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Předmluva – Luca Jahier 

 

 

Jako předseda skupiny Různé zájmy v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV) 

velice vítám tuto studii stavu sociální ekonomiky v Evropské unii, kterou na zakázku EHSV 

vypracovalo středisko CIRIEC. Protože se od vydání předchozí studie na stejné téma 

v roce 2008 v Evropské unii mnohé změnilo, považovali jsme za nutné znovu přezkoumat 

rozsah a dopad tohoto odvětví, a to jak v členských státech EU, tak v přistupujících či 

kandidátských zemích (Chorvatsko, Island). OSN navíc vyhlásila rok 2012 Mezinárodním rokem 

družstev, a celé odvětví sociální ekonomiky tak má příležitost demonstrovat svoji prospěšnost 

pro naši společnost a ekonomiku. 

 

Sociální ekonomika je nepochybně odvětvím, jež podstatnou měrou přispívá k zajištění 

zaměstnanosti, udržitelnému růstu a spravedlivější distribuce příjmů a bohatství. Jedná se 

o sektor, který dokáže spojovat rentabilitu se sociálním začleňováním a demokratickými 

systémy správy a vedle veřejného a soukromého sektoru navazuje služby na potřeby. 

Rozhodující je, že toto odvětví mnohem lépe než ostatní čelí hospodářské krizi a na evropské 

úrovni sílí uznání jeho významu. 

 

Stále je však ještě mnohé učinit ve prospěch většího porozumění, informovanosti a důvěry 

veřejnosti v toto odvětví. Prvním krokem v tomto procesu musí být úplné pochopení rozsahu 

a záběru sociální ekonomiky v Evropské unii; proto je nutné přezkoumat fakta i čísla. S těmito 

informacemi nyní můžeme usilovat o jednotu a novou identitu odvětví, a to navzdory jeho 

rozmanité povaze. Musíme posílit jeho popularitu tím, že zdůrazníme jeho hospodářský 

a sociální potenciál coby řešení současné hospodářské krize a nástroje pozitivních změn. 

Nechť všechny zainteresované strany přispějí svým dílem k tomu, abychom to dokázali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luca Jahier 

předseda skupiny Různé zájmy 

Evropský hospodářský a sociální výbor 
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Předmluva – Miguel Ángel Cabra de Luna 

 

 

Je nám potěšením přinést po čtyřech letech aktuální verzi studie EHSV na téma Sociální 

ekonomika v EU. Cílem je opět nabídnout přehled tohoto odvětví v EU z kvantitativního 

i kvalitativního hlediska. Tentokrát jsme studii rozšířili na současných 27 členských států 

a přistupující a kandidátské země (Chorvatsko a Island). 

 

EHSV tím prohlubuje své úsilí o uznání a propagaci sociální ekonomiky jako odvětví, které 

nejenže představuje důležitý pilíř zaměstnanosti a sociální soudržnosti v celé Evropě, ale je 

také klíčovým faktorem plnění cílů strategie Evropa 2020. 

 

Jak vyplývá z této studie, podniky sociální ekonomiky rozmanitých forem (včetně sociálních 

podniků) plní důležitou úlohu při posilování konkurenceschopnosti a účinnosti evropského 

hospodářství, a to všemožnými způsoby: nasměrováním rozptýlených a nevyužitých prostředků 

do hospodářské činnosti, mobilizací prostředků na místní úrovni, posilováním podnikatelské 

kultury, odstraňováním nepružnosti trhu, podporou vyšší flexibility trhů, propagací 

multilokalizace výroby a řadou dalších. Jak vidíme za současné hospodářské krize, podniky 

sociální ekonomiky mají také vyšší schopnost udržet zaměstnanost a vyhnout se ztrátám 

pracovních míst v těžkých hospodářských cyklech.  

 

Odvětví v posledních několika letech také zaznamenalo značný nárůst politického a právního 

uznání jak na úrovni EU (Akt o jednotném trhu, Iniciativa pro sociální podnikání, Statut evropské 

nadace, Fondy sociálního podnikání atd.), tak na úrovni vnitrostátní (např. nedávný španělský 

zákon o sociální ekonomice). Věřím, že tato studie bude pozitivním příspěvkem, jenž povede 

k dalšímu uznání sociální ekonomiky.  

 

 

    
 

Miguel Ángel Cabra de Luna 

mluvčí zájmové skupiny Sociální ekonomika 

Evropského hospodářského a sociálního výboru 
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KAPITOLA 1 

 

ÚVOD A CÍLE 

 

1.1.  Úvod a cíle 

1.2.  Metodika 

1.3.  Struktura a shrnutí zprávy 

 

 

1.1. Úvod a cíle 

 

Obecným cílem této zprávy je aktualizace studie, kterou Evropský hospodářský a sociální výbor 

zveřejnil v roce 2008, rozšíření jejího záběru na všech 27 současných členských států EU 

i přistupující a kandidátské země (Chorvatsko, Island) a zkoumání definic, stavu, přínosu, 

právních nástrojů a veřejných politik souvisejících se sociální ekonomikou (SE) a dále též 

pojednání o dopadu hospodářské krize. 

 

K naplnění posledně jmenovaného cíle využívá zpráva tři pomocné cíle či nástroje, jež dosud 

nebyly dostatečně definovány. Prvním je formulace jasné a přesné definice SE jako pojmu 

a různých tříd podniků a organizací, které jsou jejími součástmi. 

 

Druhým pomocným cílem je určit subjekty, které bez ohledu na svůj právní status patří dle 

definice formulované v této zprávě do SE v každém členském státě EU, a porovnat různé 

vnitrostátní definice používané ve vztahu k pojmu SE. 

 

Třetím pomocným cílem je uvést makroekonomická data o SE v 27 členských státech a obou 

kandidátských zemích, přezkoumat poslední vývoj vnitrostátních předpisů o SE, provést 

srovnávací rozbor současných koncepcí a pojetí SE v každé zemi a zkoumat, jak může sociální 

ekonomika přispět a jak přispěje k provádění strategie Evropa 2020.  

 

1.2. Metodika 

 

Zprávu připravili a sepsali Rafael Chaves a José Luis Monzón ze střediska CIRIEC za pomoci 

odborného výboru, jehož členy byli D. Demoustier (Francie), R. Spear (Spojené království), 

Alberto Zevi (Itálie), Chiara Carini (Itálie) a Magdalena Hunčová (Česká republika) a který 

s řediteli diskutoval o harmonogramu činnosti jako celku, o metodice a návrhu závěrečné 

zprávy. 

 

Jelikož se jedná o aktualizované znění, většina dokumentu vychází z předcházející zprávy 

zveřejněné v roce 2008 pod názvem „Sociální ekonomika v Evropské unii“. Co se týče 

metodiky, přebírá první část zprávy definici obchodního či tržního sektoru SE 

uvedenou v příručce Evropské komise s názvem Manual for drawing up the Satellite Accounts 

of Co-operatives and Mutual Societies (Manuál pro zpracování satelitních účtů podniků sociální 

ekonomiky – družstva a vzájemné společnosti) jako základ pro definici SE jako celku, nad níž 

panuje široký konsensus politiků i vědců.  

 

Pokud se týká druhého cíle zprávy, v únoru, březnu a dubnu 2012 byla provedena rozsáhlá 

oborová studie formou dotazníku zaslaného všem 27 členským státům a přistupujícím 

a kandidátským zemím. Byl zaslán významným respondentům s odbornou znalostí pojmu SE, 
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příbuzných oblastí a praxe v tomto sektoru ve vlastní zemi. Těmito odborníky jsou akademičtí 

vědečtí pracovníci, pracovníci federací a organizací zastupujících SE a vysoce postavení státní 

úředníci pověření otázkami týkajícími se SE. Průzkum dosáhl velice uspokojivých výsledků: bylo 

shromážděno 52 dotazníků z 26 zemí. Chybějící údaje pomohly doplnit příspěvky od 

evropských organizací, jako jsou Cooperatives Europe, COGECA či ICMIF. 

 

Tabulka 1.1. Zaslané dotazníky 

 

  Dotazníky 

Rakousko 1 

Belgie 3 

Bulharsko 2 

Kypr 0 

Česká republika 3 

Dánsko 1 

Estonsko 0 

Finsko 1 

Francie 2 

Německo 4 

Řecko 2 

Maďarsko 4 

Irsko 2 

Itálie 2 

Lotyšsko 1 

Litva 1 

Lucembursko 0 

Malta 1 

Nizozemsko 1 

Polsko 3 

Portugalsko 1 

Rumunsko 2 

Slovensko 3 

Slovinsko 2 

Španělsko 3 

Švédsko 1 

Spojené království 2 

Přistupující a kandidátské země 

Chorvatsko 3 

Island 1 

 

Třetí pomocný cíl zprávy – určení veřejných politik, rozbor nedávno přijatých vnitrostátních 

předpisů o sociální ekonomice, posouzení dopadu hospodářské krize na sociální ekonomiku 

a zkoumání, jak může sociální ekonomika přispět a jak přispěje k provádění strategie 

Evropa 2020 – byl řešen konzultací odborného výboru a odborníků z praxe, s využitím informací 

získaných pomocí dotazníků a v diskusích s odborným výborem a vědeckým výborem CIRIEC 

pro sociální ekonomiku.  
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1.3. Struktura a shrnutí zprávy 

 

Zpráva je strukturována takto: 

 

Po úvodní kapitole představující zprávu a její cíle následuje kapitola 2, kde je nastíněn 

historický vývoj sociální ekonomiky jako pojmu včetně nejnovějších informací o jejím uznání 

v systémech národních účtů. 

 

Kapitola 3 začíná formulací definice sociální ekonomiky, která je v souladu se systémy 

národních účtů, a poté jsou zde určeny hlavní skupiny subjektů sociální ekonomiky dle této 

definice. 

 

V kapitole 4 jsou shrnuty hlavní teoretické přístupy k sociální ekonomice s uvedením jejich 

vzájemných podobností a odlišností. 

 

Kapitoly 5 a 6 přinášejí přehled současného stavu sociální ekonomiky v EU pomocí srovnávací 

analýzy pojetí sociální ekonomiky v každé zemi a makroekonomických dat o sociální ekonomice 

ve 27 členských státech a přistupujících a kandidátských zemích. 

 

V kapitolách 7, 8 a 9 je uveden přehled nedávno přijatých vnitrostátních předpisů týkajících se 

sociální ekonomiky, veřejných politik, které jednotlivé země vyvinuly pro účely sociální 

ekonomiky, a poté následuje posouzení dopadu hospodářské krize a přínosu sociální 

ekonomiky k provádění strategie Evropa 2020. 

 

Závěrečná kapitola 10 analyzuje výzvy a trendy a předkládá závěry zprávy. Zpráva je 

zakončena seznamem bibliografických odkazů. 
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KAPITOLA 2 

 

HISTORICKÝ VÝVOJ POJMU SOCIÁLNÍ EKONOMIKA 

 

2.1.  Lidová sdružení a družstva na počátku dějin sociální ekonomiky 

2.2.  Současný rozsah a oblast působnosti sociální ekonomiky 

2.3.  Současné určení a institucionální uznání sociální ekonomiky 

 

 

2.1. Lidová sdružení a družstva na počátku dějin sociální ekonomiky  

 

Sociální ekonomika (SE) je jako činnost historicky spojena s lidovými sdruženími a družstvy, 

která tvoří její kostru. Právě systém hodnot a zásady jednání lidových sdružení, které se 

odrazily v historickém družstevním hnutí, stojí za vznikem moderního pojetí SE, v němž lze 

organizace strukturovat do tří velkých skupin: družstva, vzájemné společnosti a sdružení 

a nedávno doplněné nadace. Ve skutečnosti byly tyto velké skupiny provázanými projevy téhož 

podnětu: byla jím reakce nejohroženějších a bezbranných sociálních skupin prostřednictvím 

svépomocných organizací na nové životní podmínky vzniklé rozvojem průmyslového 

kapitalismu v 18. a 19. století. Družstva, vzájemné společnosti a odbojové společnosti 

představují tři směry, jimiž se tento impuls ke sdružování rozvíjel. 

 

Ačkoli již v průběhu středověku došlo ke značnému rozmachu charity (charitativních nadací, 

bratrstev a nemocnic) a organizací vzájemné pomoci, právě lidová sdružení, družstva 

a vzájemné společnosti 19. století získaly mimořádnou dynamiku díky iniciativám pracujících 

vrstev. Kupříkladu v Británii se v devadesátých letech 18. století rozrostl počet tzv. přátelských 

spolků. V celé Evropě byly zakládány četné vzájemné hospodárné společnosti a společnosti 

vzájemné pomoci. Ve druhé polovině 19. století došlo ke značnému růstu vzájemného hnutí 

v zemích Latinské Ameriky, jako jsou Uruguay a Argentina. 

 

První náznaky sdružování do družstev vyklíčily v Británii závěrem 18. a počátkem 19. století ve 

spontánní reakci průmyslových dělníků na drsné životní podmínky. Značný vliv na družstevní 

hnutí si však brzy získaly socialistické myšlenky Roberta Owena a ricardiánští antikapitalisté, 

jako byli William Thompson, George Mudie, William King, Thomas Hodgskin, John Gray 

a John Francis Bray. V letech 1824–1835 bylo navázáno těsné spojení mezi tímto hnutím 

a odborovými svazy, neboť v obou případech šlo o vyjádření svébytného hnutí dělníků s týmž 

cílem, jímž byla emancipace dělnické třídy. V letech 1831 až 1835 proběhlo v Británii 

osm Družstevních kongresů, jež koordinovaly družstva i odborové hnutí. Na jednom z těchto 

kongresů byl ustaven Velký státní konsolidovaný odborový svaz (Grand National Consolidated 

Trades Union), sdružující všechny britské odbory. 

 

Do vývoje družstevního hnutí v Británii přímo a rozhodujícím způsobem zasáhl William King, 

jehož vliv se projevil ve známém družstvu založeném v anglickém městě Rochdale roku 1844 

28 dělníky, mezi nimiž bylo šest žáků Roberta Owena (Monzón, 2003). Slavné družstevní 

zásady, jimiž se řídila činnost tzv. Rochdaleských pionýrů, přejala družstva všeho druhu, jež 

v roce 1895 utvořila v Londýně Mezinárodní družstevní svaz (International Cooperative Alliance, 

ICA), a měla zásadní podíl na rozvoji moderního pojetí SE. 

 

Podle Kongresu ICA, který se konal v roce 1995 v Manchesteru, jsou družstva vedená těmito 

zásadami demokratickými organizacemi, v nichž je rozhodování v rukou většiny členů družstva 
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zřízeného pro konkrétní činnost, případní investoři či kapitáloví účastníci nemohou utvořit 

většinu a přebytky nejsou přerozdělovány podle žádných kritérií kapitálové proporcionality. 

Dalšími znaky odlišujícími družstva od jiných podniků jsou rovné volební právo, omezená 

náhrada za kapitálový podíl, jímž musejí členové přispět, a v řadě případů tvorba nedělitelných 

rezerv, které nelze rozdělit ani v případě ukončení činnosti organizace. 

 

Počínaje Rochdalem poutají družstva pozornost různých myšlenkových směrů. Pro literaturu 

zabývající se tímto jevem je mimo jiné typické překračování ideologických mantinelů 

a analytický pluralismus. Rozsáhlé analýzy tohoto nekonvenčního typu podniku provedli utopičtí 

socialisté, ricardiánští socialisté, sociální křesťané (katoličtí i protestantští) i sociální liberálové, 

stejně jako přední klasičtí, marxističtí a neoklasičtí ekonomové. 

 

Pojem sociální ekonomika se v ekonomické literatuře poprvé objevil patrně v roce 1830. Toho 

roku publikoval francouzský liberální ekonom Charles Dunoyer Nové pojednání o sociální 

ekonomice (Nouveau traité d'économie sociale), v němž se zasazoval o morální pojetí 

ekonomie. V období let 1820–1860 pak ve Francii působil heterogenní myšlenkový směr, jejž 

lze souhrnně nazvat sociální ekonomové. Většinu z nich ovlivnily analýzy T. R. Malthuse 

a S. de Sismondi týkající se existence ‚selhání trhu‛, která mohou vést k nerovnováze, 

a vymezení skutečného předmětu ekonomie, za nějž Sismondi považoval člověka spíše než 

bohatství. Většinu sociálních ekonomů je však nutno zařadit do sféry liberálního ekonomického 

myšlení, zásad laissez-faire a institucí, které se postupně konsolidovaly s nástupem 

kapitalismu, včetně kapitalistických podniků a trhů. 

 

V důsledku toho myslitelé sociální ekonomiky v tomto období nezahájili ani neprosazovali 

žádnou alternativu či doplňující přístup ke kapitalismu. Tito ekonomové rozvíjeli spíše teoretické 

pojetí společnosti a sociálního aspektu spojováním morálky a ekonomie na základě morálního 

jednání jednotlivce dle F. Le Playe (Azam, 2003), podle nějž cílem ekonomů neměl být blahobyt 

nebo bohatství, nýbrž sociální smír (B. de Carbon, 1972). 

 

Ve druhé polovině 19. století prodělala sociální ekonomie zásadní obrat vlivem dvou velkých 

ekonomů: Johna Stuarta Milla a Leona Walrase. 

 

Mill věnoval značnou pozornost podnikovému sdružování pracujících, v družstevní i vzájemné 

podobě. Ve své nejvýznamnější práci s názvem Zásady politické ekonomie (Principles 

of Political Economy) podrobně zkoumal výhody a nedostatky zaměstnaneckých družstev 

a vyzval k podpoře tohoto typu podniku vzhledem k jeho ekonomickým a morálním přínosům. 

 

Leon Walras se podobně jako Mill domníval, že družstva mohou hrát významnou úlohu při 

řešení sociálních konfliktů tím, že budou plnit důležitou „ekonomickou funkci nikoli skoncováním 

s kapitálem, nýbrž omezením kapitalismu, a dále neméně významnou funkci morální, jež 

spočívá v zavedení demokracie do fungování výrobního procesu“ (Monzón, 1989). 

 

Významný odklon od původního pojetí sociální ekonomiky spojovaného s modelem F. Le Playe 

znamenala Walrasova práce Studie sociální ekonomiky – teorie rozdělení společenského 

bohatství (Études d'Économie Sociale: théorie de la répartition de la richesse sociale), vydaná 

v Lausanne roku 1896. Podle Walrase se sociální ekonomika stala součástí ekonomie a oblastí 

hospodářské činnosti, která je hojně rozšířena v družstvech, vzájemných společnostech 

a sdruženích, jak je známe dnes. Moderní pojetí sociální ekonomiky tak nabylo svých hlavních 

rysů koncem 19. století jako odraz hodnot demokratického sdružování, vzájemných společností 

a družstev. 
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2.2. Současný rozsah a oblast působnosti sociální ekonomiky 

 

Ačkoli sociální ekonomika zaujímala v Evropě první třetiny 20. století relativně významné místo, 

pro růstový model západní Evropy v letech 1945–1975 byl typický především tradiční soukromý 

kapitalistický sektor a sektor veřejný. Tento model se stal základem sociálního státu, který řešil 

rozpoznaná selhání trhu a nasadil balík opatření, jejichž nápravná funkce se velice osvědčila: 

přerozdělení příjmů, přidělování prostředků a proticyklické politiky. Všechna uvedená opatření 

vycházejí z Keynesova modelu, v němž jsou velkými sociálními a hospodářskými subjekty 

federace zaměstnavatelů a odbory spolu se státem. 

 

V zemích střední a východní Evropy napojených na sovětský systém a vyznačujících se 

centrálně plánovanou ekonomikou byl jediným hospodářským subjektem stát, jenž subjektům 

sociální ekonomiky neponechával žádný prostor. V zemích sovětského bloku byla viditelně 

přítomna pouze družstva, byť byly zcela pošlapány jejich tradiční zásady, jako jsou dobrovolné 

a otevřené členství a demokratické uspořádání. V posledních dvou stoletích přišli čeští 

ekonomové s různými ekonomickými přístupy, jež na první místo nekladly výlučně zisk. V této 

tradici, která započala v 19. století, pokračovala za první československé republiky řada 

neziskových organizací.  

 

Konsolidace smíšených systémů ekonomiky nebyla překážkou rozvoje značného množství 

podniků a organizací – družstev, vzájemných společností a sdružení –, jež se podílely na řešení 

společensky významných problémů a otázek obecného zájmu týkajících se mj. cyklické 

nezaměstnanosti, zeměpisné nerovnováhy mezi venkovskými oblastmi či změna ve vyvážení sil 

mezi maloobchodními distribučními organizacemi a spotřebiteli. Nicméně v tomto období 

sociální ekonomika jako významná síla v procesu harmonizace hospodářského růstu 

a sociálního státu, kde stát zaujímal ústřední pozici, prakticky vymizela. Teprve s příchodem 

krize sociálního státu a smíšených systémů ekonomiky v poslední čtvrtině 20. století došlo 

v některých evropských zemích k opětovnému probuzení zájmu o typické organizace SE, ať již 

v podobě obchodních alternativ k modelům kapitalistického a veřejného sektoru, jako jsou 

družstva a vzájemné společnosti, či v podobě netržních organizací – povětšinou sdružení 

a nadací. Tento zájem pramenil ze skutečnosti, že tržní ekonomiky obtížně nacházely 

uspokojivá řešení tak závažných problémů, jako byla rozsáhlá dlouhodobá nezaměstnanost, 

sociální vyloučení, sociální stát na venkově a v upadajících městských oblastech, zdraví, 

vzdělávání, kvalita života důchodců, udržitelný růst a další. Jedná se o sociální potřeby, které 

nejsou dostatečně či přiměřeně naplňovány soukromými kapitalistickými subjekty či veřejným 

sektorem a jež nelze snadno řešit samovolnou adaptační schopností trhů nebo tradiční 

makroekonomickou politikou. 

 

Navzdory řadě transformací velkých družstev a vzájemných společností na jiné typy organizací, 

k nimž v posledních desetiletích došlo v některých evropských zemích, zaznamenává obchodní 

odvětví SE (družstva a vzájemné společnosti) značný růst, jak potvrzuje Evropská komise 

v Manuálu pro zpracování satelitních účtů podniků sociální ekonomiky: družstva a vzájemné 

společnosti.  

