řad zástupců sociálních podniků a
dalších subjektů zaměstnávajících osoby znevýhodněné na trhu práce z celé ČR1. Za distribuci
dotazníku patří poděkování sekretariátům RSK z jednotlivých krajů ČR.

Tj. přibližně 10% podíl všech sociálních podniků a dalších subjektů zaměstnávajících osoby znevýhodněné na trhu práce
sídlících v ČR.
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Záměry, na jejichž realizaci by respondenti využili finanční podporu
1. Nejčastěji zmiňovanými záměry, na něž by subjekty v programovém období 2014-2020 žádaly o
podporu, byly:


mzdové náklady pro udržení stávající činnosti (zmínilo 19,1 % subjektů),



mzdové náklady pro rozvoj nových činností (15,7 %),



investice do rozšíření výrobních prostor (14,9 %).

Četnost jednotlivých záměrů z hlediska podílu subjektů zobrazuje graf 1.
Graf 1 Četnost záměrů z hlediska podílu subjektů v programovacím období 2014-2020
(Otázka: Pro který níže uvedený záměr byste ve zbytku programového období 2014-2020 žádali o podporu (lze vybrat více
možností)? Pro každou zvolenou oblast prosím uveďte odhad předpokládaných celkových nákladů (v mil. Kč).)

Zdroj: vlastní šetření
*tj. pořízení dopravních prostředků, oprava výrobních prostor, marketing, náklady nájmu, asistenti pro OZP, školení a vzdělávání
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2. Celkový odhad předpokládaných nákladů (zde jako součet všech uváděných částek u
jednotlivých záměrů) byl nejvyšší u záměrů:


mzdové náklady pro udržení stávající činnosti (240,0 mil. Kč),



investice do technologie výroby po uvedení na trh nových výrobků (230,6 mil. Kč),



investice do rozšíření výrobních prostor (218,0 mil. Kč).

Součet předpokládaných nákladů u jednotlivých záměrů je zobrazen v grafu 2.
Graf 2 Záměry v programovacím období 2014-2020 a předpokládané celkové náklady (v mil. Kč)
(Otázka: Pro který níže uvedený záměr byste ve zbytku programovacího období 2014-2020 žádali o podporu (lze vybrat více
možností)? Pro každou zvolenou oblast prosím uveďte odhad předpokládaných celkových nákladů (v mil. Kč).)

Zdroj: vlastní šetření
V grafu jsou uvedeny součty všech uváděných předpokládaných nákladů u jednotlivých záměrů.
*tj. rozšíření objektu pro sociální služby (100 mil. Kč), výstavba přírodního areálu (30 mil. Kč), školení a vzdělávání (5,5 Kč),
oprava výrobních prostor (3 mil. Kč), rozšíření ubytovacích prostor (2 mil. Kč), pořízení dopravních prostředků (1,5 mil. Kč),
marketing, náklady nájmu, asistenti pro OZP, nové vybavení pro zajištění služby (méně než 1 mil. Kč nebo částka neuvedena).
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Podpora v režimu „de minimis“ a výše podpory
3. Podpora v rámci/ mimo režim „de minimis“:


pro ¾ subjektů je zajímavější vyšší míra podpory v režimu „de minimis“
(Jedná se např. o situaci, kdy výše podpory činí 85 % způsobilých výdajů, ale je možné žádat
maximálně do částky 200 000 EUR).



pouze ¼ subjektů by preferovala nižší míru podporu mimo režim „de minimis“
(Jedná se např. o situaci, kdy výše podpory činí max. 50 % způsobilých výdajů, ale je možné
žádat maximálně vyšší částku než 200 000 EUR).

Graf 3 Podpora v rámci/mimo režim de minimis
(Otázka: Z hlediska režimu „de minimis“ je pro vás zajímavá:)

Zdroj: vlastní šetření
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4. Volný vs. vyčerpaný limit veřejné podpory v režimu „de minimis“


Dostatečně volnou část z limitu režimu de minimis na případné investiční nebo neinvestiční
projekty má zhruba polovina subjektů (49,5 %).



Naopak 50,5 % subjektů má již vyčerpaný limit veřejné podpory v režimu „de minimis“ a nemůže
již v tomto režimu žádat o podporu.

Graf 4 Volná část z limitu režimu de minimis
(Otázka: Má vaše společnost dostatečně volnou část z limitu režimu „de minimis“ na případné investiční nebo neinvestiční
projekty?)

Zdroj: vlastní šetření

_________________________________________________________________________________
5. Výše podpory pro předložení žádosti:


Více než polovina (56,3 %) subjektů by uvažovala o předložení žádosti o podporu pro projektový
záměr, pokud by výše podpory činila aspoň 80 % z celkových způsobilých výdajů.



