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Obsah readru 

Vybrané texty jsou zařazeny ve čtyřech kapitolách: názory zahraničních autorů na 

sociální ekonomiku, zprávy v rámci Evropské unie, pohled na subjekty z hlediska teorií, 

česká sociální ekonomika. Jedná se o vybrané kapitoly cizojazyčných knih nebo zprávy a 

dokumenty zveřejněné elektronicky na webových stránkách. Většinou jde o cizojazyčné 

zdroje, některé z nich jsou přeloženy do češtiny, jiné zůstávají v angličtině. U každé 

kapitoly je uveden zdroj, kde je text zveřejněn v celém rozsahu.  

Reader je zpřístupněn studentům v rámci systému Moodle, do kterého se studenti 

přihlašují heslem. Tím není umožněno pracovat s texty široké veřejnosti. 

 

Úvod 

Sociální ekonomika je součástí národního hospodářství a zpravidla se vymezuje jako 

alternativa vůči státu a trhu.  Vedle veřejného sektoru a tržního sektoru existuje třetí 

sektor, pro který se užívá různé označení, u nás nejčastěji neziskový (občanský) sektor. 

Sociální ekonomika a občanský sektor představují z velké části překrývající se oblasti. 

Občanský sektor označuje sféru formálního a organizovaného sdružování občanů mimo 

stát a trh. Jde o soukromé, institucionální, samosprávné, neziskové a dobrovolné 

organizace a nadace vykonávající vzájemně prospěšnou nebo veřejně prospěšnou 

činnost. 

Sociální ekonomiku tvoří zejména část občanského sektoru a část sektoru družstev. 

Subjekty jsou soukromé, nezávislé na státu, vykonávají ekonomické činnosti, ale odlišují 

se od ziskových subjektů v tržním sektoru tím, že zároveň sledují sociální a/nebo 

environmentální cíle. Sociální cíl bývá spojován se zaměstnáváním osob ze 

znevýhodněných sociálních skupin, které obtížně hledají uplatnění na otevřeném trhu 

práce nebo s poskytování produktů či služeb těmto osobám. Někteří autoři ztotožňují 

subjekty sociální ekonomiky se sociálními podniky. 
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Hodnotová východiska jsou v souladu s myšlenkami solidarity a humanismu. 

V současnosti se v evropském prostředí státy hlásí k Chartě sociální ekonomiky 

zveřejněné v roce 2002 Stálou evropskou konferencí družstev, vzájemných společností, 

asociací a nadací (dnes má název Social Economy Europe). Charta přiznává subjektům 

sociální ekonomiky specifika plynoucí z národních tradic členských zemí a různorodost 

právních forem, ale současně uvádí některé charakteristiky, které jsou společné: 

nadřazenost jedince a sociálního cíle nad kapitálem; dobrovolné a otevřené členství; 

demokratické řízení členy – maximální zapojení členů/pracovníků do rozhodování; 

spojení zájmů členů/uživatelů a veřejné prospěšnosti; přijetí principů solidarity a 

zodpovědnosti; nezávislost ve vztahu k veřejné správě a autonomie řízení; podstatná 

část zisků z aktivit je určena na rozvoj podniku, ve prospěch rozvoje služeb členům a ve 

prospěch veřejného zájmu. 

V Evropě je „kolébkou“ sociální ekonomiky Francie. Má zde dlouhou tradici a mnoho 

Francouzů je v sociální ekonomice aktivně zapojeno. Vedle Francie je to Itálie, 

Portugalsko, Španělsko, Belgie, Irsko, Švédsko. Mimo Evropu je rozvíjena sociální 

ekonomika i v jiných částech světa (Latinská Amerika, Kanada). 

 

K definování sociální ekonomiky jsou v zahraničí používány dva přístupy. 

Právně/institucionální přístup identifikuje právní formy subjektů sociální ekonomiky. Jeho 

zastánci uvádějí čtyři základní „pilíře“ sociální ekonomiky: družstva, vzájemné 

společnosti, asociace, nadace a další subjekty podle národní legislativy. Normativní 

přístup zdůrazňuje, že sociální ekonomika vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího 

prospěchu (anglicky triple bottom line): ekonomického, sociálního a environmentálního. 

Definuje charakteristické rysy subjektů sociální ekonomiky, vyzdvihuje inovativnost a 

dynamiku i význam dobrovolníků. Zároveň je upozorňováno na místní význam.  

 

Sociální ekonomika v České republice 

Ve zprávě ze srovnávací analýzy sociální ekonomiky v Evropské unii, kterou provedla 

světová organizace CIRIEC, byly v roce 2005 členské státy rozděleny do třech skupin 

podle přijetí sociální ekonomiky. Česká republika je uvedená ve třetí skupině států, tj. s 

Poštovní adresa: Katedra studií občanské společnosti, Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií U Kříže 8,  
Praha 5 - Jinonice 158 00 

e-mail: petra.fejfarova@fhs.cuni.cz,  tel.: 222 988 379 
 



Katedra studií občanské společnosti 
                       Fakulta humanitních studií 
                       Univerzita Karlova v Praze  

Department of Civil Society Studies 
The Faculty of Humanities 
Charles University in Prague 

 
 

neuznáním sociální ekonomiky. U nás je třetí sektor spojován převážně s občanským 

sektorem. Užívání názvu sociální ekonomika pro třetí sektor je omezené, i když můžeme 

navazovat na tradice jak spolků, tak družstev v mnoha oblastech lidské činnosti. 

Požadavek přijetí sociální ekonomiky v českém prostředí je dán nejen evropskými 

iniciativami, ale také domácími procesy souvisejícími s úsporou výdajů z veřejných 

rozpočtů, potřebou zvyšovat zaměstnanost, přispět k sociálnímu začleňování a 

k udržitelnému místnímu rozvoji a stabilitě regionů. Aplikace koncepce otevírá možnosti 

pro vykonávání ekonomických aktivit organizací občanského sektoru zejména v sociální 

oblasti. 

Výzkumné studie potvrzují, že česká sociální ekonomika existuje, není však formálně 

definovaná, dosud chybí její legislativní ukotvení a neexistuje národní instituce, 

předmětem jejíž činnosti by sociální ekonomika byla. Ve výzkumu české sociální 

ekonomiky Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumného ústavu 

práce a sociálních věcí byla v letech 2008 - 2010 byla použita zahraniční metodika 

zveřejněná v roce 2006 ve studii Evropské výzkumné společnosti EMES (z anglického the 

Emergence of Social Enterprise in Europe) a OSN. Podle této metodiky u nás sociální 

ekonomiku tvoří soukromé na státu nezávislé subjekty - obecně prospěšné společnosti, 

občanská sdružení, evidované právnické osoby církve, pokud zaměstnávají 

znevýhodněné osoby a/nebo vykonávají jako doplňkovou také ekonomickou činnost, 

družstva i obchodní společnosti založené za jiným účelem než je podnikání, osoby 

samostatně výdělečně činné ze znevýhodněných sociálních skupin a organizace, které 

sociální ekonomiku různým způsobem podporují. 

S cílem poznat sociální ekonomiku a zvýšit informovanost vznikla iniciativou „zdola“ 

v roce 2009 tematická síť (platforma) TESSEA, která je volným uskupením příznivců a 

zájemců o problematiku v České republice. 

V zahraniční jsou výzkumy spojené se jménem Jacquese Defournyho, který založil na 

belgické univerzitě Liège Centrum sociální ekonomiky (vznik 1990) a Evropskou 

výzkumnou společnost EMES (vznik 2002). Zároveň na univerzitě Liège sídlí Mezinárodní 

centrum pro výzkum a informace o kolektivní ekonomice CIRIEC (vznik 1947). Tyto 

instituce ve spolupráci s experty z různých zemí realizují výzkumy, vydávají studie a 
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publikace obsahující výchozí teorie pro sociální ekonomiku i popis sociálních podniků 

v různých zemích na celém světě. 
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1404 Social Cohesion

which is a major source (although by no means the
only one) for the "new conventional wisdom." Some
times termed the competitiveness-cohesion-governance
problematic, this stance is also visible in policy perspec
tives of the European Union at least since 2000: that
economic performance depends on good social policy,
including policies promoting territorial, social, and eco
nomic cohesion (Beauvais & Jenson, 2002: 21; Turok,
2006: 353).

Identifying threats due to market volatility and seg
mentation as well as rising individualism and declining
civility, there has been a turn toward the key idea "that
social cohesion improves economic performance. This is a
more positive way of saying that social division and frag
mentation undermine long-term economic success"
(Turok, 2006: 355). In addition, a good deal of attention
has gone to the negative effects of crime, both for attract
ing talent and on business performance. Therefore, the
capacities of local institutions that control, limit, and
discourage crime are important.

Yet once again, as we have already seen, there is scep
ticism about the effects of social cohesion and the direc
tion of causation. One typical warning comes in this
quotation.

The notion of "social cohesion" - as a shorthand way of
indicatingall the various respects in which social relations
within particular places can (increasingly) make a differ
ence to their economic performance - may be more of an
obstacle than a help... There is a real temptation (within
a new conventional wisdom about policy for cities) to
see this as actually representing some single kindof qual
ity which places can develop in order to simultaneously
remedy the shortcomings of markets in terms of both
social outcomes and economic performance.

Concluding Remarks

With these warnings in hand, what might we conclude
from the last decade of explicit attention to social cohe
sion? In this significant body of policy literature, social
cohesion is a property of a society (whether defined as
a city, country, or region). It is not an individual charac
teristic. Second, social cohesion is something to be
"encouraged;' "fostered," or "protected," by public autho
rities as well as civil society. Threats to social cohesion
come as much from bad policy as from social fragmen
tation. Nonetheless, the interventions prescribed vary
widely. There is as little consensus about social cohesion
now as there was when Emile Durkheim or Talcott Par
sons wrote of it.
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Social economy is an almost 200-year-old concept deeply
rooted in the social, political, and economic history of
Western European countries. However, probably due to
its polysemy and its ups and downs during this long
history, the concept of social economy has not gained a
solid and univocal recognition in the academic circles
until it reemerged in the 1980s in France and then in
most European countries before it spread elsewhere in
Latin and North America and in Asia. With the growing
interest for a "third way" resulting from the collapse of
state-controlled economies and the rising discontent to
ward an all liberal and capitalist model, the social econo
my has aroused great attention from scholars and policy
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makers for some 20 years. It surely represents an interest
ing approach for the advocates of the welfare mix and all
those who are convinced of the plurality of economy as
well as for scholars who stress the need for interdisciplin
arity in the social sciences.