 

Významné studie potvrdily značný růst SE jako celku v Evropě. Jedna z nejvýznamnějších 

studií, vypracovaná střediskem CIRIEC pro Evropskou komisi v rámci pilotního programu 

„Terciární sektor a zaměstnanost“, poukazuje na rostoucí význam družstev, vzájemných 

společností a sdružení pro tvorbu a udržování zaměstnanosti a nápravu závažných 

ekonomických a sociálních nerovností. 
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Po zhroucení sovětského bloku došlo k rozpadu řady družstev ve východní a střední Evropě. 

Navíc v očích veřejnosti byla vážně diskreditována. V poslední době však občanské iniciativy 

zaměřující se na rozvoj projektů SE zažívají nový rozmach, jenž se projevuje v návrzích 

předpisů na podporu organizací v tomto odvětví. 

 

Impozantní růst zaznamenávají organizace SE věnující se vytváření tzv. sociálních nebo 

obecně prospěšných statků, což jsou především práce a sociální integrace a sociální služby 

a komunitní péče. Zdá se, že sdružení a družstva šla na tomto poli společnou cestou 

porozumění a spolupráce na řadě svých projektů a činností, jako v případě sociálních podniků, 

z nichž mnohé patří mezi družstva a které již různé evropské země uznávají jako zvláštní právní 

formu – je tomu tak mj. v Itálii, Portugalsku, Francii, Belgii, Španělsku, Polsku, Finsku 

a ve Spojeném království. Jejich charakteristické rysy jsou shrnuty v části 3.2.D této zprávy. 

 

V EU o 27 členských státech bylo v roce 2009 více než 207 000 ekonomicky aktivních družstev. 

Jsou nedílnou součástí všech hospodářských činností, zejména pak zemědělství, finančních 

zprostředkovatelských služeb, maloobchodu a bydlení, dále též existují zaměstnanecká 

družstva v průmyslu, stavebnictví a službách. Tato družstva jsou přímými zaměstnavateli 

4,7 milionu lidí a mají 108 milionů členů.  

 

Vzájemné společnosti v oblasti zdravotnictví a sociální péče poskytují pomoc a pojistné krytí 

více než 120 milionům lidí. Vzájemné pojišťovny mají podíl na trhu ve výši 24 %. 

 

Sdružení zaměstnávala v EU o 27 členských státech v roce 2010 8,6 milionu lidí; sdružení se 

podílejí více než 4 % na HDP a jejich členové zahrnují 50 % občanů EU.  

 

Závěrem lze říci, že kromě kvantitativního významu SE v posledních desetiletích nejen 

prokázala schopnost účinně přispívat k řešení nových společenských problémů, ale také posílila 

své postavení instituce potřebné k zajištění stabilního a udržitelného hospodářského růstu, 

spravedlivější distribuce příjmů a bohatství, přizpůsobení služeb potřebám, vyšší hodnoty 

hospodářské činnosti zaměřené na uspokojování společenských potřeb, nápravy nerovností na 

trhu práce a – stručně řečeno – k prohloubení a posílení hospodářské demokracie. 

 

2.3. Současné určení a institucionální uznání sociální ekonomiky 

 

Určení SE v jejím dnešním pojetí započalo v sedmdesátých letech 20. století ve Francii, když 

organizace zastupující družstva, vzájemné společnosti a sdružení vytvořily Národní styčný 

výbor pro činnost vzájemných společností, družstev a sdružení (CNLAMCA). Od konce 

2. světové války do roku 1977 vypadl pojem sociální ekonomika z každodenního jazyka, 

a to i mezi jednotlivými skupinami spadajícími do tohoto sektoru hospodářské činnosti. V letech 

1977 a 1979 proběhly evropské konference družstev, vzájemných společností a sdružení pod 

záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru. U příležitosti svého 10. výročí 

zveřejnil výbor CNLAMCA Chartu sociální ekonomiky (Charte de l'économie sociale), jež 

definuje SE jako soubor organizací, které nepatří do veřejného sektoru, fungují na 

demokratických principech, sdružují členy s rovnými právy a povinnostmi a využívají zvláštní 

režim vlastnictví a distribuce zisku a využívají přebytky k rozšíření organizace a zlepšení jejích 

služeb pro členy a společnost. 

 

Tyto definiční znaky pronikly do široké ekonomické literatury a vymezují sféru SE, která stojí na 

třech hlavních pilířích – družstvech, vzájemných společnostech a sdruženích – k nimž 
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v poslední době přibyly nadace. V Belgii vydala Valonská rada pro sociální ekonomiku (CWES) 

v roce 1990 zprávu, podle níž je sektor SE součástí ekonomiky složenou ze soukromých 

organizací, jež charakterizují následující společné znaky: „a) cíl sloužit členům nebo 

společenství, nikoli vytvářet zisk; b) autonomní správa; c) demokratický rozhodovací proces; 

d) nadřazenost jednotlivců a práce nad kapitálem v distribuci příjmů.“ 

 

 Nejnovější definice pojmu SE pocházející přímo od zúčastněných organizací je 

uvedena v Chartě zásad sociální ekonomiky pocházející od Evropské stálé konference 

družstev, vzájemných společností, sdružení a nadací (CEP-CMAF), jež na úrovni EU 

zastupuje tyto čtyři skupiny organizací sociální ekonomiky.  

 

Rozmach SE registrují také politické a právní kruhy jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni. 

První zemí, která politicky a právně uznala moderní pojetí SE, je Francie, která dekretem 

z prosince 1981 vytvořila Meziresortní delegaci pro sociální ekonomiku (Délégation 

interministérielle à l´Économie Sociale – DIES). Pojem sociální ekonomika byl administrativně 

zakotven i v dalších evropských zemích, např. ve Španělsku. V roce 2011 se Španělsko stalo 

první evropskou zemí, která přijala zákon o sociální ekonomice. Takový zákon má i Řecko, 

Portugalsko již předložilo jeho návrh. Nová francouzská vláda, která se ujala funkce 

v červnu 2012, jmenovala na ministerstvu hospodářství, financí a zahraničního obchodu 

zástupce ministra pro sociální ekonomiku. Na evropské úrovni zveřejnila Evropská komise roku 

1989 sdělení s názvem „Podniky v sektoru sociální ekonomiky: evropský trh bez hranic“. Téhož 

roku Komise sponzorovala 1. evropskou konferenci o sociální ekonomice (Paříž) a vytvořila 

oddělení pro sociální ekonomiku na GŘ XXII pro podniky, obchod, cestovní ruch a sociální 

ekonomiku. V letech 1990, 1992, 1993 a 1995 Komise podpořila evropskou sociální ekonomiku 

konferencemi v Římě, Lisabonu, Bruselu a Seville. Od té doby byla uspořádána řada dalších 

evropských konferencí. Poslední dvě proběhly v Toledu (květen 2010) a Bruselu (říjen 2010). 

Na summitu v Lucemburku roku 1997 byla uznána úloha podniků sociální ekonomiky pro místní 

rozvoj a tvorbu pracovních míst, a byla též zahájena pilotní iniciativa „Terciární sektor 

a zaměstnanost“, kde je cílovým odvětvím sociální ekonomika. 

 

Rovněž v Evropském parlamentu existuje od roku 1990 meziskupina Evropského parlamentu 

pro sociální ekonomiku. V roce 2006 vyzval Evropský parlament Komisi, „aby respektovala 

sociální hospodářství a předložila sdělení, které se tímto základním kamenem evropského 

sociálního modelu bude zabývat". Roku 2009 přijal Evropský parlament významné usnesení 

o sociální ekonomice, kde uznal SE jako sociálního partnera a klíčový subjekt pro plnění cílů 

Lisabonské strategie. Velice nedávno pak Evropská komise podnikla dvě důležité iniciativy 

týkající se sociálních podniků, tj. souboru podniků tvořících nedílnou součást sociální 

ekonomiky. Jsou jimi Iniciativa pro sociální podnikání (Social Business Initiative, SBI) a návrh 

nařízení o evropských fondech sociálního podnikání.  

 

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) pak vydal řadu zpráv a stanovisek k podílu 

podniků sociální ekonomiky na plnění různých cílů veřejných politik. Mezi nejnovějšími 

stanovisky EHSV z vlastní iniciativy a průzkumnými stanovisky je také stanovisko k různým 

formám podniků, jež uznává význam sociální ekonomiky pro budování Evropy, stanovisko 

k sociální ekonomice v Latinské Americe (stanovisko zpravodaje pana Cabra de Luny), jež se 

zabývá působením sociální ekonomiky na místní rozvoj a sociální soudržnost, a stanovisko 

k sociálnímu podnikání a sociálním podnikům. Výsledkem konzultace ze strany Komise jsou 

stanoviska EHSV k Iniciativě pro sociální podnikání (zpravodaj: pan Guerini) a k návrhu 

nařízení o evropských fondech sociálního podnikání (zpravodajka: paní Rodert). 
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KAPITOLA 3 

 

URČENÍ SUBJEKTŮ A SKUPIN SPADAJÍCÍCH POD POJEM SOCIÁLNÍ EKONOMIKA 

 

3.1.  Na cestě k uznání sociální ekonomiky v systémech národních účtů 

3.2.  Definice sociální ekonomiky kompatibilní se systémy národních účtů 

3.3.  Tržní či obchodní subsektor sociální ekonomiky 

3.4.  Netržní subsektor sociální ekonomiky 

3.5.  Sociální ekonomika – pluralita a společná základní identita 

 

 

3.1. Na cestě k uznání sociální ekonomiky v systémech národních účtů 

 

Systémy národních účtů plní navýsost důležitou funkci tím, že podávají pravidelné a přesné 

informace o hospodářské činnosti a přispívají k terminologické a pojmové harmonizaci 

hospodářských záležitostí, jejímž cílem je umožnit systematická a smysluplná mezinárodní 

srovnání. V současnosti jsou dvěma nejvýznamnějšími platnými systémy národních účtů 

Systém národních účtů OSN (1993 SNA) a Evropský systém národních a regionálních účtů ve 

Společenství (1995 ESA nebo ESA 95). Systém 1993 SNA stanoví národní účetní pravidla pro 

všechny země světa. Systém 1995 ESA platí pro členské státy EU a je plně v souladu se 

systémem 1993 SNA, byť zde panují menší rozdíly. 

 

Tisíce a tisíce subjektů (institucionálních jednotek), jež provozují výrobní činnost (dle definice 

1993 SNA a 1995 ESA) v každé zemi, jsou zařazeny do pěti vzájemně se vylučujících 

institucionálních sektorů, které tvoří každou národní ekonomiku: 1) nefinanční podniky (S.11), 

2) finanční instituce (S.12), vládní instituce (S.13), domácnosti (S.14) a 5) neziskové instituce 

sloužící domácnostem (S.15). 

 

To znamená, že namísto toho, aby podniky a organizace tvořící část pojmu SE byly 

v systémech národních účtů uznány coby odlišný institucionální sektor, jsou družstva, vzájemné 

společnosti, sdružení a nadace roztroušeny do těchto pěti institucionálních sektorů, což ztěžuje 

jejich analýzu jako jednotné skupiny. 

 

Evropská komise před nedávnem připravila Manuál pro zpracování satelitních účtů podniků 

sociální ekonomiky – družstva a vzájemné společnosti, který umožní získat systematické, 

přesné a spolehlivé údaje o významné složce SE, kam patří družstva, vzájemné společnosti 

a další podobné podniky. Na základě tohoto manuálu byly již roku 2011 na popud GŘ Evropské 

komise pro podniky a průmysl zpracovány satelitní účty pro družstva a vzájemné společnosti ve 

Španělsku, Belgii, Srbsku a Makedonii. Totéž generální ředitelství nedávno sponzorovalo 

iniciativu zaměřenou na přípravu spolehlivých statistik pro sociální podniky. 

 

Jak se praví v manuálu k satelitním účtům podniků SE, metody využívané dnešními systémy 

národních účtů pocházejícími z poloviny 20. století vedly ke vzniku nástrojů pro sběr hlavních 

národních ekonomických agregovaných dat v kontextu smíšené ekonomiky se silným 

soukromým kapitalistickým sektorem a komplementárním a často intervenčním sektorem 

veřejným. Logicky je pak v systému národních účtu opírajícím se o bipolární institucionální 

realitu málo prostoru pro třetí pilíř, jenž není ani veřejný ani kapitalistický, přičemž druhý z nich 

lze prakticky ztotožnit s celým soukromým sektorem. To je jeden z důležitých faktorů 
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objasňujících institucionální neviditelnost sociální ekonomiky v dnešních společnostech, a jak 

manuál přiznává, je v rozporu s rostoucím významem organizací, jež jsou součástí SE. 

 

3.2. Definice sociální ekonomiky kompatibilní se systémy národních účtů 

 

Další příčinou institucionální neviditelnosti sociální ekonomiky, o níž byla zmínka výše, je 

absence jasné a přesné definice pojmu a rozsahu SE, která by mohla být užitečně využita 

v systémech národních účtů. Taková definice nesmí obsahovat právní ani administrativní 

kritéria a musí se soustředit na analýzu působení subjektů SE tak, aby dokázala postihnout 

shodné a rozlišující znaky mezi nimi navzájem i mezi nimi a dalšími hospodářskými subjekty. 

Zároveň musí být kombinací tradičních principů a charakteristických hodnot SE a platné 

metodiky systémů národních účtů tak, aby vytvořila jednotný pojem, jenž bude představovat 

funkční definici a bude se těšit širokému konsensu politiků i vědců a umožní kvantifikovat hlavní 

agregovaná data o podnicích SE a zobrazit je v homogenní a mezinárodně standardizované 

podobě. 

 

Z uvedených důvodů navrhujeme v této zprávě následující pracovní definici SE: 

 

Soubor soukromých podniků s formálním uspořádáním, autonomním rozhodováním 

a dobrovolným členstvím, vytvořených za účelem naplňování potřeb členů prostřednictvím trhu 

výrobou zboží a poskytováním služeb, pojištění a financování, kde rozhodování ani jakákoli 

distribuce zisku či přebytků nejsou přímo odvozeny od kapitálu či příspěvků jednotlivých členů, 

kteří mají každý jeden hlas, avšak jsou vždy podřízeny demokratickým a participativním 

rozhodovacím procesům. Sociální ekonomika rovněž zahrnuje soukromé organizace 

s formálním uspořádáním, autonomním rozhodováním a dobrovolným členstvím, které 

produkují netržní služby pro domácnosti a jejichž případné přebytky nemohou přejít do 

vlastnictví hospodářských subjektů, které je zřizují, řídí nebo financují. 

 

Tato definice je plně v souladu s vymezením pojmu SE v Chartě zásad sociální ekonomiky 

CEP-CMAF (viz část 2.3 této zprávy). Z hlediska národních účtů zahrnuje dva hlavní subsektory 

SE: a) tržní či podnikový subsektor a b) netržní výrobní subsektor. Uvedená klasifikace je velmi 

užitečná pro přípravu spolehlivých statistik a analýzu hospodářské činnosti v souladu s aktuálně 

platnými systémy národních účtů. Ze socio-ekonomického hlediska se oba subsektory částečně 

vzájemně prolínají a mezi tržní a netržní složkou SE panují těsné vazby vzhledem k jednomu 

charakteristickému rysu, který je všem organizacím SE společný: jedná se o organizace lidí, 

kteří vykonávají činnost s hlavním cílem naplňovat lidské potřeby, a nikoli odměňovat 

kapitalistické investory. 

 

Dle výše uvedené definice mají uvedené dva subsektory SE následující společné znaky: 

 

1) jsou soukromé, jinými slovy nenáležejí k veřejnému sektoru ani mu nejsou podřízeny, 

 

2) mají formální uspořádání, tj. zpravidla mají právní subjektivitu, 

 

3) rozhodují se autonomně, což znamená, že je plně na jejich volbě výběr a rozpuštění 

jejich řídicích orgánů i řízení a organizace jejich činnosti, 

 

4) členství v nich je dobrovolné. Jinými slovy není povinností se k nim připojit, 
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5) veškerá případná distribuce zisku či přebytků mezi členy není odvozena od kapitálu či 

příspěvků jednotlivých členů, nýbrž od jejich činnosti či transakcí ve vztahu k organizaci, 

 

6) provádějí hospodářskou činnost s daným cílem, jímž je naplňování potřeb lidí, 

domácností nebo rodin. Z toho důvodu jsou organizace SE považovány za organizace 

lidí, nikoli kapitálu. Pracují s kapitálem a dalšími neměnovými prostředky, nikoli však pro 

kapitál, 

 

7) jsou demokratickými organizacemi. Vyjma některých dobrovolných organizací, které 

poskytují netržní služby domácnostem, používají organizace SE prvního řádu ve svých 

rozhodovacích procesech obvykle zásadu „jeden hlas na osobu“ bez ohledu na kapitál 

či příspěvky členů. Vždy uplatňují demokratické a participativní rozhodovací procesy. 

Organizace na ostatních úrovních mají rovněž demokratické uspořádání. Členové mají 

většinovou či výlučnou kontrolu nad rozhodovací pravomocí v organizaci. 

 

Velmi důležitým znakem organizací SE s hlubokými historickými kořeny je jejich demokratická 

povaha. Ve výše zmíněném manuálu pro zpracování satelitních účtů se u podniků sociální 

ekonomiky, jež patří k tržním výrobcům (zařazených do institucionálních sektorů národních účtů 

S.11 a S.12), demokratické kritérium považuje za předpoklad zařazení daného podniku do 

sociální ekonomiky, neboť společenský přínos těchto podniků zpravidla nevychází z jejich 

hospodářské činnosti, která je nástrojem k plnění neziskového cíle, nýbrž z jejich účelu 

a demokratických a participativních hodnot, jejichž prostřednictvím podnik provozují. 

 

Pracovní definice SE uvedená v této zprávě však také umožňuje zařadit dobrovolné neziskové 

organizace, které jsou poskytovateli netržních služeb pro domácnosti, ačkoli postrádají 

demokratické uspořádání, neboť je díky tomu možno zařadit do sociální ekonomiky také vysoce 

renomované organizace třetího sektoru zaměřené na sociální práci, jež vytvářejí sociální či 

obecně prospěšné statky s nezpochybnitelným společenským přínosem. 

 

3.3. Tržní či obchodní subsektor sociální ekonomiky 

 

Tržní subsektor SE v zásadě sestává z družstev a vzájemných společností, obchodních skupin 

řízených družstvy, vzájemnými společnostmi a dalšími organizacemi SE, jiných obdobných 

podniků a určitých neziskových institucí ve službách podniků SE. 

 

Vedle znaků společných všem subjektům SE se v pracovní definici zařazené v části 3.2. výše 

a v manuálu Evropské komise zdůrazňují tři základní charakteristické rysy podniků SE: 

 

a) Jsou zakládány za účelem naplňování potřeb jejich členů svépomocí, tj. jedná se 

o podniky, v nichž jsou členové zároveň příjemci příslušné činnosti. 

 

Manuál Evropské komise podrobně vysvětluje rozsah a omezení této charakteristiky. 

Ústředním cílem těchto podniků je naplňovat a řešit potřeby členů, jimiž jsou obecně 

jednotlivci či rodiny. 

 

Ve družstvech a vzájemných společnostech jsou členové obvykle (ne však vždy) 

příjemci příslušné činnosti. Svépomocný princip je tradiční zásadou družstevního 

a vzájemného hnutí. Hlavním cílem těchto podniků je výkon družstevní či vzájemné 

činnosti sloužící k naplňování potřeb typických členů daného subjektu (družstevníků či 

členů vzájemné společnosti), jimiž jsou především jednotlivci či rodiny. 
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Vztah mezi přijímajícím členem a podnikem SE je dán právě příslušnou činností 

družstva nebo vzájemné společnosti. V zaměstnaneckém družstvu je družstevní 

činností zaměstnání členů, v bytovém družstvu jde o výstavbu bydlení pro členy, 

zemědělské družstvo uvádí na trh produkty vyrobené členy, ve vzájemné společnosti je 

vzájemnou činností pojištění členů atd. 

 

Pro výkon družstevní či vzájemné činnosti sloužící členům je přirozeně zapotřebí 

provozovat pomocnou činnost s dalšími, nečlenskými subjekty na trhu. Například 

zaměstnanecké družstvo prodává své zboží a služby na trhu (pomocná činnost) a tím 

vytváří či udržuje zaměstnanost svých členů (družstevní činnost). 

 

V případě vzájemných společností panuje nedělitelná a nerozlučná vazba mezi 

členstvím (člen) a postavením pojištěnce (příjemce vzájemné činnosti). 

 

U družstev je vazba mezi členstvím a užíváním běžná, nikoli však vždy nezbytná. 

Některé kategorie „přidružených členů“ mohou přispívat do podniku, aniž by byli 

příjemci družstevní činnosti. Příkladem jsou kapitáloví investoři či bývalí přijímající 

členové, kteří již nejsou příjemci z logických, oprávněných důvodů (mj. důchod); někdy 

mohou být přispívajícími členy podniku dokonce některé veřejné orgány. Pokud platí 

výše uvedená pracovní definice podniku SE včetně demokratického řízení přijímajícími 

členy, budou podniky zahrnující tyto další kategorie nepřijímajících přispívajících členů 

zařazeny do obchodního subsektoru SE. 

 

Mohou také existovat jiné podniky SE, jako v případě sociálních podniků, kde někteří 

členové mohou sdílet cíle, aniž by přísně vzato byli stálými členy, přestože přetrvává 

jejich přechodný vztah. Sem mohou patřit dokonce některé dobrovolné činnosti. 

Nicméně typické a rozhodující je zde to, že v těchto podnicích je vždy přítomen 

reciproční vztah, stabilní pouto mezi podnikem a těmi, kdo se s určitou mírou kontinuity 

podílejí na jeho činnostech, sdílejí související rizika a nabízejí za členství určitou 

protihodnotu. 

 

Příjemci činností podniků SE rovněž často mají vedoucí postavení v těchto podnicích, 

které představují iniciativy opírající se o vzájemnou solidaritu založené skupinami 

občanů za účelem naplňování jejich potřeb prostřednictvím trhu. 

 

To podnikům SE nebrání ve výkonu solidárně zaměřených činností v mnohem širším 

společenském prostředí přesahujícím jejich členskou základnu. Družstva jsou vzhledem 

k jejich tradičním pravidlům fungování průkopníky v použití zásady společenské či 

sociální odpovědnosti podniků, neboť tato pravidla podněcují a podporují solidární 

mechanismy (zásada vzdělávání a sociálních opatření, princip otevřeného členství, 

vytváření rezerv, jež nelze rozdělit mezi členy atd.). Nicméně to vše nemění společný 

základ podniků SE, jež soutěží na trhu, financují se z velké části prostřednictvím trhu 

a provozují hospodářskou činnost vystavenou rizikům, na níž v konečném důsledku 

závisí poskytování služeb jejich členům. 