Naopak podporu ve výši 30 % celkových způsobilých výdajů by akceptovalo jen minimum
subjektů (3,6 %), více viz graf 5.

Graf 5 Výše podpory při předložení žádosti o podporu pro projektový záměr
(Otázka: Od jaké výše podpory byste uvažovali o předložení žádosti o podporu pro váš projektový záměr?)

Zdroj: vlastní šetření
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Bariéry v předkládání projektových záměrů a bílá místa (tj. oblasti,
které nepokrývá žádný dotační titul)
6. Bariéry v předkládání projektových záměrů
81,5 % respondentů identifikovalo alespoň jednu z bariér, které jim brání či je omezují v předkládání
projektových záměrů. Nejčastěji zmiňovanými bariérami jsou (více viz graf č. 6):


existence limitu de minimis,



náročná administrativa,



nevyhovující cílové skupiny,



maximální výše dotace,



ostatní (tj. např. nízká alokace pro sociální podniky a územní bariery mimo postižené regiony,
hodnocení jako "jeden podnik" pro všechny propojené subjekty, neexistence služby NNO
asistované zaměstnávání, riziko udržitelnosti pracovních míst, nemožnost předfinancování).

10 % respondentů dále uvedlo možnost nevím nebo nemohu hodnotit, zbývajících 8,5 % respondentů
uvedlo, že při předkládání projektových záměrů nevidí žádné bariéry, které by je omezovaly.

Graf 6: Bariéry v předkládání projektových záměrů
(Otázka: Uveďte, zda podle Vašeho názoru existují v podmínkách výzvy či v pravidlech pro žadatele nějaké bariéry, které Vám
brání či Vás omezují v předkládání projektových záměrů)

Zdroj: vlastní šetření
*ostatní: např. nízká alokace pro sociální podniky a územní bariery mimo postižené regiony, hodnocení jako "jeden podnik" pro
všechny propojené subjekty, neexistence služby NNO asistované zaměstnávání, riziko udržitelnosti pracovních míst, nemožnost
předfinancování.
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7. Bílá místa v dotačních možnostech
Pouze 24 % respondentů zmínilo alespoň jednu konkrétní oblast, kterou nepokrývá žádný dotační titul
a na kterou by případně chtěli čerpat podporu (viz graf č.7).
Jednalo se zejména o podporu poskytovanou na stávající činnost, tj. např.


dotace na mzdové a provozní náklady na stávající činnost,



dotace na vybavení dílen na stávající činnost.

Další zmíněné oblasti podpory:


příspěvek na dopravu nebo dopravní prostředky,



dotace na ekologické projekty,



podpora nouzového bydlení.

Nejvíce respondentů zvolilo odpověď „nevím“ (52 %) a „nejsou bílá místa“ (24 %).
Graf 7: Bílá v předkládání projektových záměrů
(otázka: Uveďte, zda podle Vašeho názoru existují v dotačních možnostech tzv. bílá místa, tj. oblasti, které nepokrývá žádný
dotační titul a na které byste případně rádi čerpali podporu.)

Zdroj: vlastní šetření
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Identifikační údaje
8. Sídlo subjektu
 V rámci šetření byly procentuálně nejvíce zastoupeny subjekty z Královéhradeckého kraje
(36 %) a Středočeského kraje (22,1 %) a Ústeckého kraje (11,3 %), ostatní viz graf 8.
Graf 8 Sídlo subjektu
(Otázka: Sídlo vašeho subjektu (kraj))

Zdroj: vlastní šetření

_________________________________________________________________________________

9. Právní forma


Z hlediska právní formy byly významně nejvíce zastoupeny společnosti s ručením omezeným,
které tvořily téměř polovinu všech respondentů (46,8 %), dále fyzické osoby (18 %), spolky (10,8
%), NNO (9,5 %), družstva (5,9 %) a akciové společnosti (2,7%).



Ostatní právní formy měly procentuálně nižší zastoupení než 2 % (viz graf 9).

Graf 9 Právní forma subjektu
(Otázka: Právní forma vašeho subjektu)

Zdroj: vlastní šetření
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10. Typ subjektu


Nejčastějším typem subjektu v tomto průzkumu byl podnik s vymezenými chráněnými
pracovními místy zaměstnávající více než 50 % OZP. Tento status mělo více než 60 %
subjektů2.



Zhruba 7 % respondentů se zařadilo do skupiny „jiné“. Jednalo se např. o obce, neziskové
organizace, domovy pro seniory a příspěvkové organizace. Strukturu subjektů podle typu
zobrazuje graf 10.

