
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 10.11

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:
Podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Záměr Ústeckého kraje na podporu sociálního podnikání v Ústeckém kraji formou vytvoření dotačního titulu, 
koordinování souvisejících aktivit a propagace.

Nárok na rozpočet:
S nárokem na rozpočet pro rok 2023 – předpoklad 1,5 mil. Kč.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 8. 6. 2022 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 21. 6. 2022 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

10.11-1 Název: Bod 10.11 priloha 1.pdf Záměr Ústeckého kraje na podporu 
sociálního podnikání U

10.11-2 Název: Bod 10.11 priloha 2.pdf Seznam sociálních podniků v 
Ústeckém kraji U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

1. Záměr Ústeckého kraje na podporu sociálního podnikání v Ústeckém kraji dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu.

2. Vytvoření dotačního programu na podporu sociálního podnikání v Ústeckém kraji od roku 2023.



Důvodová zpráva:
Ústecký kraj patří dlouhodobě ke krajům s vysokou mírou nezaměstnanosti. S ohledem na tuto skutečnost 
činí Ústecký kraj řadu kroků s cílem snížit míru nezaměstnanosti napříč regiony a odvětvími. Dalším takovým 
krokem/nástrojem je podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji, které vytváří pracovní příležitosti pro 
osoby znevýhodněné na trhu práce, začleňuje tyto osoby do běžného života, zvyšuje jejich kompetence a 
přispívá k jejich osobnímu růstu. Rovněž přispívá k rozvoji společenského života v místě působení a 
podporuje komunitní život v obcích.
Rozvoj sociální a solidární ekonomiky na území Ústeckého kraje vnímáme jako nedílnou a zároveň 
významnou součást rozvoje celé ekonomiky v kraji. Aktivity subjektů sociální ekonomiky zvyšují 
zaměstnanost v lokálních podmínkách a reagují na potřeby a cíle v oblasti ekonomického, sociálního, 
kulturního a environmentálního rozvoje v místě jejich působení. Přínosem sociálního podnikání jsou 
technologické inovace, zaměstnávání širokého spektra osob znevýhodněných na trhu práce, inovace v práci 
s lidmi, podpora lokálních komunit a zdrojů, podpora zemědělství a tradičních řemesel.
Ve dnech 27. – 28. 1. 2022 byla na jednání Komise Rady AK ČR pro sociální věci přednesena prezentace 
sociálního podnikání v Pardubickém kraji, kde byla zároveň učiněna nabídka spolupráce v dané oblasti. 
Následně byla tato prezentace přednesena dne 20. 4. 2022 v rámci jednání Výboru pro sociální věci, 
bezpečnosti a SVL Ústeckého kraje. Prezentace obsahovala informace o realizaci a finanční podpoře 
sociálního podnikání v Pardubickém kraji, které je zaměřeno na osoby znevýhodněné na trhu práce (osoby se 
zdravotním postižením, duševně nemocné, mladé dospělé pocházející ze sociálně slabých rodin, dětských 
domovů nebo pěstounské péče) a jejich začleňování do běžného života. Nakládání se ziskem je vždy ve 
prospěch podniku a jeho zaměstnanců. Alokace pro Dotační program v Pardubickém kraji je 1 500 000 Kč na 
rok - dotace na jeden projekt je stanovena ve výši 10 000 – 150 000 Kč, s 30 % spoluúčastí žadatele.
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v této oblasti nabízí bezplatné služby svých lokálních 
konzultantů, kteří seznamují zájemce s praktickým chodem sociálního podniku, sdílí praxi, zpřístupňují 
základní vhled do tématu sociálního podnikání, vysvětluje principy sociálního podnikání, pomáhá s 
nastavením podnikatelského plánu, poskytuje informace k založení sociálního podniku, informuje o 
specifikách zaměstnávání osob se znevýhodněním. Stejně tak služby svých expertů pro oblast sociálního 
podnikání, a to výhradně pro sociální podnikatele. Jedná se o experty, kteří se specializují na konkrétní 
oblasti v sociálním podnikání, např. na principy sociálního podnikání a strategické řízení, na finance, na 
enviro sociální podnikání, na veřejné zakázky, na principy a projekty sociálního podniku a na zahraniční 
přístupy k sociálnímu podnikání, a další. Připravuje a nabízí v této oblasti dotační programy, finanční podporu 
při realizaci stáže ať už pro stávajícího či budoucího zaměstnavatele v segmentu sociálního podnikání. Pro 
tento účel zřizuje MPSV webové stránky (www.ceske-socialni-podnikani.cz), kde jsou uveřejňovány základní 
informace z oblasti sociálního podnikání, adresář sociálních podniků v ČR, potřebné kontakty na konzultanty 
a experty MPSV, uveřejňuje nejnovější aktuality, o dalších možných zdrojích financování a informace o konání 
seminářů v dané oblasti, atp.
V současné době je dle dostupných zdrojů v Ústeckém kraji kolem 25 sociálních podniků s různorodým 
zaměřením. V adresáři MPSV je evidováno 24 sociálních podniků. Z dostupných informací v terénu víme, že 
v adresáři MPSV nejsou pravděpodobně zaneseny všechny sociální podniky v ÚK. Nejrozšířenějšími jsou 
kavárny, gastro provoz, ale i včelařství, autodoprava, automyčky, účetní firmy, údržba veřejných prostranství a 
zeleně, prádelny. Z vlastního průzkumu víme, že většina podniků buďto nemá vůbec zpracován podnikatelský 
plán, nebo jej nemá aktualizovaný. Zároveň z dostupných zdrojů víme, že v Ústeckém kraji není povědomí o 
existenci, natož o fungování a principech sociálního podnikání.
Po vzoru Pardubického kraje navrhujeme aktivně podporovat rozvoj sociálního podnikání v Ústeckém kraji, 
jednak formou dotačního programu na podporu vzniku nových sociálních podniků, ale i stávajících sociálních 
podniků, a s tím souvisejícím zajištěním administrace dotačního programu, poradenství a koordinování 
souvisejících aktivit, na které by navazovala i podpora v podobě osvěty veřejnosti (např. propagace 
sociálního podnikání v Ústeckém kraji, vydání katalogu sociálního podnikání v Ústeckém kraj, konference, 
semináře, veletrhy, apod.).
Stanovisko odboru sociálních věcí:
Odbor sociálních věcí doporučuje schválit záměr na podporu sociálního podnikání v Ústeckém kraji a pro rok 
2023 vytvořit dotační program na jeho vznik a rozvoj, jak je uvedeno výše a v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Materiál byl dne 8. 6. 2022 projednán v Radě Ústeckého kraje a 21. 6. 2022 ve Výboru pro sociální věci, 
bezpečnost a SVL.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková, MPA
vedoucí odboru sociálních věcí PaedDr. Jiří Kulhánek



Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 14. 6. 
2022

2 PaedDr. Jiří Kulhánek   PaedDr. Jiří Kulhánek 
15.6.2022

Podpis zpracovatele:  Olga Korndörferová 14. 6. 2022