 

b) Podniky SE jsou tržními výrobci, což znamená, že hlavním účelem jejich výstupu je 

prodej na trhu za hospodářsky významné ceny. ESA 95 považuje družstva, vzájemné 

společnosti, holdingové společnosti, další obdobné podniky a neziskové instituce 

v jejich službách za tržní výrobce. 
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c) I když mohou rozdělovat zisk či přebytky mezi přijímající členy, není tato distribuce 

odvozena od kapitálu či příspěvků jednotlivých členů, nýbrž od jejich transakcí ve 

vztahu k organizaci. 

 

Skutečnost, že mohou rozdělovat zisk nebo přebytky svým členům, neznamená, že tak vždy 

činí. Existuje řada případů, kde družstva a vzájemné společnosti mají pravidlo nebo zvyk 

nerozdělovat přebytky mezi své členy. Cílem je zde pouze upozornit na to, že princip 

nerozdělování přebytků mezi členy není zásadním znakem podniků sociální ekonomiky. 

 

Ačkoli je sdíleným znakem všech organizací SE demokratické uspořádání, některé neziskové 

dobrovolné organizace poskytující netržní služby rodinám mohou být součástí SE i přesto, že 

demokratickou strukturu nemají, viz níže. 

 

Pro zařazení určitého podniku do SE se však demokratické kritérium považuje za podmínku. 

Dle manuálu Evropské komise se podniky SE vyznačují demokratickým rozhodováním členů, 

bez toho, že by kontrolu nad rozhodovacím procesem určovalo vlastnictví kapitálového podílu. 

V mnohých družstvech a vzájemných společnostech může být zásada jednoho hlasu na osobu 

často kvalifikována, kdy je umožněno určité vážení hlasů podle účasti každého člena na 

činnosti. Může se také stát, že obchodní skupiny vytvořené různými podniky SE váží hlasy 

nejen kvůli zohlednění různé míry aktivity členů skupiny, ale také jako výraz odlišného počtu 

řadových členů. Podniky SE mohou také zakládat a řídit jiné obchodní skupiny s cílem zlepšit 

plnění vlastních cílů ve prospěch členů, kde mateřské organizace řídí rozhodovací procesy. 

I tyto skupiny jsou součástí SE. 

 

V některých zemích mají určité podniky sociální ekonomiky založené pracujícími za účelem 

vytváření či zachování jejich vlastních pracovních míst podobu společností s ručením 

omezeným nebo akciových společností. I tyto společnosti lze považovat za demokratické 

organizace s demokratickými rozhodovacími procesy, pokud je většina jejich kapitálu ve 

vlastnictví pracujících partnerů a je mezi ně rozdělena rovnoměrně. 

 

Byly vytvořeny i jiné podniky sociální ekonomiky, které rovněž mají jinou právní subjektivitu než 

družstva, k výkonu činností ve prospěch skupin, jež jsou ohrožené, vyloučené, nebo jim hrozí 

sociální vyloučení. Patří sem široká škála sociálních podniků, které se řídí participativními 

a demokratickými postupy. 

 

3.4. Netržní subsektor sociální ekonomiky 

 

Drtivá většina tohoto subsektoru sestává ze sdružení a nadací, byť se zde vyskytují 

i organizace jiných právních forem. Skládá se ze všech organizací SE, jež kritéria národních 

účtů považují za netržní výrobce, tj. těch, které většinu svého výstupu poskytují bezplatně nebo 

za hospodářsky nevýznamné ceny. 

 

Jak uvádíme v části 3.2. výše, jedná se o soukromé organizace s formálním uspořádáním, 

autonomním rozhodováním a dobrovolným členstvím, které produkují netržní služby pro 

domácnosti a jejichž případné přebytky nemohou přejít do vlastnictví hospodářských subjektů, 

které je zřizují, řídí nebo financují. Jinými slovy jsou to neziskové organizace v přísném slova 

smyslu, neboť uplatňují princip nerozdělování zisku či přebytků (podmínka nerozdělování), 

a stejně jako u všech subjektů sociální ekonomiky jsou skutečnými příjemci služeb, které 

poskytují, jednotlivci. 
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Národní účty mají specifický institucionální sektor S.15 s názvem „neziskové instituce sloužící 

domácnostem“ (non-profit institutions serving households, NPISH), jenž je odlišuje od jiných 

sektorů. ESA 95 definuje tento sektor jako neziskové instituce, které jsou samostatnými 

právními subjekty sloužícími domácnostem a patří k ostatním soukromým netržním výrobcům. 

Jejich základní zdroje, mimo zdroje odvozené z příležitostných prodejů, pocházejí 

z dobrovolných (peněžních nebo naturálních) příspěvků domácností jako spotřebitelů, z plateb 

poskytovaných vládními institucemi a z důchodů z vlastnictví (ESA 95, 2.87). 

 

Sektor NPISH zahrnuje rozmanité organizace, většinou sdružení, jež vykonávají netržní činnosti 

pro své členy (subjekty vzájemné povahy) nebo pro skupiny nečlenských občanů (subjekty 

obecného zájmu). Většina těchto subjektů funguje demokraticky a vykazuje charakteristické 

rysy SE. Zahrnují charity, pomocné a podpůrné organizace, odbory, profesní a vědecké 

společnosti, sdružení spotřebitelů, politické strany, církve nebo náboženské společnosti 

a sociální, kulturní a rekreační organizace a sportovní kluby. 

 

Jak uvádíme v části 3.1. výše, do SE jsou v kategorii organizace třetího sektoru zaměřené na 

sociální práci zařazeny některé dobrovolné neziskové organizace, které jsou poskytovateli 

netržních služeb pro domácnosti, ačkoli postrádají demokratické uspořádání, neboť bezplatně 

poskytují sociální či obecně prospěšné statky s nezpochybnitelným společenským přínosem. 

 

Organizace typu NPISH, které nemají právní subjektivitu, nebo nejsou příliš velké, jež ESA 95 

zařazuje do sektoru domácností S.14 (ESA 95, 2.76), jsou rovněž součástí SE. 

 

Konečně mohou existovat jiné soukromé neziskové instituce (non-profit institutions, NPI), 

financované nefinančními podniky nebo finančními institucemi, které jednotlivcům bezplatně 

poskytují kulturní, rekreační, sociální a jiné služby. Ačkoli podle 1995 ESA tradičně slouží 

příslušným nefinančním podnikům nebo finančním institucím, a tudíž jsou zařazeny do 

příslušného (tržního) institucionálního sektoru (ESA 95, 2.23 a 2.40), splňují-li požadavky 

vytyčené v definici, tvoří součást netržního subsektoru SE. 

 

Subjekty typu NPISH, které jsou tržními výrobci zabývajícími se výrobou zboží a služeb pro 

nefinanční trh, finančním zprostředkováním nebo pomocnými finančními činnostmi, jsou z této 

skupiny vyloučeny, stejně jako podniková sdružení financovaná z dobrovolných příspěvků 

nefinančních podniků nebo finančních institucí výměnou za služby, které poskytují. 

 

3.5. Sociální ekonomika – pluralita a společná základní identita 

 

Sociální ekonomika se v evropské společnosti usídlila jako pilíř společenské prospěšnosti mezi 

kapitalistickým a veřejným sektorem. Jistě ji tvoří množství rozmanitých subjektů. Sféra 

působení SE zahrnuje jak staré, tak nové sociální potřeby. Tyto potřeby lze naplňovat 

prostřednictvím lidí zaměstnaných v podnicích působících na trhu, kde téměř všechna družstva 

a vzájemné společnosti získávají většinu svých prostředků, nebo prostřednictvím sdružení 

a nadací, z nichž téměř všechny poskytují netržní služby jednotlivcům, domácnostem nebo 

rodinám a zpravidla většina jejich prostředků pochází z darů, členských příspěvků, dotací apod.  

 

Nelze opomíjet skutečnost, že rozmanitost zdrojů a aktérů organizací SE vede k rozdílné 

dynamice jejich chování a rozdílným vztahům vůči jejich okolí. Například dobrovolníky najdeme 

především v organizacích netržního subsektoru (většinou sdružení a nadace), zatímco tržní 

subsektor SE (družstva, vzájemné společnosti a obdobné podniky) prakticky dobrovolníky 
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nemá, vyjma sociálních podniků; ty jsou jasným příkladem kombinace tržní a netržní složky 

s širokou paletou zdrojů (příjmy z trhu, veřejné dotace a dobrovolná činnost) a aktérů v rámci 

organizace (členové, zaměstnanci, dobrovolníci, podniky a veřejné orgány). 

 

Tato pluralitní SE, jež si získává a konsoliduje vlastní místo v pluralitní společnosti není směsicí 

bez identity či analytické hodnoty. Naopak, sdílenou základní identitu SE posiluje rozsáhlá 

a rozmanitá skupina bezplatných a dobrovolných mikroekonomických subjektů vytvářených 

občanskou společností za účelem naplňování a řešení potřeb jednotlivců, domácností a rodin 

spíše než z důvodu odměn či krytí investorů nebo kapitalistických podniků – jinými slovy, 

vytvářejí ji neziskové organizace. Za posledních 200 let se z tohoto různorodého spektra 

(tržního a netržního, vzájemného i obecného zájmu) utvořil terciární sektor, na nějž zde 

nahlížíme optikou sociální ekonomiky. 
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KAPITOLA 4 

 

HLAVNÍ TEORETICKÉ PŘÍSTUPY TÝKAJÍCÍ SE SOCIÁLNÍ EKONOMIKY 

 

4.1.  Terciární sektor jako styčný bod 

4.2.  Cestou neziskových organizací 

4.3.  Cestou solidární ekonomiky 

4.4.  Cestou sociálních podniků 

4.5.  Jiné cesty 

 

 

4.1. Terciární sektor jako styčný bod 

 

Ačkoli se pojem terciární sektor (anglicky third sector, pozn. překl.) v anglofonním světě 

zpravidla užívá pro soukromý neziskový sektor, který obecně tvoří sdružení a nadace, 

v kontinentální Evropě a jiných částech světa slouží jako synonymum pro sociální ekonomiku 

(SE) dle popisu v předcházející kapitole. 

 

Ve Spojených státech byl Levitt jedním z prvních, kteří použili pojem terciární sektor ve spojení 

se sektorem neziskovým. V Evropě začal být týž pojem využíván o něco později pro sektor 

stojící mezi sektorem veřejným a sektorem kapitalistickým, jenž je mnohem bližší pojmu SE. 

 

Terciární sektor (TS) se stal styčným bodem různých koncepcí, především pak neziskového 

sektoru a sociální ekonomiky, jež navzdory značnému průniku oblastí, které popisují, nejsou 

plně totožnými pojmy. V teoretických přístupech, jež se vyvinuly na těchto základech, jsou navíc 

TS v dnešní ekonomice přisuzovány odlišné funkce. 

 

4.2. Cestou neziskových organizací 

 

4.2.1. Neziskové organizace (NO) jako pojem 

 

Hlavní teoretické pojetí TS vedle přístupu vycházejícího ze SE je anglosaského původu, jak již 

bylo zmíněno výše: první literatura o neziskovém sektoru či neziskových organizacích se poprvé 

objevila před 30 lety ve Spojených státech. V zásadě se tento přístup týká výhradně 

soukromých organizací, jejichž stanovy zakazují distribuci přebytků těm, kteří je založili, řídí 

nebo financují. 

 

Historické kořeny tohoto pojetí lze najít u filantropického a charitativního myšlení, jež bylo silně 

přítomno v Británii 19. století i v zemích, které ovlivnila. Dobrá pověst britských charit 

a amerických filantropických nadací vedla ke vzniku pojmů, jako je charitativní sektor 

a dobrovolný sektor, jež spadají do širší koncepce neziskového sektoru. 

 

Moderní pojetí neziskového sektoru přesněji definoval a ve světě dále rozšířil rozsáhlý 

mezinárodní výzkum zahájený počátkem 90. let 20. století pod vedením Univerzity Johnse 

Hopkinse (Baltimore, USA); cílem bylo zjistit a kvantifikovat velikost a strukturu sektoru, 

analyzovat možnosti rozvoje a posoudit jeho dopad na společnost. 

 

Jednotlivé fáze projektu pokrývají neziskový sektor v 36 zemích všech 5 světadílů. 
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Projekt zkoumal organizace splňující pět kritérií dle „strukturálně-operační definice“ neziskových 

organizací. Jsou tedy: 

 

a) organizacemi, tj. subjekty s institucionální strukturou a podobou. Zpravidla jde 

o právnické osoby, 

 

b) soukromé, tj. institucionálně nenáležejí ke státu, ačkoli mohou být financovány 

z veřejných prostředků a v jejich řídicích orgánech mohou zasedat státní úředníci, 

 

c) samosprávné, tj. samostatně řídící vlastní činnost, přičemž si mohou vybrat či mohou 

rozpustit vlastní řídicí orgány, 

 

d) nerozdělující zisk, tj. neziskové organizace mohou vytvářet zisk, ten však musí být 

znovu využit na hlavní poslání organizace, a nikoli distribuován vlastníkům, členům, 

zakladatelům či řídicím orgánům organizace, 

 

e) dobrovolné, což znamená dvě věci: za prvé členství není povinné ani právně 

vynutitelné, za druhé se jejich činnosti či řízení musejí účastnit dobrovolníci. 

 

4.2.2. Přístup k neziskovým organizacím dle 1993 SNA 

 

OSN vydala Příručku o neziskových institucích v systému národních účtů (Příručka o NI) 

(Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts, NPI Handbook). 

Určení neziskových institucí dle této příručky vychází z definice neziskového sektoru opírající se 

o přístup Salamona a Anheiera k neziskovým organizacím popsaný v předcházejícím odstavci. 

Na tomto základě Příručka o NI identifikuje velkou heterogenní skupinu neziskových organizací, 

jež by mohly patřit do kteréhokoli z pěti institucionálních sektorů tvořících národní účty, včetně 

vládních institucí (S.13). Neziskové instituce najdeme i mezi nefinančními podniky (S.11), 

finančními institucemi (S.12) a domácnostmi (S.14). Neziskové instituce sloužící domácnostem 

neboli NPISH (S.15) mají v systému národních účtů vlastní oddělený institucionální sektor. Tyto 

organizace mají celou řadu právních forem, byť většina z nich jsou sdružení a nadace; 

zřizovány bývají pro velice rozmanité účely: poskytování služeb lidem či podnikům, kteří je řídí 

či financují, výkon dobročinných či filantropických činností ve prospěch potřebných, poskytování 

neziskových tržních služeb, jako je zdravotní péče, vzdělávání, volnočasové aktivity apod., 

hájení zájmů zájmových skupin nebo politických programů podobně smýšlejících občanů atd. 

 

Příručka o NI však uvádí, že do neziskového sektoru nepatří velké skupiny, jako jsou družstva, 

vzájemné společnosti, sociální podniky a jiné. 

 

Jak uvidíme níže, ne všechny neziskové instituce, jež dle Příručky o NI spadají do její 

působnosti, patří pod pojem SE. 

 

4.3. Cestou solidární ekonomiky 

 

Pojem solidární ekonomika se zrodil v poslední čtvrtině 20. století ve Francii a v některých 

zemích Latinské Ameriky; souvisí do značné míry s výrazným rozmachem TS a nástupu 

organizací, jež vytvářejí a distribuují tzv. sociální či obecně prospěšné statky. Obecně 

prospěšné statky jsou ty, u nichž panuje široký společenský a politický konsensus nad jejich 

potřebností pro důstojný život, a tedy i nutností jejich zajištění pro celou populaci bez ohledu na 

příjem či kupní sílu. Proto se má za to, že stát by měl zajistit výrobu a distribuci těchto statků, 
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buď zajištěním jejich bezplatného poskytování nebo poskytováním dotací tak, aby mohly být 

získány za ceny výrazně nižší, než jsou ceny tržní. 

 

V době největšího rozmachu a konsolidace sociálního státu garantovaly nejrozvinutější země 

Evropy všeobecné požívání těch nejvýznamnějších obecně prospěšných statků, jako je 

zdravotní péče nebo vzdělávání. V posledních desetiletích však vyvstaly nové společenské 

potřeby, které neřeší veřejný ani tradiční kapitalistický sektor, přitom se dotýkají četných skupin 

ohrožených sociálním vyloučením. Tyto problémy se týkají životních podmínek starších občanů, 

masové dlouhodobé nezaměstnanosti, přistěhovalců, etnických menšin, osob se zdravotním 

postižením, opětovnou integrací propuštěných vězňů, zneužívaných žen, chronicky nemocných 

a dalších. 

 

Právě v těchto oblastech došlo ke značnému rozmachu některých organizací typických pro SE 

(družstva a především sdružení). Tento sektor zároveň spojuje určité nové organizace s novými 

oblastmi činnosti. Ve srovnání s klasickými subjekty SE má tři odlišné znaky: a) společenské 

požadavky, které se pokouší plnit, b) subjekty stojící na pozadí těchto iniciativ a c) explicitní 

zájem na společenské změně. 

 

Na těchto třech aspektech se počínaje 80. lety 20. století ve Francii rozvinul pojem solidární 

ekonomiky. Odpovídá ekonomice, v níž je trh jednou složkou, snad i nejvýznamnější, nikoli však 

jedinou. Chod ekonomiky se odehrává na třech osách, jimiž jsou: trh, stát a reciprocita. Tyto 

tři osy odpovídají zásadám trhu, přerozdělení a reciprocity. Poslední zásada se týká nepeněžní 

směny v oblasti primárního společenského zapojení, jež se především projevuje ve sdružování.  

 

Stručně řečeno je ekonomika ze své podstaty pluralitní a nelze ji redukovat na přísně obchodní 

a peněžní záležitost. Přístup založený na solidární ekonomice je bezprecedentním pokusem 

o spojení všech tří os systému, takže konkrétní iniciativy solidární ekonomiky tvoří formy, které 

kombinují prvky tržní, netržní a nemonetární ekonomiky. Nevyhovují stereotypnímu pojetí trhu 

dle ortodoxní ekonomie a jejich zdroje jsou též rozmanitého původu: tržního (prodej zboží 

a služeb), netržního (státní dotace a dary) a nepeněžního (dobrovolníci). 

 

Vedle tohoto pojetí solidární ekonomiky, které má epicentrum ve Francii, spatřuje jiná koncepce 

s určitým vlivem v některých zemích Latinské Ameriky v solidární ekonomice sílu pro 

společenskou změnu, nosný základ projektu společnosti, jež by byla alternativou k neoliberální 

globalizaci. Na rozdíl od evropského přístupu, podle nějž je solidární ekonomika kompatibilní 

s trhem a státem, se latinskoamerické pojetí soustředí na rozvíjení této myšlenky coby globální 

alternativy ke kapitalismu. 

 

4.4. Cestou sociálních podniků 

 

V posledních letech vzniklo značné množství prací o sociálních podnicích, byť nelze říci, že by 

šlo o jednotný přístup. Lze však vypozorovat dva hlavní přístupy: angloamerický a kontinentálně 

evropský. 

 

Angloamerický přístup zahrnuje různé proudy definující sociální podnik různými způsoby; od 

těch, jež považují sociální podniky za tržní protějšek soukromých neziskových organizací se 

sociálním účelem, po definice sociálního podniku zaměřené výhradně na sociální inovace 

a naplňování společenských potřeb bez ohledu na formu vlastnictví podniku (veřejnou, 

založenou na soukromém kapitálu nebo takovou, která se v Evropě rozumí pod pojmem 

sociální ekonomika). 
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V tradici kontinentální Evropy shrnují pojetí sociálních podniků studie a návrhy sítě EMES, jež 

tyto podniky považuje za výsledek kolektivního podnikání ve sféře sociální ekonomiky a definuje 

je pomocí tří bloků ukazatelů (ekonomický, sociální a organizačně správní rozměr). Evropská 

komise ve výše zmíněné Iniciativě pro sociální podnikání rovněž definovala sociální podniky 

jako podmnožinu sociální ekonomiky (subjekty sociální ekonomiky) 

 

4.5. Jiné cesty 

 

Vedle přístupu popsaného v předchozím odstavci navrhují jiné teoretické směry nahrazení 

tržních ekonomik tam, kde je výroba v soukromých rukou, jinými způsoby organizace výrobního 

systému. Patří sem a) alternativní ekonomika, jež má kořeny v hnutích proti establishmentu 

vzniklých po událostech v květnu 1968 ve Francii, b) lidová ekonomika, kterou od roku 1980 

prosazují některé země Latinské Ameriky a jež má velmi podobnou charakteristiku jako 

latinskoamerická verze solidární ekonomiky, až se také hovoří o solidární lidové ekonomice. 

Lidová ekonomika vylučuje jakoukoli formu vztahu zaměstnavatele a zaměstnance a považuje 

práci za hlavní faktor výroby. 

 



Sociální ekonomika v Evropské unii – Zpráva José Luise Monzóna & Rafaela Chavese 

 

24 

KAPITOLA 5 

 

SROVNÁVACÍ ANALÝZA PŘEVLÁDAJÍCÍCH DEFINIC POJMU SOCIÁLNÍ EKONOMIKA 

V JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EVROPSKÉ UNIE, V PŘISTUPUJÍCÍCH 

A V KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍCH 

 

5.1.  Koncepce převažující v jednotlivých zemích 

5.2.  Subjekty sociální ekonomiky v členských státech EU 

 

 

5.1.  Koncepce převažující v jednotlivých zemích 

 

Společenský a ekonomický jev, jejž v této studii nazýváme sociální ekonomikou, je široce 

rozšířený a v celé EU zažívá zřetelný rozmach. Tento pojem ani s ním související vědecký 

obsah však není ve všech zemích EU chápán stejně – ba někdy ani uvnitř jedné země – 

a obvykle se užívá spolu s jinými pojmy a podobnými koncepcemi. Cílem této části je vnést více 

světla do rozmanitých koncepcí a pojmů, které se v Evropě pro tento jev používají. 

 

Část tohoto výzkumu se na jedné straně zaměřila na posouzení míry uznání sociální ekonomiky 

ve třech důležitých sférách – ve veřejné správě, na akademické a vědecké půdě a v sektoru 

sociální ekonomiky samém v každé zemi – a na straně druhé pak na určení a hodnocení 

dalších obdobných pojmů. Tato práce byla provedena dle metodiky použité v první kapitole 

publikace Podniky a organizace terciárního sektoru. Strategická výzva pro zaměstnanost (The 

enterprises and organizations of the third system. A strategic challenge for employment. Vivet 

a Thiry pro CIRIEC, 2000), kde byl terciární sektor přirovnán k sociální ekonomice. 