Graf 10 Typ subjektu
(Otázka: Typ vašeho subjektu; lze označit více možností)

Zdroj: vlastní šetření
*tj. obce, neziskové organizace, domovy pro seniory a příspěvkové organizace, sociální poradenství, pečovatelská služba, spolek
s vymezenými chráněnými místy, fyzická osoba ve službách charity

_________________________________________________________________________________
11. Celkový počet zaměstnanců


Mezi respondenty převládají malé subjekty, přibližně polovina (52,3 %) subjektů zaměstnává
méně než 10 osob, téměř 80 % subjektů zaměstnává méně než 49 osob,



Naopak velkých podniků s více než 250 zaměstnanci byla pouze 4 % (graf 11).

Graf 11 Celkový počet zaměstnanců
(Otázka: Uveďte celkový přepočtený počet všech zaměstnanců. Jedná se o celkový počet zaměstnanců přepočtený dle metodiky
FTE, „full-time equivalent“, tj. ekvivalent zaměstnanců na plný pracovní úvazek)

Zdroj: vlastní šetření
Protože platí, že jeden subjekt může být současně např. podnikem s vymezenými chráněnými pracovními místy i sociálním
podnikem, bylo třeba tuto skutečnost v průzkumu zohlednit. Respondenti proto v této otázce mohli označit více možností.
2
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12. Zaměstnanost skupin osob znevýhodněných (OZP) na trhu práce


Oslovené subjekty nejčastěji zaměstnávají osoby zdravotně postižené (66,8 % subjektů) a
uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP déle než 1 rok (23,9 %).



Výrazně nižší podíl subjektů zaměstnává osoby po výkonu trestu a osoby po výkonu ústavní
nebo ochranné výchovy.

Graf 12 Zaměstnanost skupin osob znevýhodněných na trhu práce
(Otázka: O jaké skupiny znevýhodněné na trhu práce se jedná? Lze označit více možností.)

Zdroj: vlastní šetření
*tj. matky/ženy s nezaopatřenými dětmi či handicapovaným členem domácnosti, osoby zdravotně znevýhodněné, sociálně
vyloučené osoby s anamnézou závislosti na návykových látkách, starobní důchodci, osoby před dosažením důchodového věku,
osoby bez domova

_________________________________________________________________________________
13. Podíl znevýhodněných osob na celkovém počtu zaměstnanců
 Podíl podniků, v nichž se zaměstnané znevýhodněné osoby podílí na celkové zaměstnanosti
více než 70 procenty, odpovídal 58,7 %.


Naopak podíl subjektů, v nichž znevýhodněné osoby tvoří méně než polovinu všech
zaměstnanců, byl relativně nízký (celkově 11,7 % subjektů), viz graf 14.

Graf 13 Subjekty podle podílu znevýhodněných osob na celkovém počtu zaměstnanců
(Otázka: Jaké procento z celkového počtu přepočtených zaměstnanců tvoří osoby znevýhodněné na trhu práce?)

Zdroj: vlastní šetření
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Struktura činnosti subjektů
Zjišťování, jakým činnostem a v jakém rozsahu se subjekty věnují, bylo realizováno prostřednictvím
formuláře, v němž respondenti ke každé předepsané položce (tj. určité činnosti) uváděli procentuální
odhad jejího rozsahu. Hlavní závěry jsou shrnuty v textu níže:


Činnost Nabízení vlastní/unikátní služby komerčním způsobem vykonává celkem 82 subjektů,
přičemž v polovině z nich se jedná o převládající činnost.



Výroba vlastních/unikátních výrobků (např. zajišťovaná v rozsahu od nákupu materiálu po
koncový prodej zákazníkům) patří spíše k aktivitám, které subjekty vykonávají doplňkově. V 29
subjektech má tato činnost na celkové aktivitě maximálně 20% podíl. Dominantní oblast tvoří
v 19 subjektech.



Poskytování sociální služby podle pravidel objednatele uvedlo jako svou převládající činnost 20
subjektů. Celkově tuto činnost vykonává 49 subjektů.



Poskytování služby na zakázku pro úzký okruh odběratelů nebo ve formě mzdové práce
zpravidla na základě přímé dohody mezi odběratelem a dodavatelem (kooperace ve službách)
převažuje v 16 subjektech. Celkově se této aktivitě se v různé míře věnuje 47 subjektů.



Zajišťování výroby na zakázku pro úzký okruh odběratelů nebo ve formě mzdové práce
zpravidla na základě přímé kooperace mezi dodavatelem a odběratelem (kooperace ve výrobě)
vykonává jako převažující činnost 11 subjektů. Bez ohledu na rozsah činnosti se této aktivitě
věnuje 40 subjektů.



Čtrnáct subjektů uvedlo jako svou převládající aktivitu Poskytování vlastní/unikátní sociální
služby. Vlastní/unikátní sociální službu poskytuje celkem 37 subjektů.
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