After its resurgence in the 1980s, social economy tended
to design a set of economic organizations sharing in
common a few specific features that represent an original
form of entrepreneurship: a voluntary participation, an
autonomy of decision, a formal existence through a legal
identity, an orientation toward an economic activity, a
democratic governance, a nonprofit orientation, and a
distribution of profits that is not directly linked to the
capital. These features shape a part of the economy that
aims "to serve the man rather than the capital" and
distinguishes the social economy organizations from
both public agencies that form the public sector and
capitalist firms that form the capitalist (or private) sector,
and then often leads to the use of the term "third sector"
as a synonym of the social economy, although this term
has more often been used in the United States and some
Asian countries as a synonym of the nonprofit sector,
which does not coincide exactly with the area covered by
the social economy. They also make social economy a part
of civil society but distinguish it from other components of
civil society that do not have any economic orientation or
any formalized identity: the social economy can be seen as
the formally organized and economically oriented part of
civil society.

Originally, the social economy hinged on three main
families of organizations: cooperatives, mutual societies,
and associations. More recently, these three original
families have been joined by a fourth one, foundations,
although it is questionable whether they share all the core
features, namely a democratic governance, an orientation
toward an economic activity, and a voluntary participa
tion. The nonprofit nature of cooperatives has been ques
tioned as well by the advocates of the nonprofit approach,
but those of the social economy consider that the limited
distribution of profit by cooperatives and their obligation
to allocate a part of their surpluses to collective reserves
make them nonprofit organizations in nature and un
doubtedly organizations closer to nonprofits than to
for-profits.

The scope and characteristics of the social economy
vary according to each national context, but these orga
nizations are generally engaged in, and playa prominent
role in, market-oriented activities such as agriculture,
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credit and banking, insurance or commerce, as well as
predominantly non-market-oriented activities that have
been proved socially useful but not profitable, such as the
provision of health and social services, education, and
more generally all merit goods as defined by Musgrave
as the goods that should be made available to the entire
population because of their positive externalities for the
society but would be underprovided by the market, which
does not take into account these external benefits.

According to the latest data available, the social econ
omy represents some 6.5% of total employment and 7%
of wage-earning employment in the EU-15 countries, and
the Johns Hopkins comparative study of the nonprofit
sector in 35 countries estimates its scale at 4.4% of eco
nomically active population and 5.1% of combined GDP.
The International Co-operative Alliance claims that over
800 million people are members of cooperatives around
the world.

The historical background of social economy takes place
in Europe. The terminology itself is generally acknowl
edged to have first occurred in 1830, when French liberal
economist Charles Dunoyer published a Treatise of social

economy (Traite d' economie sociale), but is also often
mentioned to be inspired by the works ofSwisseconomist
Sismondi, who in his New principles ofpolitical economy

(Nouveaux principes d'economie politique) published in
1819 insisted that the true object of economics should
be man rather than wealth.

In the first half of the nineteenth century, most Euro
pean countries witnessed the rise of diverse experiences
initiated to bring an answer to the deteriorating living
conditions of the most vulnerable groups in an era of
rapid expansion of industrial capitalism. Many of them
were initiatives launched by the working class - peasants
or workers - which marked a break with the more tradi
tional charity mostly initiated by the elites and the
wealthy to help the poor with, as stressed by Castel
(1995), a risk of selecting the recipients according to
religious, moral, or political criterion and rejecting the
other. These initiatives, among which those of Rochdale
or Owen in England, Raiffeisen in Germany, Fourier
or Buchez in France have remained the most well
known, put the basis for the buildup of the modern social
economy concept.

In the second half of the nineteenth century, Frederic
Le Play made a significant contribution for the recogni
tion and promotion of the social economy by founding in
1856 an International society for applied studies on social

economy (Socihe internationale des etudes pratiques

d'economie sociale) and a journal entitled The social econ

omy (L'economie sociale), and then introducing the social
economy to the 1867 World Fair where it was presented
several times thereafter. But he also oriented it toward a
somewhat different direction: moralization of individual
behavior and social peace (Azam, 2003).

This emerging social economy of the nineteenth
century aimed at providing an answer to social issues
and harmonizing moral values and economic activity in
order to raise the conditions of existence of underprivi
leged groups of citizens and/or to ensure a better contri
bution of workers. It gave rise to critics from mainstream
economists, who considered it a rival to the political
economy, and therefore found its academic acknowledg
ment in other disciplines such as sociology (a chair of
sociology, social economy, and political systems studies
was created in 1886 at the University of Geneva) or law
(a chair of social economy was introduced at the Paris
Faculty of Law in 1889).

The first sophisticated economic formalization of the
social economy arose at the very end of the nineteenth
century when French economist Leon Walras published in
1896 Studies in social economy: theory of the distribution
of social wealth (Etudes d'economie sociale: theorie de la

repartition de la richesse sociale), which was taken up and
well-publicized in a report by another French economist
Charles Gide - for the 1900 World Fair. This report
entitled The social economy: The institutions for social

progress (L'economie sociale: les institutions de progres

social) was updated and reprinted several times until the
death of Gide in 1932.

With Walras, the social economy becomes a part of
the whole economic science which he divides into three
complementary "realms"; the political economy or "realm
of what is true" that serves the goal to elaborate the
definitions and natural laws; the applied economy or
"realm of what is useful" that refers to the production
and to the study of the most appropriate means to apply
these natural laws; and the social economy or "realm of
what is fair" which focuses on repartition and aims at
a moral appreciation of those applications. Within this
social economy, Walras introduces the idea that the tradi
tionallogic of interest should be supplemented by a logic
of justice that will serve to organize the redistribution of
wealth. In introducing social justice into the economic
rationale, Walras' contribution marks a break with the
classical economic approach that only focused on the
economic outcome but neglected the social problems
resulting from the economic activity. However, in his
subsequent works, Walras did not bring much more to
his reflection on social economy and concentrated most

ofhis efforts to elaborate his theory of general equilibrium
that put the basis to the neoclassical economy. Today, his
contribution on the social economy probably remains the
most ignored part of Walras' works as mentioned by
French economist and Nobel Laureate Maurice Allais.

Gide's conception of the social economy was much
broader than Walras' one, which mainly included the state
interventions that he considered necessary to correct mar
ket failures and realize social justice. In Gide's view, the
social economy includes three main groups of institutions
for their contribution to social progress: the voluntary
groups (association libre) which basically refers to the
idea ofemancipation and all voluntary self-help initiatives
in which are rooted cooperatives, mutual benefits socie
ties, and associations; the "patronage" which refers to the
idea of charity and all efforts of the employers, elites, and
wealthy persons to help the less advantaged; the central
and local governments (pouvoirs publics) which refers to
the idea of public intervention, especially the social pro
grams set up by the public sector. If Gide agreed with
Walras on the distinction between political, social, and
applied economies, he opposed him regarding the role
conferred to the cooperatives: While Walras considered
the cooperatives as the concern of applied economy for
their contribution to the production, Gide endowed
them with the main role of social transformation through
its (although never realized) program of cooperative
republic.

Max Weber as well used the "social economy" (Sozia

lokomiei terminology in 1909 to name the new series in
which he then published in 1922his masterwork"Economy

and society." For Weber, the social economy encompassed
economic theory (the study of economic phenomena),
economic history (the observation of the concrete eco
nomic facts), and economic sociology (the analysis of the
cultural meanings of the observed facts). Weber's ap
proach of social economy, which relies upon the core
idea of social embeddedness of economy, has a funda
mental divergence from the one by Walras and Gide that
aims to integrate the social question - "social justice" for
Walras or "social progress" for Gide - in the economic
rationale and forms, consequently, a broader set. However,
these approaches have an important motive in common:
They all seek to question the mainstream approach in
economy and to introduce the consideration for noneco
nomic dimensions - social, cultural, religious, moral, etc.
- into the economic analysis. Today Weber's approach is
well-known to have inspired many social scientists and
generated new academic currents in social sciences like
the new economic sociology or the socioeconomy. His
legacy is as well perceptible in the Association for Social

SocialEconomy

Economics established in the United States in 1941 by the
Jesuit economist Thomas Divine with the purpose "to

explore the ethical foundations and implications ofeconomic

analysis, along with the individual and social dimensions of

economic problems." Contributions by Mark Lutz or
Severyn Bruyn are among the most significant in this
line. In The social economy published in 1977, Bruyn
proposed the following definition of social economy:
"Social economy is a field of study about how people pro

duce, distribute, exchange, and use material resources to

meet human needs, and in this process, generate a culture."

Neglected at the turn of the twentieth century by
Walras, and rapidly as well by Gide who as early as in
1911 mentioned that the term had become "too vague"

and concentrated most of his efforts to the promotion of
cooperatives, the social economy terminology almost dis
appeared in Europe until the 1980s or had minor and
sometimes confusing occurrences like in Gustav Cassel's
Theory of social economy (1918), where it had nothing in
common with any previous conception of social economy
but with Walras' theory of general equilibrium.

The resurgence of the social economy in France in the
1980s is in line with this long history rooted in the
nineteenth century, but it marks as well a break with
these original contributions. The emerging social econo
my of the 1980s does not seek anymore to be a disciplin
ary approach of economy or to bring a solution to the
social question, but it pretends to propose an original
form of entrepreneurship and to form on this basis a
sector apart of the economy. This resurgence has been
the result of an impulsion that has come initially from the
organizations themselves - French cooperatives and mu
tual benefit societies, then joined by associations - and
then has been taken over by scholars (sociologist Henri
Desroche and economist Claude Vienney played a promi
nent role) and politicians (French socialist Prime Minister
Michel Rocard or former president of the European
Commission Jacques Delors).

Articulation Between Public and Capitalist Sectors and

Other Parts of Civil Society

Involved both in market and non-market activities but
pretending to operate differently from the capitalist firm
and the public agency, the social economy generally relies
upon a resource-mix combining public support as well as
market resources besides its more specific ability to gen
erate nonmonetary resources (volunteer work) and pri
vate monetary non-market resources (gift). Due to this
dual involvement in market activity and in public policy,
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the social economy is endangered by a risk of isomor
phism that has become sharper with the overall spreading
and domination of the liberal model. The more it is
engaged in a market activity or involved in public policies
and schemes, the more the social economy is exposed to a
risk of isomorphism that weakens its identity and values
as well as the coherence and pertinence of its project
raising numerous debates opposing "old social economy"
and "new social economy;' "old cooperatives" and "new
cooperatives," "true associations" and "false associations."
In ex-communist countries as well as in some Asian NPIs,
this challenge has a specific feature as the most powerful
cooperative and associative movements have to escape a
long history as state agencies and affirm their identity
without falling into the functioning of capitalist firms.