 

Informace z primárních zdrojů byly shromážděny na základě polootevřené otázky položené 

respondentům (viz příloha), kteří jsou všichni odborníci z praxe se znalostmi sociální ekonomiky 

a obdobných pojmů v jejich skutečné podobě ve své zemi. Dotazník zahrnoval polootevřené 

otázky o sociální ekonomice a obdobných pojmech v jednotlivých zemích EU. Respondenty 

jsou akademičtí pracovníci, odborníci z federativních a zastupujících organizací tohoto sektoru 

v jednotlivých zemích a vysocí úředníci vnitrostátních orgánů s kompetencemi v oblasti sociální 

ekonomiky. Stupeň uznání byl rozdělen do tří relativních úrovní pro každou zemi: (*) tam, kde 

tento pojem není uznán nebo je uznán pouze malou měrou, (**) pro střední míru uznání a (***) 

znamená vysokou míru s institucionalizovaným uznáním tohoto pojmu v příslušné zemi. 

 

Výsledky jsou zaznamenány v tabulkách 5.1. a 5.2. Týkají se míry uznání pojmu (a termínu) 

„sociální ekonomika“, uznání příbuzných pojmů „sociální podnik“, „neziskový sektor“ a „terciární 

sektor“ a nakonec uznání dalších pojmů.  
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Tabulka 5.1. Přijetí pojmu „sociální ekonomika“ v jednotlivých zemích 

 

 veřejnými orgány 

podniky sociální 

ekonomiky 

akademickou 

a vědeckou obcí 

Belgie ** *** ** 

Bulharsko ** ** ** 

Česká republika * ** ** 

Dánsko ** ** ** 

Estonsko ** * * 

Finsko ** ** ** 

Francie ** *** ** 

Irsko ** *** ** 

Itálie ** ** ** 

Kypr ** ** ** 

Litva ** * * 

Lotyšsko * ** ** 

Lucembursko ** ** ** 

Maďarsko * ** * 

Malta ** * ** 

Německo * ** ** 

Nizozemsko * * * 

Polsko ** ** ** 

Portugalsko *** *** ** 

Rakousko * ** ** 

Řecko ** ** *** 

Rumunsko * * * 

Slovensko * * * 

Slovinsko * ** ** 

Španělsko *** *** *** 

Spojené království * ** ** 

Švédsko ** ** * 

Přistupující a kandidátské země 

Chorvatsko * * * 

Island ** ** ** 

 

Poznámky: Otázka v dotazníku: Uveďte prosím, zda je pojem „sociální ekonomika“ uznán ve 

vaší zemi. 

 

I když vyjdeme z toho, že vnitrostátní podmínky a myšlenky spojované s pojmem sociální 

ekonomika se znatelně liší a nemusejí být srovnatelné, umožňují data získaná z praxe rozdělit 

země do tří skupin podle míry uznání pojmu sociální ekonomika (viz tabulka 5.1.): 

 

 země, kde je pojem sociální ekonomika široce přijímán; Ve Španělsku, Francii, Portugalsku, 

Belgii, Irsku a Řecku se pojem sociální ekonomika těší největšímu uznání ze strany 

veřejných orgánů a v akademické a vědecké obci, stejně jako v sektoru sociální ekonomiky 

samém. První dvě země vyčnívají nad ostatní – Francie je rodištěm pojmu jako takového, 

Španělsko schválilo první vnitrostátní zákon o sociální ekonomice v Evropě, a to 

v roce 2011.  
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 země, kde se pojem sociální ekonomika těší střednímu přijetí; Patří sem Itálie, Kypr, 

Dánsko, Finsko, Lucembursko, Švédsko, Lotyšsko, Malta, Polsko, Spojené království, 

Bulharsko a Island. V těchto zemích figuruje pojem sociální ekonomika vedle dalších 

pojmů, jako je neziskový sektor, dobrovolný sektor a sociální podniky. Ve Spojeném 

království kontrastuje nízká míra informovanosti o sociální ekonomice se státní politikou 

podpory sociálních podniků. 

 

 země, kde není pojem sociální ekonomika uznán vůbec nebo jen velmi malou měrou; 

Pojem sociální ekonomika je málo znám, začíná se objevovat či vůbec není znám 

v následujících zemích: Rakousko, Česká republika, Estonsko, Německo, Maďarsko, Litva, 

Nizozemsko, Slovensko, Rumunsko, Chorvatsko a Slovinsko, což je skupina převážně 

germánských zemí a zemí, jež k EU přistoupily v posledním kole rozšíření. Příbuzné pojmy 

neziskový sektor, dobrovolný sektor a nevládní organizace vykazují relativně vyšší míru 

uznání. 

 

Ve zbývajících tabulkách jsou informace o každé zemi seřazeny dle dvou cílů: za prvé jde 

o rozlišení reality ve 12 nových členských státech EU a dvou kandidátských zemích, což je 

ústředním cílem této práce; za druhé je cílem rozlišit realitu v 15 starších členských státech.  

 

Tabulka 5.2. Přijetí dalších uznaných pojmů souvisejících se sociální ekonomikou 

v jednotlivých zemích 

 

 

Sociální 

podniky 

Neziskový 

sektor 

Terciární 

sektor 

Belgie ** ** * 

Bulharsko ** ** ** 

Česká republika * *** ** 

Dánsko ** *** *** 

Estonsko * ** ** 

Finsko *** ** *** 

Francie ** ** ** 

Irsko ** *** ** 

Itálie ** *** ** 

Kypr ** ** ** 

Litva * ** ** 

Lotyšsko * *** ** 

Lucembursko * * * 

Maďarsko * *** * 

Malta ** ** * 

Německo ** ** *** 

Nizozemsko *** *** * 

Polsko *** ** *** 

Portugalsko ** ** *** 

Rakousko ** *** * 

Řecko ** ** * 

Rumunsko * ** * 

Slovensko ** *** *** 

Slovinsko * ** * 

Španělsko * * ** 



Sociální ekonomika v Evropské unii – Zpráva José Luise Monzóna & Rafaela Chavese 

 

27 

Spojené království ** ** *** 

Švédsko *** ** * 

Přistupující a kandidátské země     

Chorvatsko * *** ** 

Island ** *** *** 

 

Poznámky: Otázka v dotazníku: Jaké další pojmy související s pojmem „sociální 

ekonomika“ jsou vědecky, politicky nebo společensky uznány ve vaší zemi? 

 

V Nizozemsku, Švédsku, Finsku a Polsku je pojem sociální podniky široce přijímán. 

Nizozemsko přijalo v roce 2003 zákon o sociálních podnicích. Vedle pojmů sociální ekonomika, 

neziskový sektor, sociální podnik a terciární sektor existují v několika zemích EU další široce 

přijímané pojmy. V zemích, jako jsou Spojené království, Dánsko, Malta a Slovinsko, se podle 

všeho většího vědeckého, společenského a politického uznání dostává pojmům dobrovolný 

sektor a nevládní organizace, jež jsou těsněji spjaty s myšlenkou neziskových organizací. Ve 

frankofonních zemích Evropy (Francie, region Valonsko v Belgii a Lucembursko) jsou uznány 

též pojmy solidární ekonomika a sociální a solidární ekonomika, zatímco v německy mluvících 

zemích, jako jsou Německo a Rakousko, se užívá pojem Gemeinwirtschaft (ekonomika 

obecného zájmu).  

 

Je třeba zdůraznit, že v několika zemích nejsou některé složky pojmu sociální ekonomika 

v nejširším smyslu uznány za nedílnou součást tohoto sektoru, a namísto toho se klade důraz 

na jejich specifickou povahu a oddělené postavení. Týká se to družstev v zemích, jako jsou 

Německo, Spojené království, Lotyšsko a částečně i Portugalsko.  

 

5.2. Subjekty sociální ekonomiky v členských státech EU 

 

Vzhledem k situaci popsané v předcházející části této kapitoly, jež poukazuje na značnou 

rozmanitost pojmů a míry uznání sociální ekonomiky a příbuzných pojmů v členských státech, je 

logicky nesnadné určit složky sociální ekonomiky v každé zemi. Cílem je určit, jaké 

institucionální formy tvoří oblast sociální ekonomiky nebo pojmu, který je nejvíce uznáván 

v každé zemi. 

 

Výsledky studie po konzultaci příslušných vnitrostátních odborníků jsou zařazeny v tabulce 5.3. 

 

Zjištění lze shrnout do tří hlavních závěrů: Prvním a základním závěrem je, že složky se značně 

liší mezi jednotlivými zeměmi a existují výsostně národní formy, jež odborníci považují za 

nedílnou součást sociální ekonomiky ve své zemi (viz X1, X2 atd.). V některých zemích, jako 

jsou Itálie nebo Španělsko, panují odlišná pojetí rozsahu sociální ekonomiky: podnikatelské 

pojetí sociální ekonomiky, podle nějž sestává především z družstev, stojí vedle chápání 

netržního, které sem řadí převážně sdružení, sociální družstva a další neziskové organizace.  

 

Druhým závěrem je, že známé pojetí sociální ekonomiky, jež zahrnuje družstva, vzájemné 

společnosti, sdružení a nadace, je nejrozšířenější právě v té skupině zemí, kde je pojem 

sociální ekonomika nejvíce uznáván, s výjimkou Irska. Dvě z těchto zemí, Francie a Španělsko, 

mají uznání sociální ekonomiky zakotveno ve svém právním řádu. 

 

Za třetí lze vyvodit existenci všeobecné shody nad tím, že družstva jsou součástí sociální 

ekonomiky. Jde o projev poměrně rozšířeného názoru, že družstva a vzájemné společnosti jsou 

prototypy podniků sociální ekonomiky. Za její složky jsou rovněž považována sdružení, nadace 
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a sociální podniky. Příčinou vyloučení přátelských spolků (vzájemných společností) ze sféry 

sociální ekonomky v nových členských státech EU může být nízká míra uznání samého pojmu 

sociální ekonomika a dále též absence právního zakotvení vzájemných společností v těchto 

zemích. 

Tabulka 5.3. Složky sociální ekonomiky 

 

  Družstva 

Vzájemné 

společnosti Sdružení Nadace Ostatní 

Belgie X X X X X2 

Bulharsko X X X X   

Česká republika X - - - X11 

Dánsko X X X X X3 

Estonsko X neuvádí se X X   

Finsko X X X X   

Francie X X X X X4 

Irsko X X - - X7 

Itálie X X X X X8 

Kypr X neuvádí se neuvádí se neuvádí se   

Litva X - - - X13 

Lotyšsko X X X X   

Lucembursko X X X X   

Maďarsko X - X X X12 

Malta X X X X X14 

Německo X - X X X5 

Nizozemsko X X X X   

Polsko X - X X X15 

Portugalsko X X X X X9 

Rakousko X X X X X1 

Řecko X X X X X6 

Rumunsko X X X X X16 

Slovensko X X X X X17 

Slovinsko X X X X   

Španělsko X X X X X10 

Spojené království X X X X   

Švédsko X X X X   

Přistupující a kandidátské země 

Chorvatsko X - X X  

Island X X X X  

 

Poznámka: Otázka v dotazníku: Které z následujících institucionálních forem podle vás spadají 

pod pojem „sociální ekonomika“ ve vaší zemi, případně pod příbuzný pojem, který považujete 

za obecněji přijímaný? 
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Ostatní specifické formy sociální ekonomiky 

v každé zemi: 

X1: Sociální podniky 

X2: Podniky se sociálním zaměřením 

X3: Sociální podniky  

X4: Podnikové výbory, dobrovolná sociální 

ochrana 

X5: Dobrovolné služby a agentury; sociální 

podniky pro znevýhodněné občany; 

alternativní podniky ženského 

a ekologického hnutí; svépomocné 

organizace, sociálně kulturní střediska; 

podniky zaměřující se na integraci do trhu 

práce; podniky místního obchodu; lokální 

a komunitní podniky 

X6: Lidové podniky 

X7: Úvěrové svazy 

X8: Dobrovolné organizace; specifické typy 

sdružení jako sdružení sociální podpory 

a rodinná sdružení; komunitní nadace; 

nevládní organizace; IPAB (Istituzioni di 

Pubblica Assistenza e Beneficenza) 

X9: Misericordias; IPSS (Instituiçoes 

Particulares de Solidariedade Social) 

X10: Sociedades Laborales, Empresas de 

Inserción, Centros Especiales de Empleo, 

specifické skupiny jako ONCE, Sociedades 

Agrarias de Transformación 

X11: Sdružení společného zájmu 

X12: Neziskové podniky 

X13: Úvěrové svazy a sociální podniky 

X14: BandClub 

X15: Střediska sociálně ekonomické 

integrace 

X16: Unitati Autorizate Proteiate 

(Autorizované chráněné útvary) 

X17: Chráněné dílny, sociální služby 

 

Platformy a sítě sociální ekonomiky v Evropě 

 

Sociální organizace mají přirozený sklon utvářet skupiny na základě společné hospodářské 

a politické příslušnosti a zájmů. Některé podnikatelské skupiny a sítě sociální ekonomiky, které 

byly vybudovány v zájmu konkurenceschopnosti, jsou skutečnými evropskými podnikovými 

obry. Ke vzniku skupin došlo také v politické sféře. 

 

Sociální ekonomika v Evropě vytvořila řadu organizací, které mají za úkol ji zastupovat. Jejich 

prostřednictvím se zapojila do přípravy a provádění vnitrostátních a unijních politik, když tyto 

procesy utvořily prostor pro účast tohoto typu sociálního partnera. 

 

V jednotlivých evropských zemích vyrostla sdružení zastupující podniky a organizace sociální 

ekonomiky zejména na odvětvovém základu, jenž dal vzniknout organizacím, sdružením 

a platformám zastupujícím mj. úvěrová, zaměstnanecká a zemědělská družstva, ale také 

vzájemné pojišťovny, vzájemné hospodárné společnosti a sdružení a další nevládní organizace 

zabývající se sociální činností.  

 

Tento proces se odehrál také na evropské úrovni, kde je sociální ekonomika (buď její jednotlivé 

skupiny nebo jako celek) historicky účastníkem různých politik EU. Je to zjevné od roku podpisu 

Římské smlouvy, kdy byla založena organizace Eurocoop, zastupující spotřebitelská sdružení 

Evropy, nebo z vývoje společné zemědělské politiky za pomoci Všeobecného výboru pro 

zemědělské družstevnictví v EU (COGECA). 

 

Dnes sociální ekonomiku zastupují následující organizace: 

 

1.  Skupina družstev: 

 EUROCOOP: European Community of Consumer Cooperatives (Evropské společenství 

spotřebních družstev) 
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 CECODHAS: European Liaison Committee for Social Housing — cooperative section 

(Evropský styčný výbor pro sociální bydlení – družstevní sekce) 

 CECOP: European Confederation of Workers' Cooperatives, Social Cooperatives and 

Participative Enterprises (Evropská konfederace zaměstnaneckých a sociálních družstev 

a jiných zaměstnanci vlastněných podniků) 

 COGECA: General Confederation of Agricultural Cooperatives (Všeobecný výbor pro 

zemědělské družstevnictví v EU) 

 GEBC: European Cooperative Banking Group (Evropská družstevní bankovní skupina) 

 UEPS: European Union of Social Pharmacies (Evropský svaz sociálních lékáren) 

 

Organizací zastřešující všechny tyto orgány zastupující evropská družstva je Cooperatives 

Europe. 

 

2.  Skupina vzájemných společností: 

 AIM: International Association of Mutual Societies (Mezinárodní sdružení vzájemných 

společností) 

 AMICE - Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe (Asociace 

evropských družstevních a vzájemných pojišťoven) 

 

3.  Skupina sdružení a organizací zaměřených na sociální činnost: 

 CEDAG: European Council of Associations of General Interest (Evropský výbor sdružení 

obecného zájmu) 

 EFC: European Foundation Centre (Evropské nadační centrum) 

 European Platform of Social NGOs (Evropská platforma sociálních nevládních organizací)  

 

4.  Platformy pro sociální podniky: 

 CEFEC: Social Firms Europe, the Confederation of European Social Firms, Employment 

Initiatives and Social Cooperatives (Sociální podniky v Evropě, konfederace evropských 

sociálních podniků, iniciativy v oboru zaměstnanosti a sociální družstva) 

 

Většina těchto evropských zastupujících organizací je pak členem organizace Social Economy 

Europe, Evropské stálé konference pro družstva, vzájemné společnosti, sdružení a nadace, 

která je aktuálně nejvyšším zprostředkovatelem zájmů evropské sociální ekonomiky ve vztahu 

k evropským institucím. Platforma byla zřízena v listopadu 2000 pod názvem CEP-CMAF. 

 

V některých zemích se zastupující sdružení pustila za hranice svého odvětví a vytvořila 

meziodvětvové organizace výslovně proklamující příslušnost k sociální ekonomice. Příklady 

jsou CEPES, španělská Konfederace podniků sociální ekonomiky a Platforma sociální 

ekonomiky v Lucembursku.  

 

Seskupení sledují také následující kritéria: v posledních patnácti letech např. došlo ke vzniku 

společných sítí či platforem zastupujících sociální ekonomiku, správní orgány (jako 

např. městské rady) a případně též podniky a další sociální organizace. Platí to pro ESMED, 

Evropsko-středomořskou síť sociální ekonomiky, kterou tvoří vnitrostátní platformy sociální 

ekonomiky či družstev z Portugalska, Francie, Španělska, Itálie, Maroka a Tuniska; REVES, 

Evropské sítě měst a regionů pro sociální ekonomiku; ENSIE, Evropskou síť pro podniky pro 

sociální integraci; FEDES, Evropskou federaci zaměstnavatelů v sociální oblasti. Všechny tyto 

organizace aktivně podporují sociální ekonomiku. Středisko CIRIEC-International je pak 

neobvyklým příkladem organizace, jejímiž členy jsou organizace zastupující podniky veřejného 



Sociální ekonomika v Evropské unii – Zpráva José Luise Monzóna & Rafaela Chavese 

 

31 

sektoru a sociální a družstevní ekonomiku v řadě evropských zemí společně s vědeckými 

pracovníky specializovanými na tento obor. 
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KAPITOLA 6 

SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V EVROPSKÉ UNII A V PŘISTUPUJÍCÍCH A KANDIDÁTSKÝCH 

ZEMÍCH V ČÍSLECH 

 

 

Účelem této kapitoly je poskytnout přehled hlavních čísel o sociální ekonomice v EU, po 

jednotlivých zemích i globálně, s rozlišením tří skupin organizací: družstva a obdobné 

akceptované typy; vzájemné společnosti a obdobné typy; sdružení, nadace a další příbuzné 

neziskové typy. 

 

Zásadní je vypracování statistik na základě terénních studií a ověřitelných zjištění. To však 

z důvodů finanční a časové náročnosti přesahuje rámec této studie a musí být vyřešeno 

později.  

 

Statistické informace uvedené v této studii byly shromážděny ze sekundárních dat 

poskytnutých našimi respondenty v jednotlivých zemích (viz příloha). Referenčním obdobím 

jsou léta 2009–2010. Z důvodu různé dostupnosti a kvality statistického vykazování jsou však 

informace o některých zemích několik let staré, a to zejména v případě sdružení, nadací 

a obdobných organizací. Hledané kvantitativní údaje se týkaly počtu zaměstnaných osob a tam, 

kde to je možné, ekvivalentu osob s plným pracovním úvazkem, počtu členů, počtu 

dobrovolníků a počtu organizací či podniků. Z důvodu srovnatelnosti údajů s předchozí studií 

CIRIEC o stavu sociální ekonomiky v EU o 25 členských zemích, vypracovanou pro EHSV, byla 

věnována zvláštní pozornost proměnné „zaměstnanost“. Pro srovnání čísel z obou studií byly 

vypracovány dvě specifické tabulky (6.3. a 6.4.). 

 

V průběhu této práce byly v údajích z různých zemí zjištěny vážné statistické mezery, zvláště, 

avšak nikoli pouze v případě nových členských států EU. Tyto nedostatky byly doplněny všude 

tam, kde to bylo možné, na základě informací dostupných v jiných vědeckých studiích 

citovaných v bibliografii, v ICMIF a AMICE, ve studii organizací od Cooperatives Europe (2010) 

a ve studiích dalších zastřešujících organizací, jako jsou COGECA nebo Eurocoop. Tyto zdroje 

byly systematicky ocitovány v tabulkách pro jednotlivé země.  

 

Značný rozdíl nastal mezi touto studií a předchozí studií EHSV-CIRIEC v tom, že vnitrostátní 

statistické úřady v posledních letech věnovaly velké úsilí poskytování důvěryhodných údajů 

o různých skupinách sociální ekonomiky. Významným krokem k uznání sociální ekonomiky 

v Evropě bylo vypracování těchto studií s využitím metodiky satelitního účtu ve Španělsku, 

Portugalsku, Řecku, České republice a Maďarsku. 

 

Uvedené statistické informace je nutné nahlížet s rozvahou, neboť byly použity různé metodiky, 

a to zejména z hlediska obtížného mezinárodního srovnání určitých proměnných, nejisté 

spolehlivosti údajů z některých zemí, rizika dvojího zaúčtování mezi skupiny v jedné zemi, 

různých referenčních let a různých zdrojů pro stejnou skupinu a zemi pro daná dvě referenční 

období (2002–03 a 2009–10), v posledně jmenovaném případě z důvodu dostupnosti či 

nedostupnosti dat. 

 

Níže uvedené tabulky popisují bez potřeby dalšího komentáře stav sociální ekonomiky v zemích 

EU. 
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Lze vyvodit hlavní závěr, že sociální ekonomika v Evropě je velmi důležitá z lidského 

i hospodářského hlediska, neboť zaměstnává přes 14,5 milionu lidí neboli přibližně 

6,5 % ekonomicky aktivní populace EU o 27 členských státech. Tyto agregované údaje 

dokládají, že jde o realitu, kterou společnost a její instituce nemohou a nesmějí přehlížet. 

 

Za zmínku stojí i druhý závěr, že s určitými výjimkami je sociální ekonomika relativně malého 

rozsahu v nových členských státech EU ve srovnání s 15 „staršími“ státy. Má-li tedy sociální 

ekonomika plně rozvíjet svůj potenciál v těchto zemích, musí dosáhnout alespoň úrovně 

ostatních států EU.  