Regarding other parts of civil society, one of the great
est challenges for the social economy is certainly to define
and strengthen its links with trade unions and other
representatives groups of employees and reinforce its
contribution to social dialogue. Originally initiated by
and focused on workers, the social economy has then
adopted the point of view of consumers and associates
as its main reference. What resulted from that change is a
disinvolvement with workers' problems and the working
condition issue that sometimes led to conflicting relations
with trade unions.

Harmonization with Rival Concepts

The existence or emergence of similar and rival concepts
is another issue and explains the lack of knowledge about
the social economy and its limited acknowledgment in
countries where these other concepts have gained a better
recognition for fiscal, cultural, or political reasons. This is
typically the case of the concept of nonprofit sector which
plays a prominent role in the United States whereas the
social economy remains very little known. But this ques
tion of rivalry occurred as well in Western European
countries where the social economy has its longest history
and firmest acknowledgment as shown with the coexis
tence of traditional alternative concepts such as the
voluntary sector or the nonprofit sector and above all
the recent rise of new concepts such as the solidaristic
economy or the social enterprise.

Coming generally from academic works and then
earning an institutional and/or political recognition,
these concepts have found their legitimacy in the growing
phenomenon of isomorphism evoked before, that took
away certain organizations of the social economy from the
main contemporary social issues and disadvantaged
groups of citizens. Social enterprise and solidaristic econ
omy flourished in relation with these new social issues

such as the provision of social care, services to unem
ployed, elderly care or child care. Such new concepts
contribute to define a new equilibrium between the polit
ical, social, and economic dimensions of the social econ
omy and represent therefore an incitation for a renewal
and an enlargement of the social economy. With their
nonprofit orientation toward the provision of social ser
vices and their cooperative legal form and identity, the
Italian social cooperatives, which served as a model to
build up the recent concept of social enterprise, has con
tributed to reduce the antagonism between the nonprofit
and the social economy approaches and led as well to a
renewal of the traditional cooperative model that was not
adapted for multi-stakeholder cooperatives.

Originated from the French experience, the social economy
concept has successfully spread to other European
countries that basically share many common historical,
cultural, and political features. On that point the recent
report by the CIRIEC offers the latest global view of this
sector, its success, and the main trends and challenges it is
facing in Europe (Chaves & Monzon, 2007). Interestingly,
this report shows that the concept of the social economy
as a sector gathering cooperatives, associations, mutual
benefits, and foundations, is now very well or well
acknowledged in academic, political, and institutional
circles in most of the European countries in EU-15 with
the exception of a few countries that favor rival concepts
such as Germany, the Netherlands, and the United King
dom, and to a smaller extent Austria and Denmark. But
the social economy remains largely underconsidered in
new EU members from Central and Eastern Europe. The
enlargement of the Europe Union surely makes more
difficult a full European recognition of the social economy
and the enactment of European legal status for its differ
ent components as it represents a greater diversity of
situations with sometimes opposite backgrounds, espe
cially regarding the cooperatives which, in many new
members in Central and Eastern Europe, are considered
a vestige of the old regime.

Built up in close reference with specific features of the
Western European socioeconomic and political history
and context, the social economy has to gain a recognition
outside Europe as well. This recognition is unquestionable
in a few countries like Canada where the concept encoun
tered an official full acknowledgment with, for example,
the creation of a Canadian Social Economy Hub. But with
a few exceptions, the social economy has not yet encoun
tered outside Europe a full recognition in the academic,
political, and institutional worlds. Especially, as
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mentioned above, in certain new EU members from Cen
tral and Eastern Europe, the very idea of the social econo
my can even be perceived in certain cases as a heresy as it
pretends to gather very progressive organizations that
struggled for democracy and social progress and very
conservative ones which have been historically initiated
by the state and enrolled to serve public interests. This is
typically the case, for example, in South Korea where most
of the cooperative movements have been installed by the
state and controlled by it until quite recently. However,
one can argue that more and more countries, even with
very different socioeconomic and political backgrounds
from the European one such as Japan or Australia, are
showing an interest in the social economy concept.

If the concept itself has not yet encountered world
wide recognition, the reality of the values and principles
of the social economy can actually be found in almost any
country in the North as well as in the South where decen
tralized financial systems (micro-credit, tontine systems,
savings, and credit cooperatives, and other types of
mutual-aid forms of savings credit), associative and com
munity movements, health and mutual-aid societies, and
other forms of grassroots economic initiatives play a
prominent socioeconomic role (Defourny et al., 2000).

The social economy has proved in many countries its
capacity to reveal new needs that neither the market nor
the public sector can address, and its ability for social
innovation and job creation in bringing an appropriate
and outstanding answer to these needs. It has shown as
well its social utility in restoring the social link, strength
ening the social cohesion, producing social capital, and
educating the ideals of democracy and in some cases
alerting to and limiting the bad effects of economic devel
opment. However, it still remains largely undervaluated
and not well-known in the views of many public opinions
and leaders. Moreover, its image is tarnished in some
contexts due to political and historical reasons.

With the growing interest for the welfare mix and
more generally for the plural economy, the social econo
my has a prominent role to play besides the capitalist and
public sectors and besides the domestic production by the
family sphere. It clearly represents a partial but interesting
alternative to capitalism more and more oriented toward
liberalism and to a shrinking public sector. In relation
with social welfare and social services, the social economy
has great potential in countries (mostly European) which
are in a phase of withdrawal of public welfare as well as in
countries (Asian or Latin American) where the welfare
system is younger and/or limited and where new social
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needs are emerging or will emerge in relation with socio
demographic trends.

However, the issue for the social economy, that has
been already perceptible in some cases, will be here not to
only serve as a fragile and ephemeral to public schemes in
a context of reduction of public spending.
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was very much in keeping with the precepts of social
enterprise (Alter, 2004). Pearce also draws attention to the
co-operative movement so offering a common agreement
on source (Pearce, 2003).

category and this concept of an organization which trades
is generally viewed as central to the concept of social
enterprise. So what makes it different to other trading
entities? Here the "social" aspect comes into play. The
UK government definition (2001) sets out a social enter
prise as "a business with primarily social objectives whose
surpluses are principally reinvested for that purpose in the
business or in the community, rather than being driven by
the need to maximize profit for shareholders and owners."
UK Department of Trade and Industry (2001). The social
enterprise construct is not associated with individuals but
rather refers to the nature of the organization or entity. In
Pearce's typology it is also distinguished from voluntary
organizations or of charities which trade in order to raise
funds.

Leo Bartlett, a well regarded authority of Social enter
prise, writing in a wider setting suggests that generally
social enterprises are "initiatives that operate on a busi
ness model (that is, aim to make profit from activities)
but where the profit is used to provide community or
social services, in pursuit of social aims" Bartlett, 2004.

Barlett also draws on the DECD definition which
states that "social enterprises straddle the border between
the public and the private and breaks new ground in the
allocation and management of economic resources. They
integrate disadvantaged groups into the labor market
while providing goods and services. Social enterprises
are an entrepreneurial approach and draw upon the
local environment to enhance their economic and social
performance" (DECD 1999).

The DECD definition adds a concept of innovation
which is also found in the American formulation.

The American definition offered by Kim Alter demon
strates this wider construct:

"A social enterprise is any non-profit owned, revenue
generating venture created for the purpose of contribut
ing to a social cause while operating with the discipline,
innovation, and determination of a for-profit business."
In Fig. 2 the location of social enterprise is shown along
a spectrum from traditional non-profit to traditional
for-profit.

Social enterprise as a concept reaches back well beyond the
coining of the formal definition. In the United Kingdom
the early activities of the Salvation Army would certainly
have fulfilled the definitional criteria. The Salvation Army
operated commercial enterprises for a social purpose and,
significantly,once the social purpose was achieved then did
not continue to operate them on purely commercial
grounds. Similarly Alter cites the co-operative movement

There are many definitions of social enterprise and indeed
in a key study of the sector (Peattie & Morley, 2007) this
was a significant observation. Social enterprise was de
scribed as a "definitional minefield" rife with controversy.
Writing in a UK context Pearce (2003) offered a depiction
of three sectors of the economy to illustrate the relative
location of social enterprise. These sectors are shaped by
different values. However perhaps significantlyhe draws on
the French concept of the "social economy" as opposed to
transatlantic sources of "social entrepreneurship" referred
to in the Encyclopedia entry by that name (Fig. 1).

Pearce usefully provides some dichotomies and in
particular the distinction between trading and non-trad
ing. Social enterprise is regarded as falling into the trading

This entry should be read with reference of the entry on
social entrepreneurship which it seeks to complement.
The source material for this entry is substantially different
but the two concepts are in some respects rather like two
sides of the same coin - or maybe two views of a similar
landscape. Perspective is critical and in some respects
understanding social entrepreneurship and social enter
prise lies in the differences in the European and USA
perspective. The United Kingdom perhaps is where the
two perspectives cohabit, though sometimes in an uneasy
and perhaps messy fashion. The focus of this entry will be
on UK and European perceptions of social enterprise.

Bartlett (2004) states in a footnote that "social entre
preneur refers to a person; social enterprise refers to a
project in or through which the social entrepreneur
works ... and social entrepreneurship refers to the state
of being or practicing in or through a social enterprise."
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change it. Such commentators would view their activities
as in effect undermining the potential for social change.

One key difference between the "European" and
United States concept of social enterprise is the perception
of the "owners" of the undertaking. In the European
context the social economy value system is tolerant of
"owners" deriving a direct financial benefit and indeed
in many social enterprise co-operative structures that is
the significant essence. In the United States concept the
social enterprise does not exist primarily (or even sub
stantially) to financially reward the "owners" but rather to
address other objectives. The United Kingdom represents
somewhat of a hybrid in that the legal structures of both
charities and "community interest" companies stand
against the owners deriving pecuniary advantage. The
co-operative structure, however, offers a mechanism by
which the "owners" of the organization do derive such
benefits. In the United Kingdom all three legal forms
(charity, Community Interest Company and co-opera
tive) can be seen in the social enterprise construct though
the community interest company is regarded as a form
specifically devised for social enterprise. In the United
Kingdom this is defined as below.