 

Za třetí lze vyvodit, že sociální ekonomika v letech 2002–03 a 2009–10 rostla rychleji než 

populace jako celek, neboť z 6 % celkových placených pracovních sil v Evropě vzrostla na 

6,5 % a počet pracovních míst stoupl z 11 milionů na 14,5 milionu. 

 

Tabulka 6.1. Placená pracovní místa v družstvech, vzájemných společnostech 

a sdruženích v EU (2009–2010) 

 

Země Družstva 

Vzájemné 

společnosti Sdružení 

CELKEM 

 

Belgie 13 547 11 974 437 020 462 541 

Bulharsko 41 300 n.a. 80 000 121 300 

Česká republika 58 178 5 679 96 229 160 086 

Dánsko 70 757 4 072 120 657 195 486 

Estonsko 9 850 n.a. 28 000 37 850 

Finsko 94 100 8 500 84 600 187 200 

Francie 320 822 128 710 1 869 012 2 318 544 

Irsko 43 328 650 54 757 98 735 

Itálie 1 128 381 neuvádí se 1 099 629 2 228 010 

Kypr 5 067 neuvádí se neuvádí se 5 067 

Litva 8 971 neuvádí se neuvádí se 8 971 

Lotyšsko 440 neuvádí se neuvádí se 440 

Lucembursko 1 933 neuvádí se 14 181 16 114 

Maďarsko 85 682 6 676 85 852 178 210 

Malta 250 n.a. 1 427 1 677 

Německo 830 258 86 497 1 541 829 2 458 584 

Nizozemsko 184 053 2 860 669 121 856 054 

Polsko 400 000 2 800 190 000 592 800 

Portugalsko 51 391 5 500 194 207 251 098 

Rakousko 61 999 1 416 170 113 233 528 

Řecko 14 983 1 140 101 000 117 123 

Rumunsko 34 373 18 999 109 982 163 354 

Slovensko 26 090 2 158 16 658 44 906 

Slovinsko 3 428 476 3 190 7 094 

Španělsko 646 397 8 700 588 056 1 243 153 

Spojené království 236 000 50 000 1 347 000 1 633 000 

Švédsko 176 816 15 825 314 568 507 209 

Přistupující a kandidátské země 

Chorvatsko 3 565 1 569 3 950 9 084 
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Island neuvádí se 221 neuvádí se 221 

EU-15 CELKEM 3 874 765 325 844 8 605 750 12 806 379 

Nové členské státy 673 629 36 788 611 338 1 321 755 

EU-27 CELKEM 4 548 394 362 632 9 217 088 14 128 134 

 

V případě Itálie se jedná o agregovaná data pro vzájemné společnosti a družstva. 

 

Tabulka 6.2. Placená pracovní místa v sociální ekonomice ve srovnání s celkovými 

placenými pracovními místy v EU (2009–2010), v tisících 

 

Země 

Pracovní 

místa v SE 

Celková 

pracovní 

místa % 

Belgie 462,54 4 488,70 10,30 % 

Bulharsko 121,3 3 052,80 3,97 % 

Česká republika 160,09 4 885,20 3,28 % 

Dánsko 195,49 2 706,10 7,22 % 

Estonsko 37,85 570,9 6,63 % 

Finsko 187,2 2 447,50 7,65 % 

Francie 2 318,54 25 692,30 9,02 % 

Irsko 98,74 1 847,80 5,34 % 

Itálie 2 228,01 22 872,30 9,74 % 

Kypr 5,07 385,1 1,32 % 

Litva 8,97 1 343,70 0,67 % 

Lotyšsko 0,44 940,9 0,05 % 

Lucembursko 16,11 220,8 7,30 % 

Maďarsko 178,21 3 781,20 4,71 % 

Malta 1,68 164,2 1,02 % 

Německo 2 458,58 38 737,80 6,35 % 

Nizozemsko 856,05 8 370,20 10,23 % 

Polsko 592,8 15 960,50 3,71 % 

Portugalsko 251,1 4 978,20 5,04 % 

Rakousko 233,53 4 096,30 5,70 % 

Řecko 117,12 4 388,60 2,67 % 

Rumunsko 163,35 9 239,40 1,77 % 

Slovensko 44,91 2 317,50 1,94 % 

Slovinsko 7,09 966 0,73 % 

Španělsko 1 243,15 18 456,50 6,74 % 

Spojené království 1 633,00 28 941,50 5,64 % 

Švédsko 507,21 4 545,80 11,16 % 

Přistupující a kandidátské země 

Chorvatsko 9,08 1 541,20 0,59 % 

Island 0,22 165,8 0,13 % 

EU-15 CELKEM 12 806,37 172 790,40 7,41 % 

EU-27 CELKEM 14 128,13 216 397,80 6,53 % 

 

* Ekonomicky aktivní populace ve věku 16–65 let, Eurostat, 2010. 
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Tabulka 6.3. Vývoj placených pracovních míst v sociální ekonomice v Evropě  

 

Země 

Pracovní místa v sociální 

ekonomice   

2002–2003 2009–2010 Δ % 

Belgie 279 611 462 541 65,42 % 

Bulharsko neuvádí se 121 300 neuvádí se 

Česká republika 165 221 160 086 -3,11 % 

Dánsko 160 764 195 486 21,60 % 

Estonsko 23 250 37 850 62,80 % 

Finsko 175 397 187 200 6,73 % 

Francie 1 985 150 2 318 544 16,79 % 

Irsko 155 306 98 735 -36,43 % 

Itálie 1 336 413 2 228 010 66,72 % 

Kypr 4 491 5 067 12,83 % 

Litva 7 700 8 971 16,51 % 

Lotyšsko 300 440 46,67 % 

Lucembursko 7 248 16 114 122,32 % 

Maďarsko 75 669 178 210 135,51 % 

Malta 238 1 677 604,62 % 

Německo 2 031 837 2 458 584 21,00 % 

Nizozemsko 772 110 856 054 10,87 % 

Polsko 529 179 592 800 12,02 % 

Portugalsko 210 950 251 098 19,03 % 

Rakousko 260 145 233 528 -10,23 % 

Řecko 69 834 117 123 67,72 % 

Rumunsko neuvádí se 163 354 neuvádí se 

Slovensko 98 212 44 906 -54,28 % 

Slovinsko 4 671 7 094 51,87 % 

Španělsko 872 214 1 243 153 42,53 % 

Spojené království 1 711 276 1 633 000 -4,57 % 

Švédsko 205 697 507 209 146,58 % 

Přistupující a kandidátské země 

Chorvatsko neuvádí se 9 084 neuvádí se 

Island neuvádí se 221 neuvádí se 

EU-15 CELKEM 10 233 952 12 806 379 25,14 % 

Nové členské státy 908 931 1 321 755 45,42 % 

EU-27 CELKEM 11 142 883 14 128 134 26,79 % 
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Tabulka 6.4. Vývoj placených pracovních míst v sociální ekonomice v Evropě  

 

Země 

Pracovní místa v letech 

2002–2003 

Pracovní místa v letech 

2009–2010 Δ % 

Družstva Sdružení Družstva Sdružení Družstva Sdružení 

Belgie 17 047 249 700 13 547 437 020 -20,53 % 75,02 % 

Bulharsko neuvádí se neuvádí se 41 300 80 000 neuvádí se neuvádí se 

Česká 

republika 90 874 74 200 58 178 96 229 -35,98 % 29,69 % 

Dánsko 39 107 120 657 70 757 120 657 80,93 % 0,00 % 

Estonsko 15 250 8 000 9 850 28 000 -35,41 % 250,00 % 

Finsko 95 000 74 992 94 100 84 600 -0,95 % 12,81 % 

Francie 439 720 1 435 330 320 822 1 869 012 -27,04 % 30,21 % 

Irsko 35 992 118 664 43 328 54 757 20,38 % -53,86 % 

Itálie 837 024 499 389 1 128 381 1 099 629 34,81 % 120,19 % 

Kypr 4 491 neuvádí se 5 067 neuvádí se 12,83 % neuvádí se 

Litva 7 700 neuvádí se 8 971 neuvádí se 16,51 % neuvádí se 

Lotyšsko 300 neuvádí se 440 neuvádí se 46,67 % neuvádí se 

Lucembursko 748 6 500 1 933 14 181 158,42 % 118,17 % 

Maďarsko 42 787 32 882 85 682 85 852 100,25 % 161,09 % 

Malta 238 neuvádí se 250 1 427 5,04 % neuvádí se 

Německo 466 900 1 414 937 830 258 1 541 829 77,82 % 8,97 % 

Nizozemsko 110 710 661 400 184 053 669 121 66,25 % 1,17 % 

Polsko 469 179 60 000 400 000 190 000 -14,74 % 216,67 % 

Portugalsko 51 000 159 950 51 391 194 207 0,77 % 21,42 % 

Rakousko 62 145 190 000 61 999 170 113 -0,23 % -10,47 % 

Řecko 12 345 57 000 14 983 101 000 21,37 % 77,19 % 

Rumunsko neuvádí se neuvádí se 34 373 109 982 neuvádí se neuvádí se 

Slovensko 82 012 16 200 26 090 16 658 -68,19 % 2,83 % 

Slovinsko 4 401 neuvádí se 3 428 3 190 -22,11 % neuvádí se 

Španělsko 488 606 380 060 646 397 588 056 32,29 % 54,73 % 

Spojené 

království 190 458 1 473 000 236 000 1 347 000 23,91 % -8,55 % 

Švédsko 99 500 95 197 176 816 314 568 77,70 % 230,44 % 

Přistupující a kandidátské země 

Chorvatsko neuvádí se neuvádí se 3 565 3 950 neuvádí se neuvádí se 

Island neuvádí se neuvádí se neuvádí se neuvádí se neuvádí se neuvádí se 

EU-15 

CELKEM 2 946 302 6 936 776 3 874 765 8 605 750 31,51 % 24,06 % 
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Tabulka 6.5. Dobrovolníci v EU, 2011  

 

Země 
% dospělé populace počet dobrovolníků 

Belgie 26 % 2 341 994 

Bulharsko 12 % 784 501 

Česká republika 23 % 2 072 862 

Dánsko 43 % 1 949 371 

Estonsko 30 % 341 166 

Finsko 39 % 1 740 611 

Francie 24 % 12 646 908 

Irsko 32 % 1 124 535 

Itálie 26 % 13 484 222 

Kypr 23 % 153 531 

Litva 24 % 679 138 

Lotyšsko 22 % 426 628 

Lucembursko 35 % 144 534 

Maďarsko 22 % 1 878 243 

Malta 16 % 55 975 

Německo 34 % 24 065 072 

Nizozemsko 57 % 7 787 384 

Polsko 9 % 2 914 610 

Portugalsko 12 % 1 082 532 

Rakousko 37 % 2 638 255 

Řecko 14 % 1 355 390 

Rumunsko 14 % 2 549 410 

Slovensko 29 % 1 332 145 

Slovinsko 34 % 598 298 

Španělsko 15 % 5 867 518 

Spojené království 23 % 11 774 457 

Švédsko 21 % 1 636 160 

Přistupující a kandidátské země 

  

  

Chorvatsko neuvádí se neuvádí se 

Island neuvádí se neuvádí se 

 

Zdroj: Eurobarometr/Evropský parlament 75.2: Dobrovolnictví 
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KAPITOLA 7 

PRÁVNÍ RÁMEC VYMEZUJÍCÍ PŮSOBENÍ SUBJEKTŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY 

V ČLENSKÝCH STÁTECH EVROPSKÉ UNIE A V PŘISTUPUJÍCÍCH 

A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍCH A PLATNÉ VEŘEJNÉ POLITIKY SE ZAMĚŘENÍM NA 

NEDÁVNO PŘIJATÉ VNITROSTÁTNÍ PŘEDPISY V OBLASTI SOCIÁLNÍ EKONOMIKY 

 

7.1.  Právní předpisy vymezující působení subjektů sociální ekonomiky v Evropské unii 

7.2.  Veřejné politiky v oblasti sociální ekonomiky v zemích Evropské unie  

7.3.  Nové vnitrostátní předpisy v oblasti sociální ekonomiky v Evropě 

 

 

7.1. Právní předpisy vymezující působení subjektů sociální ekonomiky 

v Evropské unii 

 

Klíčovým faktorem rozsahu a viditelnosti sociální ekonomiky je institucionální rámec. 

Zákonná ustanovení, kterými je tento rámec definován, nabízejí tři typy uznání tohoto 

sektoru: 

 

1)  veřejné orgány výslovně uznají odlišnou identitu těchto organizací, jež vyžaduje 

zvláštní přístup. Cílem právního řádu je zde institucionalizovat je coby soukromé 

subjekty, 

2)  je uznána schopnost a svoboda těchto organizací působit v kterékoli oblasti sociální 

a hospodářské činnosti,  

3)  je uznána jejich úloha vyjednavače v procesu přípravy a provádění veřejných politik, 

čímž jsou považovány za účastníky spolurozhodování a spoluprovádění politik. 

 

V Evropě se různé formy sociální ekonomiky ne vždy těší odpovídající míře 

institucionalizace v těchto třech oblastech.  

 

V prvním případě nejsou v právních řádech jednotlivých zemí EU stejnou měrou uznány 

všechny formy sociální ekonomiky.  

 

Byť v případě družstev – jež výslovně uznává jako specifickou formu společnosti článek 58 

Římské smlouvy a dále též ústavy různých členských států včetně Itálie, Portugalska, 

Řecka a Španělska – je stanoven regulační rámec pro jejich působení, jenž zaručuje práva 

členů a třetích stran, neexistuje vždy na vnitrostátní úrovni specifický zákon platný pro 

všechna družstva. Některé země jako Dánsko, Česká republika či Spojené království 

nemají obecný zákon o družstvech, mají však určité předpisy pro konkrétní typy družstev, 

jako jsou bytová družstva v Dánsku nebo družstevní záložny či úvěrové svazy ve 

Spojeném království a České republice. S tím kontrastuje situace v jiných zemích, jako je 

Španělsko, Itálie či Francie, jež trpí legislativní inflací v této oblasti a kde platí různé zákony 

podle typu družstva a úrovně správy (státní a regionální). 

 

Jak vyplývá z tabulek 7.1. a 7.2., analogickou situaci lze pozorovat u rozdílů v právním 

postavení forem sociální ekonomiky v Evropě. Lze zde vystopovat tři skupiny zemí: 

první skupina má konkrétní předpisy pro formy SE, druhá má určitá zákonná ustanovení 

týkající se organizací SE rozptýlena v různých zákonech a třetí postrádá jakoukoli 

zákonnou úpravu forem SE. 
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Tabulka 7.1. Právní uznání specifických forem organizací sociální ekonomiky  

 

 Družstva 

Vzájemné 

společnosti Sdružení Nadace 

Belgie ANO ANO ANO ANO 

Bulharsko ANO ne ANO ANO 

Česká republika R ne ANO ANO 

Chorvatsko ANO ne ANO ANO 

Dánsko ANO ANO ANO ANO 

Estonsko ne ne ANO ANO 

Finsko ANO ANO ANO ANO 

Francie ANO ANO ANO ANO 

Irsko R ne ne ne 

Island ANO  ne ANO 

Itálie ANO ANO ANO ANO 

Kypr ANO neuvádí se neuvádí se neuvádí se 

Litva ANO ne ANO ANO 

Lotyšsko ANO ne ANO ANO 

Lucembursko ANO ANO ANO ANO 

Maďarsko ANO ne ANO ANO 

Malta ANO neuvádí se neuvádí se neuvádí se 

Německo ANO ANO ANO ANO 

Nizozemsko ANO ANO ANO ANO 

Polsko ANO ANO ANO ANO 

Portugalsko ANO ANO ANO ANO 

Rakousko ANO ANO ANO ANO 

Řecko ANO - ANO ANO 

Rumunsko ANO ANO ANO ANO 

Slovensko ANO ANO ANO ANO 

Slovinsko ne ne ANO ANO 

Španělsko ANO ANO ANO ANO 

Spojené království R R ANO ANO 

Švédsko ANO ne ANO ANO 

 

Poznámky: Otázka v dotazníku: Mají různé institucionální formy sociální ekonomiky jasně 

odlišné právní postavení, např. na základě specifického zákona? 

 

R: označuje, že příslušná země má určitá zákonná ustanovení pro tuto formu organizace 

SE, mohou však být rozptýlena v různých zákonech. 

 

V několika nových členských státech EU byly v posledních několika letech přijaty 

významné předpisy. Jsou uvedeny v tabulce 7.2. 

 

7.2. Veřejné politiky v oblasti sociální ekonomiky v zemích Evropské unie  

 

V posledním čtvrtstoletí zavedlo několik vnitrostátních a regionálních vlád v EU politiky 

s výslovným odkazem na části sociální ekonomiky nebo na sociální ekonomiku jako celek. 

Obecně formulovaly odvětvové politiky s výslovnými odkazy, byť roztříštěnými 
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a nespojitými, na institucionální formy tvořící sociální ekonomiku. Příkladem jsou aktivní 

politiky zaměstnanosti zahrnující zaměstnanecká družstva a podniky zaměřující se na 

integraci do trhu práce; politiky v oblasti sociálních služeb, kde hrají významnou úlohu 

sdružení, nadace a další neziskové organizace zemědělské politiky; a politiky na podporu 

rozvoje zemědělství a venkova, zahrnující také zemědělská družstva; nebo zmínky 

o vzájemných hospodárných společnostech jako prvku systémů sociálního zabezpečení. 

V méně vzdálené minulosti a spíše ojediněle se objevily specifické politiky v oblasti sociální 

ekonomiky, přičemž některé se zaměřily na podniky působící na trhu a jiné na neziskové 

organizace působící mimo trh – zřídka je však pokryto obojí. 

 

Konkrétněji patří mezi hlavní faktory určující rozsah a význam prováděných politik a míru 

a povahu zastoupení sociální ekonomiky v těchto politikách: sociální a politické uznání 

sociální ekonomiky jako institucionálního fenoménu, viditelnost a obraz tohoto sektoru 

v očích společnosti a politiků z hlediska úlohy, kterou hraje ve vícerozměrném 

(hospodářském, sociálním a kulturním) rozvoji národa, ekonomická váha a historie tohoto 

fenoménu a konečně schopnost stát se důvěryhodným zástupcem v rozmanitých 

procesech přípravy a provádění veřejných politik.  

 

Jeden z těchto faktorů – úloha, kterou může sociální ekonomika hrát ve vícerozměrném 

národním rozvoji – odkazuje na konceptuální model společnosti a představuje základ pro 

integraci různých sociálních a hospodářských sil, které vedle sebe působí v určité zemi. 

V tomto směru převládají tři modely společnosti, v nichž je úloha sociální ekonomiky 

diametrálně odlišná. 

 

V prvním modelu tradiční sociální demokracie řeší sociální potřeby výhradně stát pomocí 

přerozdělování. Sociální ekonomika je považována za dědictví minulosti a zaujímá 

okrajové postavení. Sociální otázky se tudíž vynořují téměř výhradně jako problémy 

vyžadující státní investice. Ty jsou financovány ze zdanění kapitálu, jenž je považován za 

primární nástroj tvorby bohatství.  

 

Ve druhém, neoliberálním modelu je ekonomika redukována na trh, jenž je opanován 

výlučně tradičními podniky usilujícími o zisk, a za sociální jsou označovány pouze ty, jež se 

neúčastní tržní ekonomiky, a představují tak nesolventní poptávku. Sociální ekonomika zde 

nejen zůstává vyloučena z určení hlavních výzev dané ekonomiky, nýbrž se také podílí na 

sociální a hospodářské dualizaci ve dvou oblastech: u tržních činností, kde podporuje 

závislost a nestabilitu pracovních a výrobních vztahů u rostoucích segmentů populace, 

u netržních a redistribučních činností pak podporuje zpochybnění státu coby hlavního 

regulátora a redistributora za současného upřednostnění filantropie, dobrovolné práce 

a neformální ekonomiky (Chaves, 2005).  

 

Dle třetího modelu sociální a hospodářské demokracie či pluralitní ekonomiky jsou sociální 

potřeby řešeny současně státem (přerozdělení) a společností; stát zůstává hlavním 

regulátorem a redistributorem a sociální ekonomika se zapojuje jak do tržních, tak do 

netržních činností. V tomto modelu vyžaduje podpora zapojení sociální ekonomiky na jedné 

straně odpovídající mechanismy k posouzení jejího potenciálu a omezení při tvorbě 

sociální přidané hodnoty a na straně druhé významné socioekonomické a institucionální 

změny (Lévesque, 1997). 
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Tabulka 7.2. Další právní formy podniků a organizací sociální ekonomiky v Evropě* 

 

Země Ostatní (uveďte) 

Belgie  Zákon o „Sociétés à finalité sociale“ (podniky se sociálním 
zaměřením), 13. 4. 1995 

Irsko  Credit Union Act (Zákon o úvěrových svazech), 1997. 

Itálie  D.Legs. 155/2006 „Disciplina dell'impresa sociale“ (nařízení 
o sociálních podnicích) 

 Onlus (nezisková společensky prospěšná organizace), 
D. Lgs. n. 460/1997  

 Zákon o rozvojových nevládních organizacích 49/1987 

 Zákon č. 266/1991 „Legge Quadro sul volontariato“ (Rámcový zákon 
o dobrovolnictví) 

Portugalsko  Misericordias DL 119/83, 25. 2. 83 

Španělsko  Zákon o Sociedades laborales (pracovních podnicích), 1997 

 Centros Especiales de Empleo para minusválidos (zvláštní střediska 
pro zaměstnanost osob se zdravotním postižením), RD 2273/1985 

 Empresas de Inserción (podniky zaměřené na integraci): zákon 
č. 12/2001, dodatek č. 9, regionální zákony 

Švédsko  Bytová sdružení (hospodářská sdružení), 30. 5. 1991 

Finsko  Sociální podniky, 30. 12. 2003  

 Osuuskuntalaki (Zákon o družstevních spolcích), 28. 12. 2001/1488 

Řecko  Zákon č. 2190/1920 platí pro „lidové podniky“  

 Zákony č. 2810/2000 a 410/1995 o „rozvojových agenturách“  

Nizozemsko  Občanský zákoník, kniha 2 (právnické osoby) z roku 1850; 
novelizován v roce 1992 

Dánsko  Zákon o bytových družstvech a dalších podnicích kolektivního 
bydlení, novelizován v roce 2006 

Česká republika  Sdružení obecného zájmu (NNO), 1995  

 Společenství vlastníků bytových jednotek, 2000  

Maďarsko  Neziskové podniky 

Lotyšsko  Družstevní záložna, 15. 7. 1993 

Litva  Úvěrové svazy, 1995  

 Sociální podniky, 2004 

Polsko  Sociální družstva, 2006 

 Zákon o sociální zaměstnanosti pro střediska sociální integrace, 
13. 6. 2003 

 Zákon o veřejně prospěšných činnostech a dobrovolnictví pro veřejně 
prospěšné společnosti, 24. 4. 2004 

Spojené 
království 

 Community interest company (CIC, obecně prospěšná společnost)  

 

*  Právní status odlišný od statusu družstev, vzájemných společností, sdružení a nadací. 

 

Poznámky: Otázka v dotazníku: Mají institucionální formy sociální ekonomiky uvedené 

v části 5 jasně odlišné právní postavení, např. na základě specifického zákona? Pokud 

ano, prosím, uveďte.  
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Tabulka 7.3. Zvláštní daňový režim pro organizace sociální ekonomiky v EU 

 

  Družstva 

Vzájemné 

společnosti Sdružení Nadace 

Belgie ANO ANO ANO ANO 

Bulharsko - - - - 

Česká republika - - ANO ANO 

Dánsko ANO - ANO ANO 

Estonsko - - - ANO 

Finsko ANO - ANO ANO 

Francie ANO ANO ANO ANO 

Irsko ANO - - - 

Itálie ANO ANO ANO ANO 

Kypr ANO neuvádí se neuvádí se neuvádí se 

Litva neuvádí se neuvádí se neuvádí se neuvádí se 

Lotyšsko ANO - ANO ANO 

Lucembursko - - - ANO 

Maďarsko ANO ANO ANO ANO 

Malta ANO neuvádí se ANO ANO 

Německo - ANO ANO ANO 

Nizozemsko ANO ANO ANO ANO 

Polsko - - - - 

Portugalsko ANO ANO ANO ANO 

Rakousko ANO - ANO ANO 

Řecko ANO ANO ANO ANO 

Rumunsko - ANO ANO ANO 

Slovensko - ANO ANO ANO 

Slovinsko neuvádí se neuvádí se neuvádí se neuvádí se 

Španělsko ANO ANO ANO ANO 

Spojené království - ANO ANO ANO 

Švédsko - - - - 

Přistupující a kandidátské země     

Chorvatsko - - ANO ANO 

Island neuvádí se neuvádí se ANO ANO 

 

Poznámky: Otázka v dotazníku: Mají různé institucionální formy sociální ekonomiky 

uvedené v části 5 zvláštní daňový režim odlišný od tradičních soukromých společností? 

 

7.3. Nové vnitrostátní předpisy v oblasti sociální ekonomiky v Evropě 

 

V posledních deseti letech různé evropské země věnovaly zvláštní pozornost tvorbě 

předpisů týkajících se sociální ekonomiky. Právě v té době se nejsilněji rozvinuly diskuse 

o pojmu a definici, předmětu legislativní úpravy a politikách na podporu tohoto sociálního 

sektoru. K nejnovějším případům, kde předpisy o regulaci SE buď nebyly zavedeny, nebo 

se o nich vášnivě diskutuje, patří Rumunsko, Polsko a Francie. Ústředním tématem je 

sama definice působnosti sociální ekonomiky, ať již v této podobě, nebo pod názvem 

sociální podniky. Její hranice jsou ve třech dosavadních zákonech o sociální ekonomice 

vymezeny velmi odlišně – jde o dva předpisy vnitrostátní (Španělsko a Řecko) a jeden 
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regionální (Valonsko, Belgie). Tyto rozdíly jsou ještě patrnější, pokusíme-li se definovat 

působnost sociálních podniků, o nichž bylo přijato více zákonů (viz tabulka 7.1.).  

 

Tabulka 7.4. Právní uznání statusu sociální ekonomiky nebo sociálních podniků  

 

Země Předpis Název předpisu / návrhu předpisu 

Španělsko ANO Sociální ekonomika (2011) 

Řecko ANO Sociální ekonomika a sociální podniky (2011) 

Belgie (Valonsko) ANO Sociální ekonomika (2008, regionální dekret) 

Finsko ANO Sociální podniky (2003) 

Litva ANO Sociální podniky (2004) 

Itálie ANO Sociální podniky (2005) 

Slovinsko ANO Sociální podniky (2011) 

Portugalsko návrh Sociální ekonomika (2012) 

Polsko návrh Sociální ekonomika (2012) 

Nizozemsko návrh Sociální podniky (2012) 

Rumunsko návrh Sociální podniky (2012) 

Francie návrh Solidární ekonomika (nepřijat) 

 

Dosavadní dva vnitrostátní předpisy o sociální ekonomice platí v zemích, které nejvíce 

zakoušejí dopady krize: ve Španělsku a v Řecku. Prvním je španělský zákon č. 5/2011 ze 

dne 29. března 2011 o sociální ekonomice, druhým řecký zákon č. 4019/2011 o sociální 

ekonomice, sociálním podnikání a dalších ustanoveních. V Belgii je dekret Valonského 

parlamentu ze dne 20. 11. 2008 o sociální ekonomice obdobou španělského zákona. 
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KAPITOLA 8 

 

SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V EVROPĚ A CELOSVĚTOVÁ KRIZE 

 

8.1.  Sociální ekonomika a cyklická a strukturální krize 

8.2.  Sociální ekonomika a finanční krize 

8.3.  Sociální ekonomika a hospodářská krize a krize zaměstnanosti 

8.4.  Sociální ekonomika a krize veřejného sektoru a sociálního státu 

 

 

8.1.  Sociální ekonomika a cyklická a strukturální krize 

 

Krize, kterou Evropa zažívá v posledních letech, má kořeny v nesmírně hlubokých 

politických, sociálních a hospodářských procesech, jako je vliv globalizace na vnitrostátní 

modely kapitalismu a sociálního státu, způsob správy Evropy a intelektuální paradigmata 

modelů společnosti. Tyto prvky tvoří kontext krize a zároveň ji částečně vysvětlují 

okolnostmi v návaznosti spíše na finanční a hospodářské problémy a krizi veřejných 

financí, a tím ji větší měrou ukazují jako strukturální. Tak či onak sociální ekonomika hraje 

a může hrát důležitou úlohu. 

 

Odlišíme-li strukturální analýzu hospodářské krize, která ji považuje za výsledek vyčerpání 

fordismu na konci 70. let 20. století, od bezprostřednějšího pojetí, jež poukazuje na sérií 

šoků v období 1975–2012, které nedokázala potlačit liberální deregulace v 80. letech 

20. století ani keynesiánská podpora národních vlád (zejména v letech 2007–2008), lze 

ukázat, že SE vedle veřejných zásahů (přímých či prostřednictvím systému sociálního 

zabezpečení) zajistila krátkodobé ztlumení krize, a vyvodit, že SE by se mohla stát 

součástí strukturálního východiska z krize, pokud budou správně využity její charakteristiky, 

které se jeví jako vhodné pro obnovu výrobního systému Evropy.  

 

SE jako tlumič důsledků krize. O této úloze se uvažuje ze dvou důvodů. Jedním je, že SE 

díky svým zvláštním pravidlům (neziskový účel, rozdělování přebytků, dvojí povaha): 

nemůže být koupena, neboť pro její podíly neexistuje trh; protože se obtížně přemísťuje, 

jelikož skupiny lidí jsou místně zakotveny, je odolnější z hlediska svých finančních rezerv, 

jež nelze rozdělit mezi podílníky; a je finančně pružnější díky arbitráži mezi bezprostředním 

příjmem a rozdělením přebytků (např. na podíly v zaměstnaneckém družstvu, zpětné platby 

od družstevních pojišťoven a vzájemných společností). Sociální ekonomika také sleduje 

dlouhodobé strategie. 

 

Druhým důvodem je, že vzhledem k důležitosti sociálních závazků SE, jež jsou výsledkem 

způsobu správy, která kromě prostého fungování z hlediska zastupitelské demokracie 

umožňuje určitý konsensus v časech krize, disponuje SE flexibilním nastavením pracovní 

doby a mezd (omezení v malých sdruženích, vážení podle pracovního faktoru 

v zaměstnaneckých družstvech), méně hierarchickou strukturou platů (s výjimkou 

dceřiných společností: viz INSEE Première, únor 2012) a určitou stabilitou pracovních míst 

(menší obrat, udržení starších lidí v práci, integrace žen; naopak nestabilita pracovních 

míst negarantuje přežití, např. pomoc v domácnosti, sportovní či kulturní sdružení), zatímco 

navenek díky důvěře lidí nadále má k dispozici dary a činnost dobrovolníků, čímž brzdí 

recesi trhu (družstva přišla o méně než ziskové společnosti) a brzdí omezení veřejných 

financí (pokud se za to postaví veřejnost). 
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SE jako nositel strukturálního východiska z krize. Vedle nefinanční povahy podniků SE 

(kromě možného odklonu ziskových dceřiných společností, které neuplatňují zakládající 

a řídicí principy SE) lze SE považovat také za sektor s potenciálem najít východisko 

z hospodářské krize s využitím nového vztahu – mezi jednotlivci a společností, autonomií 

a vzájemnou závislostí a odpovědností jednotlivce a kolektivu – jedná se o projev vyššího 

stupně znalostí a inovací (v souladu s Lisabonskou strategií), který je někdy nazýván 

kvartérním sektorem ekonomiky.  

 

Jedná se o znalostní ekonomiku z důvodu jejího důrazu na kolektivní učení a schopnosti 

a dále též na internalizaci celoživotního učení v rámci hospodářské činnosti (kromě 

formální odborné přípravy). 

 

Jedná se o vztahovou ekonomiku služeb vzhledem ke společné produkci služeb mezi 

poskytovateli a uživateli, mobilizaci zainteresovaných stran a významu, který přisuzuje 

vztahu v transakci – viz J. Gadrey. 

 

Jde o ekonomiku funkčnosti díky „otevřeným dveřím“, kterým dávají přednost kolektivní 

vlastníci vedle přístupu spojeného s individuálním vlastnictvím, díky důrazu ne na produkt, 

ale na funkci (bydlení, doprava, jídlo atd.), vyšší přidané hodnotě zboží díky službám 

(„sdružená řešení“) a průřezovému přístupu – viz Du Tertre. 

 

Jedná se o cirkulární ekonomiku: SE byla mezi prvními v recyklaci a opětovném použití 

zboží (papír, karton, textil atd.) a rostoucí měrou investuje do úspor energie, obnovitelných 

zdrojů energie (např. družstevní větrné farmy v Dánsku, Enercoop ve Francii), ekologické 

výstavby a obnovy se zaměřením na decentralizovanou výrobu. 

 

Je proto zřejmé, že SE působí v současné době narušeného hospodářského a sociálního 

rozvoje proticyklicky a inovačně. Ukazuje se však také, že se může aktivně zapojit do nové, 

kooperativnější formy socioekonomické regulace (vedle regulace správy a hospodářské 

soutěže), pokud odpovědné orgány rozpoznají její specifický charakter kombinující 

hospodářský a sociální rozvoj, namísto nahlížení jejich postavení jako hierarchie (sociální 

rozvoj jako vedlejší produkt rozvoje hospodářského). 

 

8.2.  Sociální ekonomika a finanční krize 

 

Hlavní rysy finanční krize jsou obecně známy: za prvé došlo ke globalizaci kapitálu, 

vzrostla síla a mobilita mezinárodního kapitálu a klíčovou roli sehrály suverénní investiční 

fondy (např. kuvajtský). Toto mezinárodní finanční prostředí si žádá regulační úkoly na 

místní a národní úrovni. Za druhé rostoucí složitost finančních nástrojů a provázanost 

finančních institucí prokázaly rostoucí význam regulačních a certifikačních systémů 

(např. ratingových agentur) a finanční organizace typu „peer-to-peer“, avšak převažující 

politikou paradoxně bylo omezení regulace finančního sektoru na národní a mezinárodní 

úrovni. Když v roce 2008 propukla finanční krize, bylo již pozdě. 

 

Vztah sociální ekonomiky a krize byl jiný, zejména v jejím finančním sektoru. Především 

sociální ekonomika ani její finanční instituce nebyly viníky krize; ta má kořeny ve 

společenských hodnotách, jako je hrabivost a rivalita – a to jak mezi jednotlivci, tak mezi 

společenskými skupinami –, které jsou SE cizí. Za druhé finanční instituce sociální 

ekonomiky pocítily zásah krize menší měrou, přinejmenším na počátku, neboť byly méně 
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vystaveny těm třídám finančních aktiv, které krizi způsobily, a jsou více napojeny na 

hospodářské činnosti s místním zakotvením. Ve výsledku měla na finanční sektor sociální 

ekonomiky vliv délka krize a úvěry na příděl (viz Palomo, 2010). Za třetí v současné 

atmosféře úvěrů na příděl a rostoucího finančního vyloučení prokázala SE schopnost 

sociální inovace a reakce na společenské potřeby tím, že zavedla vlastní alternativní formy 

solidárního financování, jako je etické bankovnictví nebo sociální měna, jež nejen poskytují 

úvěry, ale také budují důvěru v její finanční služby. Klasickým příkladem jsou mikroúvěrové 

banky vynalezené bangladéšským ekonomem a nositelem Nobelovy ceny míru za rok 2006 

Mohammedem Yunusem: kromě usnadnění finančního začleňování tyto organizace začaly 

naslouchat hlasu žen a daly jim kupní sílu a vyjednávací schopnosti v zemích, kde měly do 

té doby marginální společenské a finanční postavení. Mezi příklady organizací, které 

poskytují malé půjčky ženám a ohroženým sociálním skupinám nebo více dbají na etické 

cíle, patří v Evropě etické banky (Triodos Bank nebo italská Banca Etica), francouzská 

organizace CIGALES (Clubs d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de 

l'Épargne Solidaire neboli Spolky investorů pro alternativní místní správu solidárních úspor) 

a CDFI (Community Development Financial Institutions neboli Finanční instituce pro 

komunitní rozvoj). Řada těchto organizací je členem sítě INAISE. 

 

Sociální ekonomika se podílí na regulaci kapitálového trhu tím, že do finančního sektoru 

integruje velké segmenty populace, jež jsou vyloučeny z tradičního bankovního sektoru, je 

primárním zdrojem veřejného financování a dotací pro osoby s omezenými prostředky 

a kolektivně spravuje finanční toky plynoucí z práce a organizací SE (jako jsou mzdové 

a penzijní fondy, etické a sociální banky, družstevní záložny a rezervy a další fondy ze 

ziskových operací družstev a vzájemných společností). Družstevní záložny navíc prokázaly 

příkladné chování během probíhající recese. Nejsou za současnou mezinárodní finanční 

krizi odpovědné a její dopady nepocítily tak silně jako jiné finanční instituce – naopak si 

zachovaly zdravé účetní výkazy a nadále plní svoji funkci poskytovatele úvěrů 

a zprostředkovatele finančního začleňování. 

 

8.3.  Sociální ekonomika, hospodářská krize a krize zaměstnanosti 

 

Sociální přidaná hodnota sociální ekonomiky je patrně nejzřetelnější v tom, jak reguluje 

četné nerovnosti na trhu práce. Není náhodou, že podporou sociální ekonomiky jsou ve 

vládách evropských zemí zpravidla pověřena ministerstva práce a sociální věcí.  

 

Sociální ekonomika se odedávna podílí na tvorbě pracovních míst a jejich zachování 

v odvětvích a oborech, které se ocitnou v krizi nebo jim hrozí zánik, na zvyšování stability 

pracovních míst, na přenosu pracovních míst z černé ekonomiky do ekonomiky oficiální, na 

udržení dovedností (např. řemesel), na hledání nových zaměstnání (např. sociálně 

vzdělávací pracovník), na hledání cest k práci, zvláště pro znevýhodněné skupiny 

a sociálně vyloučené osoby (viz Demoustier, CIRIEC, 2000). Statistické údaje za 

posledních několik desetiletí ukazují, že se v Evropě jedná o silný sektor vytvářející 

pracovní místa, který je citlivější na zaměstnanost než ostatní sektory ekonomiky – 

viz tabulky níže. 

 

Sociální ekonomika napomáhá k nápravě tří největších nerovností na pracovním trhu: 

nezaměstnanosti, nestability pracovních míst a nezaměstnatelnosti nezaměstnaných 

a jejich sociálního vyloučení a vyloučení z trhu práce. Tradičně se aktivněji na tomto poli 

projevovala družstva zaměstnanců a další podniky řízené zaměstnanci nebo v jejich 

vlastnictví. V dobách krize se četné skupiny pracujících tváří v tvář kritické hospodářské 
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situaci průmyslových podniků, v nichž pracují, rozhodly transformovat nebo reaktivovat tyto 

podniky do formy družstev a zachovat tak svá pracovní místa. V těchto časech 

všeobecného úbytku pracovních mít zajistily zaměstnanecké podniky nárůst přímé 

zaměstnanosti. Bylo zdůrazněno (Tomás-Carpi, 1997), že zaměstnanost v sociální 

ekonomice vykazuje během poklesu hospodářského cyklu a fáze zralosti produktů 

podstatně nižší citlivost na fluktuaci globálního a sektorového výstupu a poptávky (kterou 

ekonomové nazývají příjmovou elasticitou zaměstnanosti) než ziskový soukromý sektor. 

Sociální ekonomika však také vytvořila výrazně vyšší podíl přímé zaměstnanosti než 

zbytek španělské ekonomiky během růstu hospodářského cyklu, jako to mu bylo např. ve 

druhé polovině 90. let 20. století. 

 

Velice dynamicky se na tvorbě pracovních míst v Evropě podílejí také nové organizace 

sociální ekonomiky – např. sociální družstva a jiné dobrovolné organizace působící 

v oblastech tzv. nové zaměstnanosti, jako jsou zdravotní a sociální služby či služby 

vzdělávací, kulturní a výzkumné. Tyto organizace prokazují významnou tvůrčí kapacitu na 

trhu práce, kde nalézají cesty od dobrovolné práce k placenému zaměstnání, seskupují 

pracovní hodiny, zkoumají nové služby a regulují je z hlediska zaměstnanosti (např. 

uznáním nových profesí, převzetím iniciativy při zavádění smluv o kolektivním vyjednávání 

apod.) nebo zajišťují novou přímou zaměstnanost. 

 

Neméně významná je také úloha sociální ekonomiky – zvláště tzv. integračních podniků, 

středisek pro specifická zaměstnání a sociálních družstev – při integraci skupin se 

specifickými obtížemi při hledání zaměstnání (jako jsou tělesná či duševní znevýhodnění či 

„znevýhodnění sociální“), které byly vyloučeny z trhu práce po dlouhá období, točí se 

v bludném kruhu z hlediska společenské a pracovní integrace a často končí na okraji 

společnosti a v chudobě. SE také přispěla ke vzniku silného sektoru služeb a k zavedení 

rovnosti žen a mužů na evropském trhu práce. 

 

Dopad krize na nezaměstnanost v Evropě nebyl v sociální ekonomice tolik drtivý jako 

v tradičních soukromých podnicích, jak vyplývá z informací od národních respondentů této 

studie, byť mezi jednotlivými zeměmi a sektory panují značné rozdíly. Zaměstnanost 

v sociální ekonomice překonala první fázi krize (2008–2010) lépe, než tomu bylo 

u zaměstnanosti v tradičním sektoru, ačkoli později utrpěly v důsledku hloubky propadu 

čisté ztráty pracovních míst také podniky sociální ekonomiky.  

 

V mezinárodním kontextu postupující globalizace a územní zranitelnosti nabývá 

strategického významu schopnost mobilizovat ekonomický potenciál, přilákat zahraniční 

podniky, zakořenit do podnikatelského prostředí a kolektivně budovat nové synergie pro 

všeobecnou revitalizaci místních oblastí. Za těchto podmínek se různé druhy družstev 

(zemědělských, zaměstnaneckých, úvěrových či integračních), sdružení a dalších 

sociálních podniků ukázaly jako základní aktiva. 

 

Jak ukazují některé případové studie z předcházející části této zprávy a řada další studií 

(Comeau et al., 2001, Demoustier, 2005), sociální ekonomika má velký potenciál k aktivaci 

endogenního rozvoje venkovských oblastí, regeneraci upadajících průmyslových oblastí 

a rehabilitaci a revitalizaci degradovaných městských oblastí. Jinak řečeno, může přispět 

k endogennímu hospodářskému rozvoji a obnově konkurenceschopnosti velkých oblastí 

a usnadnit jejich integraci na vnitrostátní i mezinárodní úrovni a napravit značnou územní 

nerovnováhu. 
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Neméně důležitou úlohu zastává sociální ekonomika v procesech proměny evropské 

společnosti. Přímý kontakt se společností propůjčuje tomuto sektoru zvláštní schopnost 

identifikovat nové potřeby, zprostředkovat tato zjištění orgánům a podnikům v tradičním 

ziskovém sektoru a tam, kde je to vhodné, tvořivě strukturovat potřebné reakce.  

 

V poslední době se pak vynořily inovační iniciativy z tzv. nové sociální ekonomiky: 

např. v důsledku krize zaměstnanosti v Evropě různé typy společností zaměřujících se na 

integraci (jako jsou např. italská sociální družstva) tvořivě reagovaly na problém integrace 

do trhu práce, postihující rozsáhlé skupiny pracujících, a to dříve než aktivní veřejné politiky 

na podporu zaměstnanosti. Vznikly ekonomické iniciativy občanů, jejichž cílem je 

náprava nerovností mezinárodního obchodu mezi bohatými a chudými zeměmi, 

viz např. organizace specializující se na obor spravedlivého obchodu.  

 

To však není vyčerpávající výčet inovačního potenciálu sociální ekonomiky. Vyšší míru 

úspěšnosti měla produkce a šíření nových myšlenek a inovací ve sféře technických 

inovací, a to zejména v situacích, kde jsou inovační systémy sociální ekonomiky 

strukturovány. Klíčovým faktorem těchto systémů je stabilní propojení jednotlivých subjektů 

v regionu zapojených do podpory sociální ekonomiky, jako jsou příslušné územní orgány, 

vysoké školy, sdružení a sám podnikatelský sektor sociální ekonomiky. Jako příklad lze 

uvést Québec, Mondragon Cooperative Corporation a systém CEPES-Andalusia v jižním 

Španělsku. Stručně řečeno, sociální ekonomika je schopna využívat různé typy inovací, jež 

Schumpeter označuje takto: produktové, procesní, tržní a organizační – zvláště posledně 

jmenované bývají též označovány za sociální inovace. 