Community Interest Companies (CICS) are limited
companies, with special additional features, created for
the use ofpeople who want to conduct a business or other
activity for community benefit, and not purely for private
advantage. This is achieved by a "community interest test"
and "asset lock," which ensures that the CIC is established
for community purposes and the assets and profits, are
dedicated to these purposes. Registration of a company as
a CIC has to be approved by the Regulator who also has a
continuing monitoring and enforcement role. (http://
www.cicregulator.gov.uk! (Source Regulator of Commu
nity Interest Companies, UK)).

The rather messy definitional landscape of social enter
prise, social entrepreneur and social entrepreneurship is
likely to continue as such. This is in part due to the
varying national and cultural landscapes which some
times are found in the same country. Canada is an inter
esting case here where the French social economy model
operates together with the Anglo Saxon charitable and
social enterprise forms.

Kerlin's forthcoming book is a bold attempt to try and
gain a global perspective but the search for a unifying
model is likely to be both a challenging and possibly
fruitless one.

Peattie and Morley set out (in a UK context) the
research challenges and the reader is encouraged to look

The differing constructs of social enterprise in Europe and
in the USA have been highlighted and are very real. The
American notion of social enterprise as a non-profit fo
cused on social good (whilst accepting the capitalist econ
omy) does not sit well with the model of social enterprise
(or social economy) in Europe which encompasses a
desire to "change the system." Possibly a number of the
European social enterprises would be defined by some
American observers as "communist" in nature. Some
of the European social enterprise commentators could
equally regard some American social enterprises as simply
reinforcing capitalism since they fail to challenge and

tradition in the USA of wealth being turned to philan
thropic ends as shown by the many foundations (Ford,
Carnegie, etc.). However the generation of the wealth
preceded the decision as to deployment. In social enter
prise models, the creation of surplus is explicitly based on
a social value model.

A second issue is that surrounding the notion of
innovation found in both the OECD and other defini
tions. This innovation is often linked to the "social en
trepreneurial" dimension. Peattie and Morley point out
that actual technical innovation is often limited and the
innovation is often social (as opposed to business) in
nature.

The adoption of business methods presumed by the
social enterprise model can also pose a key issue. Some
social enterprises are focused in part on enabling the
employment of marginal or disadvantaged individuals.
Yet such employees may not be the most conducive to
business efficiency - thus reducing the actual return avail
able for social re-investment. On the other hand the
adoption of commercial methods can serve to detract
from the social goals professed by the organization. Simi
larly social enterprise values do not encourage the reward
systems for managers and employees (such as high salaries
and bonuses) and the ownership and legal structures do
not easily permit share (stock) options.

Social enterprises often seek to function in a market
place setting whilst also deriving the benefits which accrue
to voluntary and charitable organizations (such as dona
tions, public funding and advantages in taxation and
regulation). Indeed in the United Kingdom a high pro
portion of organizations describing themselves as social
enterprises have also registered charity status. The is
therefore an issue of "not being seen as too successful"
in business terms in order not to jeopardize the benefits of
voluntary and grant income and favorable policy and
regulatory regimes.

Purely
commercial

The academic initiatives have also led to the creation
of journals specific to social enterprise such as the Social
Enterprise Journal. In the United Kingdom there has also
been the emergence of a large number of sector organiza
tions such as the Social Enterprise Coalition and Social
Enterprise London.

• Profit-making motive
• Shareholder accountability
• Profit redistributed to shareholders

Peattie and Morley (2008) described social enterprises as
"paradoxical hybrids" and this highlights a number of the
key issues which pertain to them and potentially serve to
guides research and influence policy. They share charac
teristics of both private (for profit) and public (for social
benefit) organizations. This creates challenges in terms of
motives and values. Dees depicted these as a Hybrid
spectrum shown below in Fig. 3.

The need to balance the creation of social value whilst
also adhering to a model derived from business practices
has to be a major issue for social enterprise. There is a

Purely
philanthropic

The location of social enterprise (Alter, 2004; www.virtueventures.com)

Social enterprise hybrid spectrum (Dees, 1998)

..

Mission motive'
Stakeholder accountability •

Income reinvested in social programs'
or operationalcosts

Nonprofit Socially Corporation
Traditional with income- Social practicing Traditional
nonprofit generating enterprise responsible social for-profit

activities business responsibility

Motives, methods and Appealto goodwill Mixed motives Appealto self-interest
goals missiondriven mission and market driven market driven

social value social and economic calue economic value
Beneficiaries Pay nothing Subsidized rates, Market-rate prices

or mixof full payers and those
who pay nothing

Key Capital Donationsand grants Below-market capital, Market-rate capital
stake- or mixof donations and market-

holders rate capital
Workforces Volunteers Below-market wages, Market-rate

or mixofvolunteers and fully paid compensation
staff

Suppliers Makein-kind donations Special discounts, Market-rate prices
or mix of in-kind and full-price

donations

Hybrid spectrum

that time in Italy and see it as having associations with the
co-operative movement (Nyssens, 2006). Italy was also an
early developer of a co-operative law which recognized
this new form of trading entity (Nyssens, 2006).

In the USA the identification of social enterprise was
associated with academic developments in a number of
key universities. Keyauthors such as Austin, Young, Dees,
and Bornstein have substantially framed the field in the
USA context. In the United Kingdom Nicholls, Haugh,
and Spear have all contributed to the development of the
field (see sources and references).

In Europe the interest in researching and analyz
ing the phenomena led to the creation of the EMES
network in1996 (see separate Encyclopedia entry). The
EMES network has generated a wide range of publica
tions covering most countries of the European Union.
In the United Kingdom there have been specific research
initiatives including an annual UK Social Enterprise
Research Conference which commenced in 2003.
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SEKN members serve more than 7,300 students
through over 270 social enterprise courses in their degree
programs. In addition, SEKN schools have reached more
than 10,000 executives through their 126 executive educa
tion programs.

Civil Society and Economy
Social Enterprise

Austin, )., et al. (Ed.) (2006). Effective management of social enterprises
lessons from businesses and civil societyorganizations in Iberoamerica.
Cambridge, MA: Harvard University Press, David Rockefeller Center
for Latin American Studies.

Austin, ). (Ed.) (2003). Social partnering in Latin America. Washington,

DC: David Rockefeller Center Series on Latin American Studies.

DENNIS R. YOUNG, JANELLE A. KERLIN

Georgia State University, Atlanta, GA, USA

Social Entrepreneurship

Entrepreneurship is a term traditionally associated with
commercial business, and entrepreneurs are commonly
understood as the people who undertake new business
ventures. As the global economy has grown and become
more competitive, entrepreneurs have come to be seen as
the key to worldwide economic growth. However, entre
preneurship is by no means confined to the business
sector and scholars have long recognized entrepreneur
ship as a generic process required to catalyze change and
create new forms of activity in all parts of the economy
(Dees & Anderson, 2006; Hisrich et al., 1997; Young,
1983). Thus, various literatures reference nonprofit sector
entrepreneurs (Skloot, 1987; Young, 1985) and political
and public sector entrepreneurs (Niskanen, 1998), recog
nizing that while the process, methods, and motivations
of entrepreneurship may differ from sector to sector, the
undertaking of growth and change generally require a
catalytic element in the form of entrepreneurship. The
rapid growth of the nonprofit sector in recent decades
has been taken as evidence that entrepreneurial activity
is especially vibrant in that sector (Brooks, 2008).

"Social entrepreneurship" is a term attributed to Bill
Drayton, founder of Ashoka, an organization that

collaborative research, shared learning, participant-centered
teaching, and the strengthening of management education
institutions' capabilities to serve their communities.

The network has created a Leadership Council, which
consists of the SEKN leaders from each of the member
schools, to serve as the final decision-making body for
SEKN. The full Leadership Council has responsibility for
establishing SEKN's strategy, evaluating the performance
of the network and its members, and determining its
membership.

The management of the Network utilizes a distributed
leadership approach in which the responsibility for the four
key functions of the Network (Network Coordination,
Knowledge Generation, Knowledge Dissemination, and
Teaching) is assigned to specific leaders. This distributed
leadership model deviates from the model commonly used
in networks that concentrates responsibility and power in a
secretariat.

To accomplish its miSSIOn, SEKN provides training and
performs research in each Ibero-American country to ex
amine in depth situations of social enterprise practices in
a chosen topic area. The topic area is chosen through a
collaboration of SEKN members, as well as common re
search questions. This research culminates in a paper for
each country reaching conclusions related to the specific
research question. Because the topic area and research
questions are the same in all the studies, a cross-country
analysis can be done from these individual analytical
reports to identify and understand commonalities and
differences between countries.

SEKN is funded by AVINA Foundation, SEKN's Circle of
Corporate Partners, and contributions to each member
school from local supporters. The AVINA foundation,
with its headquarters in Panama, contributes funding to
organizations and alliances working towards sustainable
development in Latin America. While AVINA is an im
portant contributor, the relationship between AVINA and
SEKN is viewed more as a partnership than a funder
recipient relationship.

SEKN has produced more than 40 case studies as well as
two books published by Harvard University Press and
reprinted in English and Portuguese by the Inter-American
Development Bank (IDB).

www.sekn.org
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SEKN was founded in 2001 on three essential pillars: re
search, education, and networking. The initiative emerged
from HBS, and was based on the understanding that the
challenges facing organizations in the social sector could be
addressed through management education. The manage
ment education is based on case studies and social enter
prise research, which is developed by SEKN members.

The Social Enterprise Knowledge Network (SEKN) is a
collaboration of leading Latin American business schools
and the Harvard Business School (HBS) in partnership
with the AVINAFoundation. It was formed to address the
need for generating social enterprise intellectual capital
development in Ibero-America.

SEKN's mission is to advance the frontiers of knowledge
and practice in social enterprise in Ibero-America through
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at their work. The brief points which are seen as critical
and potentially shaping future research agendas are set
out below (drawn from their work):

Governance, particularly in terms of competing "stew
ardship" and "stakeholder" based approaches;
Financing, particularly the challenges social enter
prises face in accessing funding and their need for
new forms of "patient" capital;
Factors associated with social enterprise success or
acting as barriers to it;
Relationships with the public sector. This is especially
the case in the United Kingdom and in some European
countries where the policy focus has moved to
wards contracting out public services to third sector
organizations;
External business support services for social enter
prise;
Marketing, particularly some of the difficulties social
enterprises tend to have in marketing relating to their
understanding of pricing dynamics and the need to be
competitive in packaging and labeling quality and
information provision for customers;
Human resource management, particularly the chal
lenge of managing organizations typically staffed by a
blend of volunteers and paid workers.

Social Enterprise Knowledge Network (SEKN)1414
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encourages entrepreneurship, especially in less developed
countries, as a means to improve the well-being of disad
vantaged populations and to fight poverty (www.ashoka.
org). The concept of social entrepreneurship crosses sector
lines and indeed often involves partnerships and transac
tions among nonprofits, business, and government. The
unifying theme behind social entrepreneurship is that it is
an initiative undertaken with social purposes in mind.
Indeed, Dees and Anderson (2006) argue that the concept
of social entrepreneurship represents a confluence of two
schools of thought: the idea of generating earned (market)
income in support of social purposes (e.g., through
commercial activity by nonprofit organizations) and
the undertaking of innovation for social change. Mair,
Robinson, and Hockerts (2006: 1) provide examples of
social entrepreneurship that fit with this broad view,
including "enterprising individuals devoted to making a
difference; social purpose business ventures dedicated to
adding for-profit motivations to the nonprofit sector; new
types of philanthropists supporting venture capital-like
'investment' portfolios; and nonprofit organizations that
are reinventing themselves by drawing on lessons learned
from the business world:' While many of the different
types of social entrepreneurship have been in existence for
some time, it is only within the last three decades that the
term has emerged and been applied to old and new
activities in the social sphere.

Social entrepreneurship is now recognized as a subject
of serious scholarly attention in its own right (Light,
2008). In addition to a growing literature, several major
universities, including New York University, Harvard,
Columbia, and Oxford, offer courses in this field and a
number of major charitable foundations including Skoll,
Kaufmann, Surdna, Schwab, and others have promoted
the concept as an innovative and effective approach to
addressing social problems. Ashoka sponsors a university
council to promote education and research in social en
trepreneurship internationally.

Recent commentators such as Light (2008) and Brooks
(2008) have not settled on a single definition of social
entrepreneurship. Most definitions are consistent with
Schumpeter's (1934) original generic definition of entre
preneurship as the bringing about of "new combinations
of means of production." Schumpeter's emphasis was on
innovation, translating into new kinds of economic
goods, new ways of producing them, opening of new
markets, development of new sources of raw materials,
or creation of new organizational structures. Young
(1983) and later Brinckerhoff (2000) adapted these

manifestations of entrepreneurship specifically to non
profits and social entrepreneurship, respectively.

Light (2006) sorted through a substantial literature on
nonprofit and social entrepreneurship, leading to the fol
lowing definition which maintains the spirit of Schump
eter's original emphasis on innovation, though it focuses
on individuals, structures, and ideas more than process:

A social entrepreneur is an individual, group, network,

organization, or alliance of organizations that seek sus

tainable large-scale change through pattern-breaking

ideas in what governments, nonprofits, and businesses

do to address significant social problems (p. 30).

Alternatively, Brooks's (2008) recent conceptualiza-
tion emphasizes purpose, motivation, and process: social
entrepreneurship addresses social problems or needs
unmet by the government or the private marketplace; it
is motivated primarily by social (rather than purely pri
vate) benefit; and it is a process that works with rather
than against market forces.

Others favor a more narrow definition of social entre
preneurship. Dees (2001) focuses on the role of social
entrepreneurs as "change agents in the social sector"
who are characterized by their bold commitment to con
tinuous innovation in the pursuit of opportunities to
create accountable social value. Moreover, many of the
aforementioned foundations have developed definitions
in line with this sharper definition of social entrepreneur
with the intent to better target and therefore better sup
port individuals with specific characteristics that make
them exceptional leaders of social change. For example,
Sally Osberg, president and CEO of the Skoll Foundation,
understands the social entrepreneur as someone who tar
gets an unfortunate but stable equilibrium that causes the
neglect, marginalization, or suffering of a segment of hu
manity; who brings to bear on this situation his or her
inspiration, direct action, creativity, courage, and fortitude;
and who aims for and ultimately affects the establishment
of a new stable equilibrium that securespermanent benefit
for the targeted group and society at large (Martin &
Osberg, 2007: 39).

Despite their differences, these recent definitions af
firm that social entrepreneurship is a process to create
change in order to solve social problems, that it involves
innovation in the methods of providing service, and that
it engages motivations other than, or in addition to, pure
private gain.

Acknowledgment of the importance of entrepreneurship
outside the business sector is a relatively recent

development, and the distinctions and commonalities
between business entrepreneurship and social entre
preneurship remain poorly understood. Indeed the entire
history of entrepreneurship scholarship is a spotty one.
Classical economic theory hardly recognizes that entre
preneurs exist and play an important role even in the
business economy and it has only been within the past
few decades that entrepreneurship programs have
attained prominence and legitimacy in institutions of
higher education. Entrepreneurship has played a similarly
secondary role in the study of the public and nonprofit
sectors of the economy. In the former, some studies of
public bureaucracy such as Anthony Downs's Inside Bu
reaucracy (1967) have identified the importance of differ
ent varieties of internal actors, some of whom could be
considered entrepreneurial, whose initiatives influence
bureaucratic behavior and policy outcomes; and certainly
there are numerous studies of political leaders by histor
ians and political scientists, although few of these studies
conceptualize leaders as entrepreneurs given their roles in
bringing about change.

In the nonprofit sector, the picture is more mixed.
Initial theories of the existence and behavior of nonprofits
in a market economy and democracy favored "demand
side" explanations (Hansmann, 1987; Weisbrod, 1975),
identifying varieties of public and private goods that expe
rienced market or government "failure," i.e., could not be
produced in sufficient quantities by government or busi
ness, and hence would create demand for nonprofit provi
sion. However, these theories were necessarily incomplete
because one could not assume, as in the theory of the
business economy, that a profit motive would be sufficient
to create supply in response to that demand. A broader
understanding ofentrepreneurial motivations responsiveto
demands for nonprofit sector goods and services has thus
been recognized as a key component of a complete theory of
the nonprofit sector (Young, 2008; Steinberg, 2006).

The search for a universal definition suggests a number of
research and practical issues associated with the under
standing and practice of social entrepreneurship. These
include the motivations of people who engage in social
entrepreneurship; how social entrepreneurship works and
the processes through which it comes about; the choice of
sector venues in which social entrepreneurship takes
place; and the role of individuals versus teams, organiza
tions, and networks in that process. Related issues include
the role of risk and the impact of cultural and structural
factors that differ across international boundaries, in so
cial entrepreneurship.

Motivation

Entrepreneurs are driven by a variety of motivations,
even in' the business sector. Young (1983) summarized a
spectrum of such motivations ranging from income and
power motives, to pursuit of strong beliefs, desires to
express ideas, to solve problems, or to explore personal
career opportunities. Light's (2006) review of the litera
ture generalized this spectrum of possibilities into a list
of sources or determinants of entrepreneurial intent,
which include life experiences, demographic differences,
cognitive biases, and ideas. Young's notion was that moti
vations mattered because they would cause different
kinds of entrepreneurial energies and behaviors to be
sorted into alternative sectoral venues, leading to different
behaviors and outcomes. Light's idea was that under
standing the source of intent is a precursor to influencing
the level and type of social entrepreneurship through
policy changes. Indeed, Mair and Noboa (2006) map
out intention formation and identify such variables as
empathy and moral judgment as well as self-efficacy and
social support as important antecedents to socially en
trepreneurial behavior. Finally,Brooks (2008) sees entrepre
neurial personality traits, education, and experience as
just some of the factors that lead to social entrepreneur
ship activity.

The motivation of social entrepreneurs is an impor
tant practical issue if one is interested in influencing the
direction and volume ofsocial entrepreneurship. How can
one identify and select potential social entrepreneurs,
encourage their work, create appropriate venues for
their energies, and teach them what to do? All this
depends on understanding who social entrepreneurs are,
how rare or common they may be, how they can be
identified and channeled into productive social ventures,
and how their work is best rewarded.

Venue

According to different perspectives, social entrepreneur
ship can occur within or across the nonprofit, business,
and government sectors. The choice of venue presumably
depends on the opportunities that present themselves and
the resources made available in particular instances. In
this view, social entrepreneurship represents a match be
tween the motivations of certain varieties of entrepre
neurs and the social and material goals associated with
particular ventures. For example, an entrepreneur seeking
to make both a good living and a contribution to society
may prefer a venue that offers both, perhaps a small
business or a corporate foundation. A long-standing
question in the generic entrepreneurship and economics
literatures is whether nonmaterial motives are dominated
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by profit-seeking motives, a question that is magnified for
social entrepreneurship.

Rosabeth Kanter (1983) coined the phrase "intrapre
neurship" to recognize that entrepreneurs operate inside
organizations as well as in the open marketplace. Indeed,
many of the best examples of nonprofit entrepreneurship
are found within organizational boundaries and involve
individuals who want to change the directions of their
organizations in important ways (Young, 1985). This idea
can be generalized to social entrepreneurship which can
take place within large corporations, nonprofit organiza
tions or government agencies, as well as directly in the
open marketplace where new organizations are created.

In Europe, new social entrepreneurial energies have
been stoked by government policies, stimulating indivi
duals and groups to set up new nonprofit organizations
and those within existing charities to develop new contract
offerings in response to governmental incentives. In the
United States, social entrepreneurship has found new pock
ets of demand among individual consumers responsive to
socially responsible products and services, among philan
thropic funders intrigued with creative market solutions to
social issues, and among large corporations anxious to
associate themselves with socially worthy organizations
and ventures in cause-related marketing initiatives.

Process
What exactly do social entrepreneurs do and what pro
cesses are involved in bringing about the changes they
seek? Young (1985) identified a number key elements in
the chemistry of success: there must be a pressing problem
to solve or an extant opportunity to address; a motivated
entrepreneur; a supportive organizational environment; a
new idea for addressing the problem or opportunity; a
willingness to take risks and be persistent; and a focus on
goals and outcomes. Brooks (2008) schematizes the pro
cess as a sequence of opportunity recognition, concept
development, resource determination and acquisition,
launch and venture growth, and goal attainment. His
overall view is that there must be a match of internal
forces (entrepreneurial traits, entrepreneurial preparation
in terms of education and experience) and external forces
(social, political, economic factors), resource availability,
and some "perturbation" in the environment that stimu
lates people to action, before the social entrepreneurship
process can begin.