 

8.4.  Sociální ekonomika a krize veřejného sektoru a sociálního státu 

 

Současná krize má zvláště neblahý dopad na veřejné finance, a tedy také na sociální 

služby a na nejohroženější skupiny obyvatel. Kromě faktorů, které způsobily tuto krizi a její 

dopad na veřejné finance, jsme také svědky opětovného nástupu předního celosvětového 

účastníka mezinárodního finančního kapitalismu, který bývá eufemisticky nazýván „trhy“, se 

strategickými spojenci, jakou jsou ratingové agentury, některé centrální banky jako 

Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond a Evropská komise. Tento návrat na 

scénu je důsledkem nového způsobu regulace mezinárodních finančních trhů, kde došlo 

k radikální proměně jejich úlohy poskytovatele půjček pro podniky, rodiny a veřejný sektor. 

To se projevilo jak v soukromém sektoru strukturálním poklesem spotřeby a investic, tak 

v sektoru veřejném, kde vznikl nový problém: státní dluh. V posledních dvou letech 

způsobilo nasazení politik strukturálního přizpůsobení v reakci na krizi, založených na 

reformách trhů práce a podstatném omezení sociálního státu, návrat starých problémů, 

které již byly po letech hojnosti a hospodářské stability považovány za vyřešené, jako jsou 

masová nezaměstnanost, nejistota zaměstnání a rozsáhlé škrty v pokrytí preferenčního 

zboží a služeb, jako jsou zdravotnické, vzdělávací a sociální služby.  

 

Zavedení sociální ekonomiky do politických a hospodářských procesů umožňuje státu 

využít její vlastnosti a nejen posílit skutečnou demokracii, ale také zvýšit účinnost 

hospodářské politiky, a to z několika důvodů:  

 

a)  díky její těsnější vazbě, a tedy i znalosti sociálních problémů, potřeb a možných 

řešení usnadňuje zapojení sociální ekonomiky do přípravy hospodářské politiky 

nalezení správných cílů a prostředků k jejich naplnění,  
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b)  díky její vyšší citlivosti na zájmy a potřeby společnosti je sociální ekonomika 

schopna rychleji rozpoznat nové sociální požadavky a okamžitě pracovat na 

vhodné reakci. Stát může z této průkopnické činnosti profitovat,  

c)  díky své soukromé povaze a sociální citlivosti může rozšířit oblast působnosti 

veřejných opatření všude tam, kde z různých důvodů panují omezení. Tento jev lze 

doložit na dvou příkladech. Za prvé u zdravotnických a vzdělávacích služeb 

zaměřených na nelegální přistěhovalce: bez změny předpisů nemůže stát 

poskytovat tyto služby, ačkoli společnost je schvaluje. Ve druhém případě jde 

o hospodářskou činnost státu, jež přes svoji zákonnost společností schvalovány 

nejsou (případně některými součástmi dané společnosti), neboť moc je zde 

považována za nezákonnou (např. britská vláda v oblastech Severního Irska). 

V obou příkladech umožňuje zprostředkující úloha sociální ekonomiky překonat 

omezení státu,  

d)  díky její schopnosti prosazovat účast a společnou odpovědnost společnosti 

umožňuje zapojení sociální ekonomiky do politických a hospodářských procesů 

zvýšit míru přijetí opatření hospodářské politiky, neboť strany zapojené do přípravy 

a provádění těchto opatření je budou přijímat za vlastní; to státu umožní 

shromáždit více prostředků, než by dokázal sám, a otevírá to nové příležitosti 

k provádění účinných politik na podporu oživení poptávky v otevřených 

ekonomikách, zejména jsou-li prováděny na místní úrovni se zaměřením na místní 

služby,  

e)  spolupráce mezi státem a sociální ekonomikou pak může vzhledem ke způsobu, 

jakým sociální ekonomika přiděluje a rozděluje prostředky, skýtat pro stát záruku, 

že veřejné fondy vyčleněné na různé politiky, zejména sociální, nebudou 

odkloněny jinam a pohlceny soukromými zájmy (Vienney, 1994). 

 

Jednou z nejviditelnějších a nejdůležitějších rolí sociální ekonomiky v Evropě je patrně její 

podíl na sociálním začleňování v kontextu postupujícího vyloučení. Tato její úloha 

v nadcházejících letech dále zesílí.  

 

Jednou z hlavních výzev, které evropská společnost musí řešit, je boj proti sociálnímu 

a pracovnímu vyloučení ve společnosti, kde se sociální integrace dosahuje především 

pomocí placeného zaměstnání. To lidem skýtá nejen ekonomickou nezávislost, ale také 

důstojnost, účast ve společnosti a přístup ke službám a zařízením. Z toho důvodu byly 

v populaci zásadně vyloučeny ty sociální skupiny, které jsou méně konkurenceschopné 

v důsledku snížených schopností, kvalifikace či kultury, jako jsou lidé s tělesným nebo 

duševním postižením, dlouhodobě nezaměstnaní a některé menšiny (např. etnické 

menšiny, přistěhovalci).  

 

V dané situaci sociální ekonomika doplňuje, a zejména připravuje cestu pro veřejná 

opatření proti sociálnímu vyloučení, čímž prokázala vysokou schopnost sociálně 

a pracovně integrovat zřetelně znevýhodněné osoby a zeměpisné oblasti. Zvláště patrné to 

je v případě sdružení, nadací, integračních podniků a dalších sociálních firem, které snížily 

úroveň chudoby a vyloučení (CIRIEC, 2000; Spear et al., 2001). 

 

V době významné sociální a hospodářské transformace sociální ekonomika rovněž nabízí 

odpovědi na nové formy vyloučení blokující přístup k službám a činnostem, jako je 

vyloučení finanční nebo spotřebitelské. Představuje také prostředek, jehož pomocí se 

mohou sociální skupiny obtížně prosazující řešení svých potřeb zapojit do veřejného života. 

Prostřednictvím sociální ekonomiky tak společnost posílila svoji demokratickou kulturu, 
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zvýšila míru společenské účasti (RedESMED, 2004) a podařilo se jí dát slovo 

a vyjednávací schopnost sociálním skupinám, jež byly v minulosti vyloučeny 

z hospodářských procesů i z procesu přípravy a provádění veřejných politik, zejména politik 

připravovaných na místní a regionální úrovni.  

 

Tato úloha sociální ekonomiky je plně v souladu s evropským sociálním modelem. Tento 

model je historicky charakterizován svým cílem zajistit vysokou míru sociálního 

zabezpečení a sociální, hospodářské a politické integrace pro všechny Evropany pomocí 

veřejných i soukromých nástrojů. Tento zájem je i nadále na pořadu jednání rozšířené EU, 

jak vyplývá ze Strategie sociální soudržnosti schválené Výborem ministrů Rady Evropy 

v roce 2000 a revidované roku 2004. Ta definuje sociální soudržnost jako schopnost 

společnosti zajistit prosperitu pro všechny její příslušníky, minimalizovat nerovnosti 

a zabránit polarizaci. Rozlišuje čtyři rozměry prosperity: rovný přístup; důstojnost a uznání; 

svobodu a osobní rozvoj; účast a zapojení. Sociální ekonomika pomáhá učinit ze sociální 

soudržnosti faktor konkurenceschopnosti. 

 

SE by mohla v budoucnu sehrát ještě důležitější úlohu vzhledem k omezením, která brání 

státu v poskytování zboží a služeb souvisejících se sociální prosperitou, a k omezením 

a nerovnostem spojeným s fungováním soukromého sektoru. 
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KAPITOLA 9 

 

POLITIKY EVROPSKÉ UNIE A SOCIÁLNÍ EKONOMIKA SE ZAMĚŘENÍM NA 

STRATEGII EVROPA 2020 – FAKTA A VÝSLEDKY 

 

9.1.  Sociální ekonomika v Evropské unii – fakta a výsledky 

9.2.  Sociální ekonomika ve strategii Evropa 2020 

9.3. Nedávné iniciativy Evropské unie týkající se sociální ekonomiky 

 

 

9.1.  Sociální ekonomika v Evropské unii – fakta a výsledky 

 

Orgány EU v posledních třech desetiletích věnují sociální ekonomice rostoucí pozornost, 

nejde však o proces plynulý a mezi jednotlivými institucemi panují rozdíly. Postupně je tak 

čím dál více uznávána důležitá úloha sociální ekonomiky v sociálním a hospodářském 

rozvoji Evropy, včetně jejího ústředního postavení v evropském sociálním modelu. 

 

Dlouhá cesta k institucionálnímu uznání sociální ekonomiky a formulaci specifických 

evropských politik započala v 80. letech 20. století. Vyvrcholila v roce 1989 sdělením 

Komise Radě „Podniky ‚sociální ekonomiky‛ - evropský trh bez hranic“, jež navrhlo vytvořit 

prostřednictvím statutu evropský právní základ pro družstva, sdružení a vzájemné 

společnosti; druhým milníkem bylo zřízení oddělení pro sociální ekonomiku na generálním 

ředitelství Evropské komise XXIII. V uvedeném desetiletí vydaly dvě instituce Společenství, 

Parlament a Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV), sérii zpráv, návrhů 

a usnesení, v nichž poukázaly na sociální přidanou hodnotu sociální ekonomiky, a obě tyto 

linie kulminovaly v podobě zásadní zprávy. Parlament vydal zprávy k tématům, jako je 

přínos družstev k regionálnímu rozvoji (Avgerinos), úloha družstev v budování Evropy 

(Mihr) a družstva a rozvojová spolupráce (Trivelli), zatímco usnesení dle návrhu Eyrauda, 

Jospina a Vayssadeové (1984) vyzvalo Radu a Komisi k projednání možnosti vytvořit 

evropský zákon o sdruženích. EHSV roku 1986 spolu s Koordinačním výborem Asociace 

družstev Společenství (Coordinating Committee of the Cooperative Associations of the 

Community, CCACC) uspořádal evropskou konferenci o sociální ekonomice a zveřejnil 

první evropskou studii o družstvech, vzájemných společnostech a sdruženích.  

 

Od roku 1989 docházelo postupně k pokroku v uznání a provádění politik týkajících se 

sociální ekonomiky, s určitými překážkami. Jak bylo zmíněno výše, první veřejný orgán se 

specializací na sociální ekonomiku bylo oddělení pro sociální ekonomiku na generálním 

ředitelství XXIII, které Evropská komise zřídila v roce 1989 za předsednictví Jacquesa 

Delorse. Jeho poslání bylo vysoce náročné, přihlédneme-li ke skrovným finančním 

a lidským zdrojům, které mělo oddělení k dispozici:  

 

 vyvíjet iniciativy k posílení sektoru družstev, vzájemných společností, sdružení 

a nadací, 

 připravit evropskou legislativu pro družstva, vzájemné společnosti, sdružení a nadace,  

 analyzovat daný sektor,  

 zajistit soudržnost politik EU s dopadem na daný sektor,  

 navázat styky s existujícími zastupujícími federacemi,  

 navázat vztahy s dosud neorganizovanými složkami sektoru,  
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 zvyšovat informovanost rozhodujících činitelů o sektoru družstev, vzájemných 

společností, sdružení a nadací,  

 posuzovat problémy, s nimiž se sektor potýká,  

 zastupovat Komisi v souvisejících otázkách před ostatními institucemi EU.  

 

Oddělení prodělalo v roce 2000 restrukturalizaci, kdy došlo k rozdělení jeho úkolů mezi 

dvě generální ředitelství: prvním bylo GŘ pro podniky a průmysl, kde bylo zřízeno 

oddělení B3 „Řemesla, malé podniky, družstva a vzájemné společnosti“ s hlavním 

zaměřením na podnikatelské aspekty družstev, vzájemných společností, sdružení 

a nadací; GŘ pro sociální věci pak byla svěřena odpovědnost za sdružení a nadace. 

 

Spolu s výše uvedeným oddělením jsou důležitými zastánci sociální ekonomiky 

dvě instituce EU: 

 

 Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV), poradní orgán Evropské unie. Jeho 

skupina III zahrnuje zástupce sociální ekonomiky, kteří utvořili zájmovou skupinu 

„Sociální ekonomika“. EHSV je v posledních letech zvláště aktivní a vydal několik 

stanovisek, 

 Evropský parlament. „Meziskupina Evropského parlamentu Sociální ekonomika“ byla 

poprvé zřízena v roce 1990, poté rozpuštěna a znovu oživena v roce 2005. 

 

Dalším orgánem byl Poradní výbor pro družstva, vzájemné společnosti, sdružení a nadace 

(CMAF). Byl zřízen v roce 1998 a jeho úkolem bylo vydávat stanoviska k různým otázkám 

propagace sociální ekonomiky na úrovni EU. Výbor byl zrušen v rámci restrukturalizace 

Komise v roce 2000, avšak z podnětu organizací tohoto sektoru byla bezprostředně poté 

ustavena Evropská stálá konference pro družstva, vzájemné společnosti, sdružení 

a nadace (CEP-CMAF) jako evropská platforma pro styk s evropskými institucemi. 

 

Při provádění opatření se instituce EU ve vztahu k sociální ekonomice setrvale potýkají 

s dvojím problémem: jde o nedostatečný právní základ a nedostatečnou a obecnou 

pojmovou definici, kde je překážkou absence výslovných ustanovení v základních textech 

EU (Římská smlouva a Maastrichtská smlouva) a definice (existuje-li nějaká) vycházející 

spíše z právní formy než z provozované činnosti, a dále též množství pojmů (terciární 

sektor, občanská společnost atd.), jež znesnadňuje dosažení konsensu nad vhodným 

termínem. 

 

K posílení právního uznání a viditelnosti sociální ekonomiky zásadně přispěly či přispívají 

následující faktory: 

 

 evropské konference uspořádané různými předsednictvími Rady Evropské unie nebo 

uspořádané v rámci určitého předsednictví,  

 k posílení informovanosti o sociálním sektoru a jeho složkách přispěla série stanovisek 

EHSV, iniciativ a stanovisek meziskupiny Evropského parlamentu Sociální ekonomika 

a v některých případech také Výboru regionů nebo Komise samé, 

 Evropské středisko pro sledování malých a středních podniků zaměřilo svoji šestou 

zprávu (2000) na sdružení a nadace, 

 pozitivním příkladem v nových členských státech EU i v zemích, jako je Spojené 

království nebo Dánsko, kde chybějí specifické předpisy pro družstva, se stává statut 

evropské družstevní společnosti, jehož cílem je harmonizovat a prosazovat 
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mezinárodní rozměr a dále též poskytovat institucionální podporu některým evropským 

podnikatelským iniciativám,  

 nedávné schválení nařízení o sociálních doložkách,  

 čím dál příznivější politika vůči sociálním podnikům. 

 

Cíle, k nimž se sociální ekonomika vztahuje, se v zásadě týkají zaměstnanosti, sociálních 

služeb a sociální soudržnosti, proto se objevují především ve dvou hlavních liniích veřejné 

politiky: sociální politiky s politikami zaměřenými na integraci do trhu práce a politiky 

v oblasti místního rozvoje a tvorby pracovních míst. Zájem institucí EU zapojit sociální 

ekonomiku do těchto cílů představuje zásadní pokrok, byť odhaluje úzký pohled na 

potenciál SE a přínosy, kterými by mohla obohatit evropské hospodářství a společnost 

a o nichž pojednává kapitola 9 této zprávy. 

 

Zvláštní evropská rozpočtová politika pro sociální ekonomiku nikdy nebyla zavedena. Oba 

dosavadní pokusy skončily neúspěchem. Cílem prvního „víceletého programu činnosti pro 

družstva, vzájemné společnosti, sdružení a nadace ve Společenství“ (1994–1996) bylo 

propagovat evropskou sociální ekonomiku prostřednictvím konkrétních nadnárodních 

projektů se zohledněním politik EU (statistiky, odborná příprava, výzkum a vývoj). Evropský 

parlament projekt schválil s rozpočtem ve výši 5,6 milionu eur, Rada jej však zamítla. Druhý 

návrh víceletého programu pro sociální ekonomiku stihl tentýž osud. Nesoulad mezi Radou 

a Parlamentem lze vypozorovat v „Rozpočtu na sociální ekonomiku“, který první orgán 

v roce 1977 odmítl a druhý opět obnovil. 

 

Sociální ekonomika se na rozpočtové politice EU podílí v rámci politiky zaměstnanosti 

a sociální soudržnosti – konkrétně jde o víceleté rozpočty na podporu malých a středních 

podniků a zaměstnanosti, jako je iniciativa ADAPT, iniciativa EQUAL pro sociální 

a pracovní integraci nebo jako jsou programy Místní opatření pro zaměstnanost (Local 

Action for Employment) a Místní sociální kapitál (Local Social Capital); podílí se též 

prostřednictvím Evropského sociálního fondu (ESF) ve formě opatření na podporu místních 

iniciativ (dílčí opatření 10b), jež výslovně odkazují na úlohu sociální ekonomiky. Tyto 

výslovné odkazy jsou součástí způsobu, jakým je sociální ekonomika uznána v rámci 

Lisabonské strategie pro zaměstnanost a místní rozvoj.  

 

Uvedené programy měly široký strukturální účinek ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku 

tím, že spojily a posílily evropskou sociální ekonomiku z hlediska federací, sítí, výzkumu, 

kultury a politik. Zvláště významný je program EQUAL: podporuje projekty zahrnující 

subjekty sociální ekonomiky, jako je posilování vnitrostátní sociální ekonomiky (terciárního 

sektoru), především služeb pro místní komunity, a zvyšování kvality zaměstnanosti. Mezi 

jeho projekty patří také přednášky a diskuse, jež jsou klíčové pro šíření tohoto pojmu. 

Program má rozhodující vliv v zemích, jako je Polsko, Irsko či Rakousko. 

 

Komise v roce 1997 z podnětu Evropského parlamentu uvedla do pohybu důležitý pilotní 

program s názvem Terciární sektor a zaměstnanost (The Third System and Employment) – 

jako jediný zásadní program mířený přímo na sociální ekonomiku – s cílem prozkoumat 

a podpořit potenciál terciárního sektoru z hlediska zaměstnanosti. Provozně jej až do 

roku 2001 zaštiťovalo Generální ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci a bylo 

zahájeno 81 projektů v celkové výši necelých 20 milionů eur. Dále program nepokračoval. 

 

Doufejme, že tyto pozitivní dopady bude možné spatřit také v nových členských státech 

EU. Sociální ekonomika tak přispěje k budování Evropy a k projektu evropské integrace.  
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Ve skladbě evropských politik je zapotřebí zdůraznit zásadní pozici národních vlád, pokud 

jde o provedení politik EU do práva členských států. 

 

Určité iniciativy zahájilo také Generální ředitelství pro podniky (Hypsman, 2003): 

v roce 2000 Komise vytvořila při Generálním ředitelství pro podniky skupinu pro politiku 

v oblasti podnikání, která byla pověřena všemi otázkami týkajícími se této problematiky. 

Tato instituce, think-tank a diskusní a poradní orgán složený ze špičkových odborníků 

z podnikatelského sektoru a zástupců členských států, odpovídá za projednání obecných 

otázek politiky v oblasti podnikání a pomáhá Komisi při šíření osvědčených postupů. 

Zahrnuje též zástupce sociální ekonomiky. Skupina má za sebou zelené knihy o podnikání 

a sociální odpovědnosti podniků nebo zprávu o faktorech určujících konkurenceschopnost 

podniků. 

 

Zdrženlivý pokrok z hlediska uznání a provádění politik na úrovni EU kontrastuje 

s dvěma otázkami, jež zaujímají významné místo v programu činnosti a politikách EU: 

první jsou překážky vyplývající z antimonopolních politik, jejichž optikou jsou družstevní 

činnosti nahlíženy jako „dohody“ neboli praktiky omezující hospodářskou soutěž, jež je 

proto nutno zakázat; za druhé jde o současný přezkum politik v oblasti státní podpory 

a financování služeb obecného zájmu: jedinými příjemci, kteří nejsou zpochybněni, jsou 

sociální doložky a nezisková sdružení. 

 

9.2. Sociální ekonomika ve strategii Evropa 2020 

 

Když to v první polovině roku 2010 vypadalo, že to nejhorší z probíhající hospodářské krize 

je za námi, zahájila Evropská komise strategii Evropa 2020 s cílem dosáhnout udržitelné 

obnovy energickým a odhodlaným využitím sil a potenciálu celé naší společnosti. Strategie 

pro rok 2020 sleduje tři hlavní priority: inteligentní růst (rozvíjením ekonomiky založené na 

znalostech a inovacích), udržitelný růst (podporou ekonomiky lépe využívající zdroje, která 

bude ekologičtější a konkurenceschopnější) a růst podporující začlenění (podporou 

ekonomiky s vysokou zaměstnaností zajištěním hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti). Za ukazatele bylo pro tyto priority vytyčeno pět specifických cílů: zvýšení míry 

zaměstnanosti ze 69 % na 75 %, investice do VaV ve výši 3 % HDP, snížení skleníkového 

efektu, vývoj obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti, snížení výskytu 

předčasného ukončení školní docházky a snížení počtu osob žijících v chudobě o 25 %. 

O dva roky později, v polovině roku 2012, jsou tyto cíle vzdálenější, než tomu bylo 

v roce 2010. Chudoba a nezaměstnanost v Evropské unii vzrostly (25 milionů 

nezaměstnaných) a sociální a územní soudržnost nedoznaly pokroku. Vládní politiky 

usilující o vyrovnaný rozpočet za každou cenu navíc snižují sociální transfery 

a přerozdělování příjmů a vážně ohrožují sociální stát. Přirozeně též ztěžují návrat směrem 

k inteligentnímu a udržitelnému růstu. 

 

Jakou úlohu může sehrát při plnění cílů strategie Evropa 2020 sociální ekonomika? 