In fact, knowledge of how the social entrepreneurship
process works remains elusive. Key questions include the
role of risk and who bears it and the importance of
individuals versus groups and teams. What kinds of
risks must social entrepreneurs bear themselves (social,

financial, professional, etc.) and what kinds of risks can be
shared with other stakeholders (e.g., financial, political)?
And to what extent does successful social entrepreneur
ship revolve around a few entrepreneurial leaders or
"heroes," and how much is really done by entrepreneurial
teams where the work of social entrepreneurship and even
the motivation and intellectual leadership is widely
shared? To date, most writers have focused on individual
social entrepreneurs and have been vague about the na
ture of risks they face, while in fact, teams may be quite
important and both financial and social sacrifices may
underlie significant accomplishments in social entre
preneurship.

International scholarship on social entrepreneurship
reveals interesting similarities and differences in use of
the term across countries and world regions. While
the broad concept of social entrepreneurship as defined
by Light (2008) and Brooks (2008) appears similar,
important distinctions can arise in focus, structure, and
support. Kerlin (2006) finds that differences between
the United States and Europe include a greater focus in
Europe on the use of social enterprise for employment
creating initiatives often through social cooperatives.
In Europe there is also more emphasis on the governance
of social enterprises with greater expectations for multi
stakeholder participation (see Nyssens, 2006). Social
entrepreneurship in Europe also receives more support
from government entities than in the United States, where
foundations and the private sector are more likely to
provide this assistance.

Borzaga and Defourny (2001) show how the insti
tutionalization of social enterprise varies across countries
in the European Union, both in degree and type.
Countries vary not only in the number of social enter
prises in operation, but also in the range of services
provided by them, with some only narrowly focused on
employment-creating initiatives. Also, while a few coun
tries have instituted new legal forms specifically for social
enterprise organizations and have the active support of
local and national government, others exhibit less govern
ment interest.

Other authors who discuss social entrepreneurship
from an international perspective approach it with a suf
ficiently broad definition to allow consistency across
boundaries. Most recently, Nicholls (2006) brought to
gether leading social entrepreneurship scholars, policy
makers, and field practitioners from a number ofdifferent
countries to discuss aspects of social entrepreneurship
including its practice, theory, and models. And Austin

and colleagues (2006) demonstrated effective manage
ment strategies for social enterprises based on case studies
and research in Latin America.

Brooks's (2008) general theory of social entrepreneurship
helps synthesize the various determinants of social entre
preneurship activity, but his work also raises questions for
future inquiry and continued theory development. In brief,
Brooks's theory is that social entrepreneurs, who reflect
certain special personality characteristics, recognize new
opportunities to create social value. These individuals
then develop a new concept, gather the necessary informa
tion, analyze alternatives and develop plans, acquire the
resources and support they need, launch ventures, assess
the achievement of their goals, and then expand or change
course as they learn what works and what does not. Thus,
Brooks sketches a very linear and rational theory and one
that could be the basis for teaching individuals to become
social entrepreneurs. However, the questions this concep
tualization raises are just as profound:

1. Is social entrepreneurship really a rational, linear pro
cess or is it more serendipitous?

2. Do circumstances bring out the social entrepreneur in
some people, on a transient basis, or are some people
natural, long-term career social entrepreneurs?

3. Does it make sense to train people as social entrepre
neurs and how well can this be done? How does one
screen for appropriate candidates?

4. To what extent does social entrepreneurship take place
in teams rather than dominated by individuals? Is
social entrepreneurship more or less of a team sport
than business entrepreneurship?

5. Is social entrepreneurship a cultural phenomenon? Does
it vary internationally by culture and political system or
is it a universal capacity? If the latter, what public poli
cies can encourage social entrepreneurship and direct its
energies toward solving important social problems?

6. To what extent is social entrepreneurship best accom
modated in a particular sector? What are the different
incentives and constraints that encourage or inhibit
social entrepreneurship in nonprofits versus large and
small business corporations versus governmental orga
nizations?

The study of social entrepreneurship has broadened the
horizons of scholars, policy makers, and nonprofit and
business leaders in a number of ways. Scholars now un
derstand the universality of entrepreneurship and its role
across the whole economy. Policy makers and advocates of
social change now recognize that social purpose activity is

Social Entrepreneurship

not narrowly confined to the nonprofit sector and gov
ernment, and that engaging the energies of individuals
and teams' that seek to innovate and break away from
traditional ways of doing things can be an effective ap~

proach to solving social problems. The future challenge is
to find effective ways of encouraging, focusing, and har
nessing this energy on a scale large enough to make a
significant impact on current major social, environmen
tal, and economic problems.

Ashoka
Blended Value
CIRIEC
EMES
Grameen Bank
Hybridity/Hybridization
Omidyar Network
Schumpeter, Joseph
Skoll Foundation
Social Enterprise Knowledge Network
Social Franchising
Social Investment
Yunus, Muhammad

Austin, J. (2006). Effective management of social enterprises: Lessons from
businesses and civil society organizations in Iberoamerica. Cambridge:

Harvard University Press.

Bornstein, D. (2004). How to changethe world: Socialentrepreneurs and
the powerof new ideas. Oxford: Oxford University Press.

Borzaga, C.; & Defourny, J. (2001). Conclusions: Social enterprises in

Europe: A diversity of initiatives and prospects. In C. Borzaga &

J. Defourny (Eds.), The emergence of social enterprise (pp. 350--370).

LondonlNew York: Routledge.

Brinckerhoff, P. (2000). Socialentrepreneurship: The art of mission-based
venture development. New York: Wiley.

Brooks, A. (2008). Social entrepreneurship: A modern approach to social
value creation. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Dees, J. (2001). The meaning of social entrepreneurship (Rev.), from

http://www.fuq ua.duke.ed ul cen tersl easeldocumentsl dees_SE. pdf;

6/25/2008

Dees, J., & Anderson, B. (2006). Framing a theory of social entrepre

neurship: Building on two schools of practice and thought.

In R. Mosher-Williams (Ed.), Research on social entrepreneurship
(pp. 39--66, Vol. 1, No.3). ARNOVA Occasional Paper Series.

Downs, A. (1967). Inside bureaucracy. Boston, MA: Little, Brown &

Company.

Hansmann, H. (1987). Economic theories of nonprofit organization, In

W. Powell (Ed.), The nonprofitsector: A research handbook (pp. 27-42).

New Haven, CT: Yale University Press.

Hisrich, R., et al. (1997). Entrepreneurship in the not-for-profit sector:

The state of the art. In W. Raymond, R. Smilor, & D. Sexton (Eds.),

Entrepreneurship 2000. Upstart Publishing Co.

Kanter, R. (1983). The changemasters: Innovation and entrepreneurship in
the American corporation. New York: Simon & Schuster.

1419



1420 Social Franchising
..............~ .

Kerlin, ). (2006). Social enterprise in the United States and Europe:

Understanding and learning from the differences. Voluntas, 17: 3,
247-263.

Light, P. (2006). Searching for social entrepreneurs: Who they might be,

Where they might be found, What they do. In R. Mosher-Williams

(Ed.), Research on social entrepreneurship (pp. 13-37, Vol. I, No.3).

ARNOVA Occasional Paper Series.

Light, P. (2008). The search for social entrepreneurship. Washington, DC:

Brookings Institution Press.

Mair, )., & Noboa, E. (2006). Social entrepreneurship: How intentions to

create a social venture are formed. In ). Mair, [, Robinson, &

K. Hockerts (Eds.), Social entrepreneurship (pp. 121-135). Basing

stoke, UK: Palgrave MacMillan.

Mair, )., Robinson, )., & Hockerts, K. (Eds.). Social entrepreneurship.

Basingstoke, UK: Palgrave MacMillan.

Martin, R., & Osberg, S. (2007). Social entrepreneurship: The case for

definition. Stanford Social InnovationReview, Spring, 29-39.

Nicholls, A. (Ed.) (2006). Social entrepreneurship. New modelsof sustain
able change. Oxford: Oxford University Press.

Niskanen, W. A. (1998). The opportunities for political entrepreneurship.

In W. Niskanen (Ed.), Policy Analysisand PublicChoice(321-328).

Cheltenham: Edward Elgar.

Nyssens, M. (2006). Social enterprise. At the crossroads of market, public
policies and civil society. London/New York: Routledge.

Schumpeter, ). (1934). Capitalism, socialism and democracy. New York:
Harper & Row.

Skloot, E. (1987). Enterprise and commerce in nonprofit organizations.

In W. Powell (Ed.), The nonprofit sector: A research handbook (pp.

380-393). New Haven, CT: Yale University.

Steinberg, R. (2006). Economic theories of nonprofit organizations. In

W. Powell & R. Steinberg (Eds.), The nonprofitsector: A research hand
book2nd ed (pp. 117-139). New Haven, CT: Yale University Press.

Wei-Skillern, ). (2007). Entrepreneurship in the social sector. Los Angeles,

CA: Sage.
Weisbrod, B. (1975). Toward a theory of the voluntary, non-profit sector

in a three sector economy. In E. Phelps (Ed.), Altruism, moralityand
economic Theory (pp. 171-195) New York: Russell Sage.

Young, D. (1983). If not for profit, for what?Lexington, MA: Lexington

Books.

Young, D. (1985). Casebook of management for nonprofit organizations:
Entrepreneurship and organizational change in the human services.
New York: Haworth Press.

Young, D. (2008). A unified theory of social enterprise. In G. Shockley,

P. Frank, & R. Stough (Eds.), Non-market entrepreneurship: Interdis
ciplinaryapproaches. (pp. 175-191) Cheltenham: Edward Elgar.

DIETER AHLERT, HAl VAN DUONG DINH

Westfalische Wilhelms-Universitat Muenster, Muenster,
Germany

Over the past centuries, society has gathered sufficient
experience and knowledge of best practices to address

most of the common social challenges in the world. How
ever, many projects have been maintained at a regional
level. Considering that for many people in need, existing
projects are still not available or accessible, it is of equal
importance to systematically copy and implement best
practices at other geographical locations in order to pro
vide greater availability and enable more recipients to
benefit from the projects.

Especially in this age of escalating social problems,
scarce financial resources and tough competition between
social projects, nonprofit organizations have to meet the
combined challenges of increasing efficiency, effectiveness
and sustainability. As this commercial logic also becomes
essential in the social sector, organizations increasingly
become aware of the need for growth and turn to fran
chising as an appropriate strategy for achieving this.

The concept of social franchising, i.e., franchising of
nonprofit projects, has attracted much attention in the
nonprofit sector. There are various examples of nonprofit
organizations that have successfullyimplemented elements
of franchising as a means of growth and organization.
However, the concept has not been fully accepted and
elaborated. To date, most nonprofit organizations know
as little about franchising as franchise organizations know
about the nonprofit sector. Hence, in order to tap the full
potential of franchising in the nonprofit sector, a substantial
transfer of know-how and experience remains necessary.

The literature currently lacks a common definition of
social franchising. In the social economy, the term social
franchising is generally used to describe a wide range of
strategies for replicating social businesses, including fran
chising itself, but also licensing or cooperative networks
that are built around a proven project.

At a workshop held by the German Foundation for
World Population (2000: 6), the following definition was
formulated: "Social franchising is a process by which the
developer of a successfully tested social concept, the fran
chisor, in order to scale up the coverage of target groups
and the quality of products (services), enables others, the
franchisees, to replicate the model, using the tested sys
tem, using the brand name, in return for social results,
system development, information on impact." Accordingly,
social franchising is a replication model which can
be used to rapidly scale up the impact of a project. How
ever, because the relationship between social franchisor
and franchisees extends well beyond an arms-length
transaction - as is common in many replication models 
the scope of social franchising is much wider than merely
providing for growth.

Axel Schuhen (2004: 156-157) suggests a more func
tional definition: "Social Franchising is the nonprofit form
of vertical or horizontal cooperation with the aim of repli
cating social programs and services as well as governing
and linking social organizations." Consequently, social
franchising must also be considered a form of cooperation
between equal partners. As such, social franchising is
also a matter of cultivating a partnership, joining forces
and benefitting from cooperative organizations.

Many definitions refer to social franchising as franchis
ing with social, rather than commercial goals. Montagu
(2002: 129) defines it as a system that is "usually run by a
non-governmental organization which uses the structure
of a commercial franchise to achieve social goals". Simi
larly, Smith (2002: 8) classifies social franchising as "a
development approach that applies modern commercial
franchising techniques to achieve social rather than
commercial goals." In contrast to commercial franchising,
social franchise systems do not aim at maximizing profits,
but rather have a double bottom line. The crux of the
matter is to maximize social impact while simultaneously
earning surplus revenues. This means operating in a man
ner that is business-like, such as by charging beneficiaries
when they are able to pay for the services, working effi
ciently or generating fund surpluses. Social franchise sys
tems are profit-making, but only profit-taking within
defied limits. Revenues are not distributed to owners,
but rather used to cover costs, reinvest in the community
or develop the franchise system further.

As such, social franchising is considerably different
from mere philanthropy. Instead of spending funds on a
social endeavour for which there are no returns in the
conventional sense, social franchising aims at making
surplus revenues and strives towards self-sustainability,

Ideally, social franchise systems can earn sufficient profits
to remain self-sustaining and independent from external
funding. In other respects, when beneficiaries are not able
to compensate franchisees for their services, social fran
chising at least aims at using funds efficiently.

Social franchising is closely related to social entre
preneurship. The concepts differ only in scope. Social fran
chising consists of individual social entrepreneurs who
work on their own behalf and account, but who are
organized within a franchise network. From the perspective
of a social entrepreneur, social franchising can therefore be
regarded as an option for setting up one's own social enter
prise. Correspondingly, Waites and Choudhury (2006: 17)
define social franchising as "the process by which social
enterprises replicate their successful business formulas via
the franchise route thus enabling other people and/or
organizations to start-up and run them elsewhere."

Social Franchising

Social franchising as defined here needs to be differ
entiated from nonprofit-owned franchise businesses that
are often referred to as "social franchises". These are
commercial franchises (businesses) that are run by non
profit organizations besides their projects in order to
generate revenue and finance social projects.

The Design of Social Franchising

Social franchising is based on a share ofwork between the
franchisor and his franchisees. On the one hand, there is
the franchisor who has three main tasks. First, he offers
a form of turnkey concept for starting and running a
nonprofit project and commits to continually developing
the concept. This includes the product/service itself, an
umbrella brand as well as a catalogue of services for the
on-going support of franchisees - including e.g., training
or marketing. Second, the franchisor coordinates the co
existence of franchisees in the network. Because all fran
chisees act under one common brand and can thus affect
fellow franchisees, it is important to ensure that all are
compliant to the system requirements and agreement.
Accordingly, the franchisor needs to coordinate the fran
chisees and prevent opportunistic behavior. Third, the
franchisor needs to ensure an appropriate atmosphere in
which franchisees can and will exchange their experiences
and thus promote mutual learning. The franchisees, on
the other hand, acquire a license to use the concept and
implement it on-site. They act on their own behalf and
account, but commit to compliance with the franchisor's
principles and guidelines. The result is a network of au
tonomous entities, which implement the same social pro
gram under a common brand name, join forces in order
to achieve more, and are supported by a central institu
tion. For the allocation of roles in social franchise systems,
see Fig. 1.

In commercial franchising, the franchisor receives a
regular fee from its franchisees for providing the concept
and supporting services. However, in social franchising,
it is rather difficult to raise fees. Because it is often people
in need rather than customers who are served, it cannot
always be expected that franchisees will be compensated
fully for their services. Without an income, franchisees
are unable to pay fees. Furthermore, the question
remains as to whether fees are appropriate at all, as
franchisees already "pay back" franchisors by imple
menting the social program and making a social impact,
which is the ultimate goal of social franchisors. These
considerations result in alternate cash flow arrangements
in social franchising:
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Sociální ekonomika nebo neziskový sektor? 
 
 
 V anglosaském světě to jsou v první řadě neziskové organizace (non-profit 
organization, NPO) a neziskový sektor,1 kdo oživil zájem o třetí sektor. Proto je tedy vhodné 
poukázat na jejich příspěvek k analýze sociální ekonomiky. Ačkoliv je tento příspěvek 
omezený, napomáhá k porozumění pojmů, jež jsme si vybrali. 
 
 Začněme s vysvětlením pojmu neziskový sektor. Podle zde citované2 definice ze studie 
Johns Hopkins tento sektor zahrnuje organizace (NPOs) s následujícími vlastnostmi: 
 

- mají formální či oficiální charakter, což znamená, že jsou na nějakém stupni 
institucionalizované, a to také naznačuje, že mají právní subjektivitu; 

- jsou soukromé, což znamená odlišné od státu a organizací přímo napojených na vládu; 
- jsou nezávislé ve smyslu, že si musí ustanovit svá vlastní pravidla a rozhodovací 

pravomoci; 
- není jim povoleno rozdělovat zisky svým členům nebo manažerům. Tato povinnost 

zdržet se přerozdělování zisků je neměnnou v literatuře o NPOs; 
- jejich činnost musí obsahovat prvek dobrovolnictví a dárcovství a členství musí být 

dobrovolné. 
 

Srovnání výše uvedené definice s definicí sociální ekonomiky ukazuje pozoruhodné 
podobnosti:3 formální rámcové kritérium odráží právně-institucionální přístup, třebaže druhý 

1 Většina studií publikovaných v časopisech jako např. the Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly a Voluntas 
zaujímá tento přístup. 
2 Viz SALAMON L. a ANHEIER H. (1997). 
3 Tento druh sbližování také viz E. ARCHAMBAULT (1996). 
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způsob zdůrazňuje pouze tři druhy statusů;4 soukromý charakter NPOs se také samozřejmě 
nachází v právně-institucionálním přístupu, protože soukromoprávní statut je všeobecně 
přítomen; kritérium nezávislosti NPOs je velmi blízké kritériu o samosprávném vedení 
v sociální ekonomice; poslední kritérium, které musí NPOs splnit, je kritérium, které bylo 
ovlivněno britskou tradicí dobrovolnictví a se kterým se v praxi setkala i většina organizací 
v sociální ekonomice.5 

 
Existují dva základní rozdíly mezi těmito dvěma přístupy. (1) Přístup „sociální 

ekonomiky“ zdůrazňuje demokratické procesy v organizacích, zatímco v neziskovém přístupu 
nic podobného nenacházíme. (2) Neziskový přístup zákazem přerozdělování zisků prakticky 
vylučuje celou družstevní část sociální ekonomiky, neboť družstva zpravidla přerozdělují 
členům podíly z přebytků. Dochází také k vyloučení části prvku vzájemné pomoci, protože 
některé organizace vzájemného pojištění vrací svým členům přebytky ve formě nižších 
prémií.  

 
Odlišnosti lze shrnout následovně: nejdůležitějším v neziskovém přístupu je zákaz 

přerozdělování zisků a toto je i klíčem k pochopení neziskových asociací, zatímco koncept 
sociální ekonomiky hodně spoléhá na družstevní principy, primárně založené na hledání 
ekonomické demokracie.6 

Jak se tyto rozdíly pojí s cílem této práce? Kloní se k jednomu přístupu či ke 
druhému? Můžeme identifikovat čtyři hlavní důvody, které ospravedlňují to, že dáváme 
přednost přístupu sociální ekonomiky. 

 
Za prvé, dohoda o nerozdělování zisků se jeví jako příliš omezující pro trendy 

v rozvojových zemích, o něž se tu zajímáme. V průmyslových zemích tato dohoda, která je 
jádrem neziskového přístupu, obvykle poskytuje příležitost k získání daňových výhod. Jelikož 
byly tyto výhody v mnoha případech ustanoveny zákonem, je snadné identifikovat 
organizace, které dodržují kritérium neziskovosti a mají tak z výhod prospěch. Funkčnost 
kritéria tak činí vše uvedené přesvědčivějším. Naproti tomu v zemích jižní polokoule působí 
daňové zákonodárství na organizace místního společenství mnohem méně, a tak teorie 
nepřerozdělování zisků ztrácí mnoho ze svého významu. Místní organizace na jihu, které 
dosahují zisků, je rozdělují mnoha způsoby, protože zlepšení životních podmínek jejich členů 
je často jejich hlavním cílem. Z toho důvodu je severní zdánlivě jasná hraniční čára mezi 
družstvy a asociacemi je poněkud rozmazaná, aplikujeme-li ji na podmínky jihu, a je tak stále 
obtížnější vyjmout družstva z našeho systému. 