Z nejnovějších studií a výzkumů i empirických poznatků vyplývá, že sociální ekonomika má 

potenciál přispět k plnění těchto cílů. Organizační struktura podniků sociální ekonomiky 

a jejich hodnotový systém vysvětlují skutečnost, že jejich objektivní funkce jsou pluralitní 

strukturou integrující hospodářské a sociální cíle a zajišťující jejich vzájemnou 

kompatibilitu, takže podniky sociální ekonomiky produkují významný makroekonomický 

a sociální prospěch pro společnost. 
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Pokud jde o inteligentní růst, byl doložen podíl sociální ekonomiky na rozvoji ekonomiky 

založené na znalostech a inovacích. Potenciál sociální ekonomiky je zjevný ve všech jejích 

organizačních formách a u všech jejích hospodářských činností. Existuje řada příkladů 

organizačních a sociálních inovací u družstev a dalších obdobných podniků v průmyslu, 

zemědělství, ve službách a ve finančním sektoru. U posledně jmenovaného např. došlo 

k rozmachu etického bankovnictví a mikroúvěrů, které mají mimořádně pozitivní sociální 

účinek. 

 

Vznikají pozoruhodné inovační systémy spojené s konkrétními zeměpisnými oblastmi, které 

podporují vlastní inovační řetězce, jako jsou italská konsorcia družstev, družstevní prodejny 

potravin v několika evropských zemích nebo známý příklad družstevní skupiny Mondragón 

ve Španělsku. Inovační model řízení této skupiny – participativnější a demokratičtější – 

a silnější ztotožnění jejích pracovníků s vlastním podnikem jako výsledek sdíleného 

vlastnictví průkazně vytvářejí konkurenční výhody na trhu, které pomáhají lépe odolávat 

probíhající hospodářské krizi. 

 

Co se týče udržitelného růstu, disponují podniky sociální ekonomiky hodnotovými systémy, 

které se vyznačují solidaritou s okolím, internalizací sociálních nákladů a produkcí 

pozitivních externalit. U družstev, jež kumulují nedělitelná aktiva a uplatňují zásadu 

„otevřených dveří“, je také v průběhu let uplatňována solidarita, neboť tyto fondy poskytují 

budoucím generacím produktivní bohatství umožňující dát se cestou udržitelného růstu. 

Dobrým příkladem je skupina Mondragón. Na rozdíl od společností založených na kapitálu, 

které často přesouvají výrobu a ponechávají opuštěné oblasti napospas chudobě, 

zaznamenala v posledních 4 letech družstva skupiny Mondragón, dnes působící 

v mezinárodním měřítku s využitím strategií výroby v několika lokalitách, čistý nárůst 

zaměstnanosti ve svých podnicích v oblasti Mondragón o 10 %. 

 

Pokud jde o cíle zaměstnanosti, dokazují empirické údaje, že sociální ekonomika účinně 

přispívá k potírání nezaměstnanosti, nestability pracovních míst a sociálního a pracovního 

vyloučení ohrožených skupin. Např. ve Španělsku, jež má nejvyšší míru nezaměstnanosti 

v Evropě, došlo v letech 2008–2012 k poklesu zaměstnanosti v družstvech o 9 %, zatímco 

míra zaměstnanosti v soukromém sektoru jako celku se propadla o 19 %, tedy více než 

dvakrát tolik. V jiných zemích, jako je Itálie, si zaměstnanecká družstva v posledních 

krizových letech udržela vysokou míru zaměstnanosti, mnohem vyšší, než tomu je 

v tradičních soukromých podnicích. 

 

Ve specifické oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení došlo k pozoruhodnému 

nástupu sociálních podniků, a to nejen v severní a jižní Evropě, ale také v nových 

členských státech EU v Evropě střední a východní. Je však třeba mít na paměti, že 

na růstu podporujícím začlenění se efektivně podílejí nejen sociální podniky, ale všechny 

podniky sociální ekonomiky bez ohledu na obor činnosti. Sociální prospěšnost podniků 

sociální ekonomiky nevyplývá z jejich specifické výrobní činnosti, nýbrž z jejich 

organizačního systému a hodnot; práva jednotlivce tak převažují nad zájmy kapitálu a jsou 

zde zavedeny mechanismy zajišťující rovné rozdělení příjmů a bohatství, jež generují. 

 

Je zjevné, že sociální ekonomika jako celek plní v budování Evropy nepostradatelnou 

úlohu a může svým dílem přispět k naplňování priorit inteligentního a udržitelného růstu 

podporujícího začlenění. Opatření, kterými Evropská komise doposud tento sektor 

podpořila, však byla redukována na sociální podniky. Tato opatření pominula nesmírný 
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potenciál sociální ekonomiky jako celku a vyloučila z působnosti oficiálních iniciativ na 

podporu kolektivního podnikání, které je pro tento sektor typické, většinu podniků SE.  

 

9.3. Nedávné iniciativy Evropské unie týkající se sociální ekonomiky 

 

Teprve počátkem roku 2011 se sociální ekonomika, či spíše sociální podniky skutečně 

dostaly na program jednání Evropské komise. Stalo se tak z několika důvodů: závažnost 

hospodářské krize a rostoucí zpochybňování evropských institucí vedlo Komisi k hledání 

alternativních řešení; nová vlna sociálních a institucionálních požadavků, jako 

např. otevřený dopis akademické obce z října 2010 „OD SLOV K ČINŮM – Podpora 

družstev a sociálních podniků k dosažení vyšší míry začlenění, udržitelnosti a prosperity 

v Evropě“ (FROM WORDS TO ACTION: Supporting cooperative and social enterprises to 

achieve a more inclusive, sustainable and prosperous Europe); usnesení Evropského 

parlamentu z roku 2009 o sociální ekonomice (Zpráva poslankyně Toiové); stanovisko 

Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Různé typy podniků – to vše 

přinutilo Komisi věnovat sociální ekonomice zvýšenou pozornost. Bylo zapotřebí provést 

přezkum uplatňování předpisu Small Business Act přijatého v roce 2008, což vzbudilo 

zájem o sociální podniky; v neposlední řadě se pak projevily vedlejší faktory, jako když 

někteří evropští politici zaznamenali rostoucí popularitu sociálních podniků. 

 

Nový přístup Komise ovlivnily dva různé prvky: 

 

Za prvé Komise dne 23. února 2011 vydala sdělení Radě, Evropskému parlamentu, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přezkum iniciativy 

„Small Business Act“ pro Evropu (COM(2011) 78 final). Jeho hlavním cílem bylo zjistit 

informace o uplatňování SBA a posoudit nové potřeby evropských malých a středních 

podniků v současném ekonomickém klimatu. Sdělení specificky hovoří o „sociální 

ekonomice“ a uvádí, že Komise „do konce roku 2011 přijme iniciativu pro sociální podnikání 

se zaměřením na podniky sledující sociální cíle“. 

 

V návaznosti na to Komise dne 25. října 2011 vydala nové sdělení Radě, Evropskému 

parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem: 

Iniciativa pro sociální podnikání – Vytvářet příznivé prostředí pro podporu sociálních 

podniků v rámci sociálního hospodářství a sociálních inovací (COM(2011) 682 final). 

Současně dne 26. října vydal Evropský hospodářský a sociální výbor stanovisko k tématu 

Sociální podnikání a sociální podniky.  

 

Dále Komise dne 13. dubna 2011 vydala nové sdělení Radě, Evropskému parlamentu, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem: 

Akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení 

důvěry – „Společně pro nový růst“. Osmým z těchto nástrojů je sociální podnikání, 

ztotožněné se sociální ekonomikou. Jeho cílem je podpora „rozvoje podniků, které se vedle 

oprávněného hledání finančního zisku rozhodly zohlednit také cíle obecného zájmu 

a ekologického, etického či sociálního rozvoje“. 
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KAPITOLA 10 

 

VÝZVY A ZÁVĚRY 

 

 

10.1. Sociální ekonomika – nový sektor v pluralitní společnosti  

 

Hlavním a nejvýznamnějším trendem, jejž lze vypozorovat v posledním vývoji sociální 

ekonomiky, je její konsolidace v evropské společnosti coby pilíře společenské 

prospěšnosti, který stojí mezi kapitalistickým a veřejným sektorem, sestávajícího z celé 

řady rozmanitých subjektů: jsou jimi družstva, vzájemné společnosti, sdružení, nadace 

a další obdobné podniky a organizace. 

 

Značný růst zaznamenává také sdružovací hnutí občanů podporující solidární 

podnikatelské iniciativy zaměřené na výrobu a distribuci obecně prospěšných či sociálních 

statků. Stále znatelnější je také rostoucí spolupráce mezi sdruženími a družstvy na rozvoji 

četných projektů a činností, jako tomu je v případě sociálních podniků. Význam SE dále 

podtrhuje schopnost těchto iniciativ řešit nové sociální potřeby, které vyvstaly v posledních 

desetiletích. 

 

Nejenže SE prokázala schopnost účinně přispívat k řešení nových sociálních problémů, 

upevnila si také postavení v tradičních sektorech, jako jsou zemědělství, průmysl, služby, 

maloobchod, bankovnictví či vzájemné pojišťovnictví. Jinými slovy, SE si rovněž buduje 

pověst instituce potřebné k zajištění stabilního a udržitelného hospodářského růstu, 

spravedlivější distribuce příjmů a bohatství, přizpůsobení služeb potřebám, vyšší hodnoty 

hospodářské činnosti zaměřené na uspokojování společenských potřeb, nápravy 

nerovností na trhu práce a k prohloubení a posílení hospodářské demokracie. 

 

Nová SE se formuje coby nový sektor, jenž je čím dál nezbytnější k nalezení odpovídající 

odpovědi na nové výzvy globální ekonomiky a společnosti. Tyto výzvy stojí u počátku 

vzrůstajícího zájmu o to, jak se nová SE může zapojit do společnosti sociálního státu. 

 

10.2. Nutné pojmové vymezení sociální ekonomiky 

 

Problém, který SE musí naléhavě řešit, je její institucionální neviditelnost. Touto 

neviditelností SE trpí nejen kvůli tomu, že je nově vznikajícím sektorem hospodářského 

systému, ale také v důsledku chybějící pojmové identity, tj. jasné, pečlivé definice znaků, 

které jsou společné jednotlivým typům podniků a organizací tvořících SE, a specifických 

rysů, pomocí nichž se mohou odlišit od ostatních. 

 

V této věci dochází v posledních letech k postupnému vymezování pojmu SE jak ze strany 

subjektů samých prostřednictvím zastupujících organizací, tak u vědecké obce a politických 

orgánů. Tato zpráva přináší pojetí SE vycházející z kritérií uvedených v Manuálu Evropské 

komise pro zpracování satelitních účtů podniků sociální ekonomiky, jež odpovídají 

definicím formulovaným v nedávné ekonomické literatuře a definicím organizací SE 

samých.  
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10.3. Právní určení sociální ekonomiky a uznání v systémech národních účtů 

 

Pojmové vymezení SE umožní zabývat se problémem jejího zakotvení v právním řádu EU 

a v právních řádech jejích členských států. Ačkoli některé evropské země i EU sama 

uznávají SE jako takovou a některé její složky v několika právních dokumentech, je třeba 

přistoupit k přijetí statutární definice rozsahu SE a požadavků, které její složky musí 

splňovat, aby nedošlo k ustálení příliš vágní definice jejích charakteristických rysů a ke 

ztrátě její společenské prospěšnosti. 

 

Je zapotřebí zavést právní status SE a účinné právní bariéry vstupu tak, aby z úspor 

vyhrazených této právní formě ani z veřejných politik na podporu SE nemohly těžit 

organizace, které do sektoru SE nenáležejí. 

 

Tato zpráva rovněž prokázala rostoucí objem SE, jež přímo zajišťuje více než 11 milionů 

pracovních míst a 6% podíl celkové zaměstnanosti v EU. S tím kontrastuje její neviditelnost 

v systémech národních účtů – a tato překážka je další zásadní výzvou.  

 

Stávající vnitrostátní účetní pravidla, sestavená v době rozmachu smíšených 

ekonomických systémů, neuznávají SE jako diferencovaný institucionální sektor, což 

ztěžuje vypracování regulérních, přesných a spolehlivých ekonomických statistik 

o subjektech, které ji tvoří. V mezinárodním měřítku brání nejednotnost kritérií používaných 

při tvorbě statistik provádění srovnávacích analýz a odvádějí pozornost od jádra věci, 

tj. přístupů připomínajících zjevný podíl SE na plnění zásadních cílů hospodářské politiky. 

 

Velmi důležitým krokem na cestě k institucionálnímu uznání jedné ze složek SE 

v systémech národních účtů je nedávno vydaný Manuál pro zpracování satelitních účtů 

podniků sociální ekonomiky. V manuálu je vysvětlena metodika, s jejíž pomocí lze sestavit 

spolehlivé a harmonizované statistiky v celé EU v rámci národních účtů (1995 ESA) pro 

pět hlavních skupin podniků SE: a) družstva, b) vzájemné společnosti, c) obchodní skupiny 

SE, d) další obdobné podniky, e) neziskové instituce ve službách podniků SE. 

 

SE v Evropě čelí v této věci dvojí výzvě. Za prvé se organizace tvořící SE musejí prosadit 

u Evropské komise a v každém členském státě tak, aby návrhy obsažené v manuálu mohly 

být uvedeny do praxe. Konkrétně musejí v každém členském státě EU prosadit zřízení 

Statistického rejstříku podniků sociální ekonomiky na základě vymezujících kritérií 

uvedených v manuálu, aby mohly být vytvořeny satelitní účty pokrývající uvedené podniky 

v těchto rejstřících. 

 

Za druhé musejí prosazovat iniciativy, které umožní přípravu spolehlivých, 

harmonizovaných statistik o rozsáhlém segmentu SE, jenž nespadá do sféry zájmu 

uvedeného manuálu Evropské komise. Tento segment tvoří především sdružení a nadace, 

jež jsou pokryty v Příručce OSN o neziskových institucích v systému národních účtů. 

Příručka o NI pokrývá četné neziskové organizace, které nejsou součástí SE, bylo by však 

možné rozčlenit statistiky neziskových organizací, jež splňují kritéria pro zařazení do SE dle 

této zprávy, a statistiky pro neziskový sektor sestavené podle příručky. 

 

10.4. Koordinace federací sociální ekonomiky 

 

Jako mnohostranný a mnohotvárný jev potřebuje SE silné organizace zastupující jednotlivé 

skupiny podniků a organizací, které ji tvoří. Identita, již sdílejí všechny tyto subjekty, a jádro 
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společných zájmů, které spojuje SE, pak vyžaduje a doporučuje úsilí o dosažení 

koordinace celé SE formou sdružování, a to jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni. 

Čím viditelnější a silnější bude kolektivní obraz SE, tím větší naději na účinné působení 

a rozvoj bude mít každá skupina subjektů tvořících tento sektor. 

 

10.5. Sociální ekonomika a sociální dialog 

 

Stěžejním úkolem je dosáhnout uznání SE coby specifického partnera v sociálním dialogu. 

 

SE se zařadila mezi hlavní instituce občanské společnosti a významnou měrou přispívá ke 

strukturování přediva sdružení a asociací a k rozvoji participativní demokracie. Současně je 

však SE mocným hospodářským a sociálním subjektem specifické povahy, která nezapadá 

do klasické dichotomie zaměstnavatel-zaměstnanec a vyžaduje výslovné uznání SE jako 

zvláštního účastníka sociálního dialogu. 

 

Během druhé poloviny 20. století, při rozmachu smíšených ekonomických systémů, byly 

hlavními postavami u jednacích stolů, kde se projednávaly veřejné politiky (zejména 

příjmové), vláda, organizace zaměstnavatelů a odborové svazy. Dnešní ekonomika je však 

pluralitnější a vyžaduje, aby se sociálního dialogu přímo účastnily všechny zúčastněné 

sektory: federace zaměstnavatelů, odborové svazy, vláda a ona další velká skupina 

sociálních a hospodářských subjektů, podnikatelů a zaměstnavatelů, která zahrnuje novou 

SE a sehrává stále důležitější úlohu v rozvinutém světě. 

 

Vedle klasických stolů pro kolektivní vyjednávání by měly být navrženy také stoly pro 

sociální dialog zahrnující subjekty SE, jež by více odpovídaly nové ekonomické realitě na 

počátku tohoto století. 

 

10.6. Sociální ekonomika a veřejné politiky 

 

Po více než dvě desetiletí uznávají evropské instituce (Parlament, Komise a Evropský 

hospodářský a sociální výbor) schopnost SE korigovat značnou sociální a hospodářskou 

nerovnováhu a podílet se na plnění různých cílů obecného zájmu. Před nedávnem 

označil Evropský parlament SE za základní pilíř a základní kámen evropského sociálního 

modelu (clé de voûte du modèle social européen). 

 

Z toho vyplývá, že ještě více než doposud musejí členské státy a Evropská komise přijímat 

konkrétní závazky, díky nimž by se SE stala nejen účinným nástrojem plnění konkrétních 

politických cílů v obecném zájmu, nýbrž také cílem samým o sobě (tj. družstva, vzájemné 

společnosti, sdružení a iniciativy občanské společnosti v obecném zájmu), jenž je 

nepostradatelným předpokladem konsolidace rozvinuté společnosti a hodnot spojovaných 

s evropským sociálním modelem. V této chvíli stojí organizace zastupující SE před 

náročným úkolem prezentovat iniciativy a návrhy v institucích EU, politických stranách, 

odborových svazech, na vysokých školách a v dalších organizacích představujících 

občanskou společnost. 

 

10.7. Sociální ekonomika a trhy – konkurenceschopnost a sociální soudržnost  

 

Nedávný i budoucí vývoj SE v Evropě byl a bude silně ovlivněn změnami prostředí, v němž 

působí – zejména trhů, které se stále více globalizují a stále více jsou pro ně typické 

zesílená hospodářská soutěž, decentralizace a relokace výroby – a změnami v jednání 
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vlád, kde je zjevný trend směřující k postupné deregulaci a privatizaci veřejných služeb. 

Spolu se vznikem nových sociálních problémů (stárnutí obyvatel, masové migrace atd.) 

vytvářejí tyto změny nejen příležitosti růstu SE, ale také výzvy a hrozby pro některé sféry 

její působnosti. 

 

Jednotlivé podniky a organizace tvořící SE se potýkají s problémem, jak integrovat do své 

činnosti účinné výrobní procesy a cíle sociálního státu. Subjekty SE musejí bezodkladně 

rozvíjet konkurenční strategie v souladu s novými požadavky konkurenčně stále 

náročnějších trhů, aby se mohly stát užitečnými nástroji ku prospěchu vlastních členů 

a k posílení sociální soudržnosti. 

 

Přední místo musí v jejich konkurenčních strategiích zaujmout vstup do podnikových sítí 

a aliancí, vytváření nových způsobů financování podniků, inovace produktů a postupů 

a nové podněty pro politiky v oblasti odborné přípravy a rozvíjení znalostí. 

 

10.8. Sociální ekonomika, nová, rozšířená Evropská unie a rozvoj integrovaného 

evropsko-středomořského prostoru 

 

EU přikládá značný význam cíli budování integrovaného evropského prostoru, kde budou 

co nejdříve sníženy a vyrovnány sociální a hospodářské nerovnosti mezi původními 

patnácti a dvanácti novými členskými státy z východní a jižní Evropy. Tyto nerovnosti mezi 

jinými důsledky spustily rozsáhlé migrační toky z východu na západ v rámci EU. Vedle 

vyšší sociální soudržnosti v EU je další výzvou prosazování integrovaného evropsko-

středomořského prostoru, který se stane oblastí prosperity a stability. K tomu je zapotřebí, 

aby se všechny země na pobřeží Středozemního moře konsolidovaly v silné demokratické 

státy, a posíleno musí být též výrobní síť občanské společnosti v zemích při jižním pobřeží.  

 

V těchto zemích brání vysoký růst populace a další strukturální faktory tomu, aby 

hospodářský růst přinášel vyšší životní úroveň většině obyvatel, následkem čehož se 

z evropsko-středomořského regionu a EU stala jedna ze zeměpisných oblastí s největšími 

migračními přesuny z hlediska jak objemu, tak intenzity. Ty dále doplňují velké skupiny 

obyvatel z Latinské Ameriky, subsaharské Afriky a ze zemí jihovýchodní Asie.  

 

Díky své specifické povaze mohou subjekty SE významně přispět k integraci přistěhovalců 

i k rozvoji obchodních toků v rámci EU i mezi Evropou a jižními břehy Středozemního moře. 

 

10.9. Vzdělávací systém, výzkum a sítě, vysoké školy a sociální ekonomika 

 

Vzdělávací systémy EU sehrají důležitou roli při budování kultury podnikání 

a demokratizace ekonomiky pomocí vzdělávacích projektů podněcujících podnikatelské 

iniciativy opírající se o hodnoty typické pro SE. Vývoj nových produktů a inovačních 

procesů v podnicích SE naopak vyžaduje posílení spolupráce s univerzitními středisky, jež 

generují a předávají znalosti. Výzkumné sítě a sítě pro výměnu informací mezi těmito 

středisky a subjekty SE v praxi stejně jako v posledních letech přispějí k rozšíření 

potřebných znalostních základů v oboru SE a k rozšíření těchto znalostí do celé Evropy. 

 

10.10. Identita a hodnoty sociální ekonomiky  

 

Nová SE se v pluralitním ekonomickém systému EU formuje vedle veřejného a ziskového 

soukromého sektoru jako pilíř společenské prospěšnosti. Výzva, k níž se SE musí postavit 



Sociální ekonomika v Evropské unii – Zpráva José Luise Monzóna & Rafaela Chavese 

 

61 

čelem, je překonání nástrah rozmělnění nebo trivializace jejích definičních rysů, které jí 

propůjčují specifickou společenskou prospěšnost. Subjekty SE proto musejí lépe 

porozumět hodnotám, které tvoří jejich společné referenční jádro, musejí využít všech 

společenských a kulturních prostředků souznějících s těmito hodnotami k upevnění svého 

institucionálního profilu a znásobit svůj hospodářský a sociální potenciál. 

 

Výše naznačené výzvy a trendy nejsou vyčerpávajícím seznamem, ale návrhem do 

diskuse, východiskem k úvaze o nové fázi, která se v Evropě otevírá spolu s nedávnými 

rozšířeními EU. 

 

V této nové fázi a nové sociální ekonomice leží právě na subjektech sociální ekonomiky 

samých veškerá odpovědnost za definici specifického profilu a strategických cílů, které by 

si měly vytyčit tak, aby se postavily do čela budování Evropy.  
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Tato studie byla vypracována pro Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) 

a vyjadřuje názory autorů a organizací, které ji připravily. Tyto názory nebyly přijaty ani 

žádným způsobem schváleny EHSV a neměly by být považovány za vyjádření postojů 

EHSV. EHSV nezaručuje správnost informací uvedených v této studii a nepřijímá žádnou 

odpovědnost za jakékoli využití těchto informací. 

 

 
 