 
Druhé vysvětlení, zdůvodňující náš výběr, vychází z faktu, že i v průmyslových 

zemích působí v občanské společnosti nové společné podnikání, které funguje v mezích 
družstevního právního rámce nebo zdůrazňuje jeho neziskovou podstatu. A tak iniciativy, jež 
se objevují po celé Evropě7 a jsou stále častěji označovány jako sociální podniky, mají sklon 
si zvolit družstevní status, pokud se nachází ve Finsku, Portugalsku, Španělsku nebo Itálii. 
Avšak nachází-li se ve většině ostatních zemí Evropské unie, stávají se obvykle neziskovými 
asociacemi nebo něčím podobným. Srovnatelné odlišnosti jsou často evidentní, jak je často 

4 Ve skutečnosti má většina NPOs statut, který jim umožňuje je klasifikovat jako asociativní či vzájemné, pokud 
jsou tyto prvky chápány v širším smyslu, uvedeném výše. 
5 Družstevní, vzájemné a asociativní statuty obecně stanovují, že členství je dobrovolné. Většinu času pracují 
ředitelé těchto organizací na dobrovolnické bázi. 
6 P. LAMBERT (1964) napsal příručku o družstevních principech. Spojení mezi sociální ekonomikou a 
družstevním myšlením viz např. M. MARÉE a M.-A. SAIVE (1983). 
7 Viz studie the European Network EMES (1999) o vzestupu sociálních podniků napříč Evropskou unií. 
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v Anglosaských zemích nazýváno, v komunitních rozvojových projektech.8 V posledních 
letech jsme viděli v několika zemích uznávat v rámci národních legislativ nové právní formy 
jako „sociální družstva“ (Itálie, Portugalsko) a „podniky se sociálním cílem“ (Belgie). V obou 
případech se značně mísí komerční rizika mající družstevní rozměr se sociálními cíli, které se 
těsněji podobají těm, jež se hlásí k tradičním NPOs. Jinak řečeno, v Evropské unii, ale také 
v ostatních zemích západního světa (obzvláště v Kanadě), pokud vynecháme situaci ve 
Spojených státech, se rozpor mezi družstvy a NPOs zdá přehnaný. 

 
Někteří bezpochyby namítnou, že se družstva v průmyslových zemích v mnoha 

případech změnila natolik, že jsou prakticky nerozeznatelná od tradičních soukromých 
podniků a že se jejich vazby s neziskovými asociacemi zdají jako zcela vymizelé. Tento fakt 
jsme již připustili, přesto ale považujeme za nemožné ignorovat ty podniky, kterým se 
opravdu podařilo družstevní charakteristiky udržet. 

 
Druhé vysvětlení lze také použít na situaci na jihu. Stále se zvyšující počet směrnic, 

které čerpají z principu „ne pro zisk, ale pro službu“9 rozšiřuje škálu organizačních forem. 
Některé z nich se podobají družstevním modelům (např. úvěrové společnosti), zatímco ostatní 
připomínají asociace ((NGOs a trusty, zmíníme-li pouze dvě). 

 
Za třetí, přístup „sociální ekonomiky“ z našeho pohledu přesněji odráží sociálně 

politickou dimenzi uvedených organizací a blízkost vazeb, které udržují s širším hnutím či 
projektem.10 Definice NPOs, která zdůrazňuje dobrovolnou podstatu zapojení členů, také 
předpokládá, že členové byli zasvěceni do organizačních plánů. Nicméně podstata je taková, 
že tyto plány jsou obvykle zvažovány  relativně izolovaným způsobem, který je téměř 
výhradně mikroekonomický či mikrosociální.11 

 
Tato záležitost nemá co dočinění s úpravou referenčních údajů do nějakého širšího 

ideologického pohledu. Sociální dynamika každé situace se značně mění podle doby, místa a 
úseku činnosti. Přesto nemůžeme popřít, že velmi často se i ta nejvíce „micro“ část projektů 
nakonec jeví jako část soustavy sociální změny. Toto bylo evidentní v 19. století v Evropě, 
kdy byla dělnická a rolnická hnutí základem družstev a vzájemných společností. Stále to platí 
pro početné ekonomické aktivity, řízené hnutími, jako jsou ta, která se zabývají životním 
prostředím, rozvojem družstevnictví, praktikami fair trade, etickými investicemi, bojem proti 
vyloučení ze společnosti a zrovnoprávněním žen. A jak bychom měli přistupovat 
k rozvojovým zemím, kde je většina družstevních, vzájemných a asociativních projektů 
výrazem zvyšující se odhodlanosti občanské společnosti formovat svůj vlastní osud a 
politickou budoucnost? 

 
Čtvrté a poslední vysvětlení se vztahuje ke spolehlivosti a pragmatismu pohledu 

„sociální ekonomiky“. Na striktně vědecké úrovni se kritéria podporující její normativní nebo 

8 Viz např. J. A. CHRISTENSON a J. W. ROBINSON (1989), francouzsky mluvící Kanaďané užívající 
vyjádření „komunitní ekonomický rozvoj“ (développement économique communautaire). Viz: L. FAVREAU a 
B. LEVESQUE (1996). 
9 Tento princip byl nejprve podporován zejména the World Council of Credit Unions (WOCCU), ale jeho vliv se 
dnes rozprostírá mnohem dále za hranice tohoto hnutí. 
10 Jak zdůrazňuje P. Develtere (1998), na severu i na jihu neposkytují organizace sociální ekonomiky pouze 
rámec pro dobrovolnou spoluúčast (praxe), ale obecně také zprostředkovávají normativní vizi společnosti 
(ideologická dimenze) a poskytují organizační nástroj k provádění sociálních projektů. 
11 Toto odhaluje, že se v tomto přístupu prosadila zkratka „NPO“ (non-profit organization, nezisková organizace) 
a nikoliv „NPS“ (non-profit sector, neziskový sektor). Kontrastuje to s výrazem „sociální ekonomika,“ který 
naznačuje komplexnější náhled.  
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etický přístup nezdají být jakkoliv méně důsledná než ta, která nám umožnila analyzovat 
NPOs. Navíc rozdělením sociální ekonomiky do tří rozsáhlých organizačních kategorií, 
z nichž dvě – družstva a vzájemné společnosti – mají mezinárodní struktury,12 a právně-
institucionální přístup poskytují sociální ekonomice větší historickou hloubku a komplexní 
pohled. Mimoto sociální ekonomiku zastupují primárně družstva, vzájemné společnosti a 
asociace a díky této triádě získává sociální ekonomika stále větší uznání u národních a 
nadnárodních autorit, jako jsou Evropská unie a Mezinárodní organizace práce.  

 
Pojďme nyní srovnat omezení sociální ekonomiky a neziskového sektoru. Nejprve 

v sociální ekonomice, jelikož má širší pole působnosti a různorodější organizace. Již jsme 
zmínili oslabení ve spojení mezi určitými organizacemi sociální ekonomiky. Je však nějaká 
menší různorodost v „soukromém sektoru,“ ve kterém našly svůj domov domácí obchody i 
mezinárodní korporace? 

 
Jsme přesvědčeni, že hlavní nevýhoda konceptu sociální ekonomiky je terminologická 

a lingvistická. Vzhledem k mezinárodní nadvládě angličtiny termín „neziskový“ zpravidla 
nevyžaduje v ostatních jazycích ekvivalent, zatímco v případě termínu „sociální ekonomika“ 
tomu tak není. Buď se toto vyjádření v určitém jazyce ukazuje jako obtížné k překladu, nebo 
doslovný překlad vyjadřuje odlišné druhy reality.13 Existují dva způsoby jak vyřešit tento 
problém. První spočívá v používání termínu „třetí sektor,“ což také vědečtí pracovníci v této 
oblasti běžně dělají.14 Druhá, méně vytříbená, ale jednoznačnější, tkví v seřazení prvků 
sociální ekonomiky, z nichž každý je překládán podle svého kontextu. Použitím tohoto 
přístupu Evropská komise oficiálně spustila v roce 1998 svůj Comité Consultatif des 
Coopératives, Mutualités, Associations et Fondations (Poradní výbor pro družstva, vzájemné 
společnosti, asociace a nadace). 

Abychom se zbavili koncepční strojenosti a terminologických otázek, ukončíme tento 
úsek poznámkou, že i ve francouzštině a španělštině výrazy économie solidaire a economía 
solidaria občas soupeří s názvy économie sociale (economía social), někdy, jak se stává 
v určitých regionech Latinské Ameriky15, je i zcela nahrazují. Třebaže zavádí poněkud 
odlišný pohled, se tyto pojmy doopravdy neodchylují od významu sociální ekonomiky. 
Économie solidaire se zejména odkazuje k nejpokrokovějším či nedávným trendům v sociální 
ekonomice. V tomto smyslu je spřízněna s „novou sociální ekonomikou“ a může pouze 
prohloubit naše pochopení třetího sektoru.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Asociativní prvek také zahrnuje několik mezinárodních skupin, ale tyto jsou obecně omezeny na určité 
sektory. 
13 Například v Německu se termín Soziale Marktwirtschaft (tržní sociální ekonomika) vztahuje k celkovému 
ekonomickému  modelu Spolkové republiky Německo.  
14 Pro někoho je „třetí sektor“ přesným ekvivalentem „sociální ekonomiky,“ kdežto pro ostatní je to totéž jako 
„neziskový sektor.“ 
15 Viz J.-L. LAVILLE (1994) a L. RAZETO (1991). 
16 V Quebecu se někdy vědečtí pracovníci odvolávají na économie sociale et solidaire (sociální a na solidaritě 
založená ekonomika), aby se vyhnuli nutnosti volit mezi těmito dvěma výrazy.  
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Úvod 

 

Již před několika lety byl konec historie oslavován a potvrzen předpokládaným 

sbližováním mezi demokracií a kapitalismem. V souvislosti s krizí v roce 2008 musely státy 

pomoci bankám. Nicméně tyto záchranné akce spíše zvýšily zadlužení, což vyústilo ve vyšší 

kontrolu jednotlivých zemí v oblasti trhu a státy se dostaly pod kontrolu ratingových agentur. 

Jak se však škody na životním prostředí a sociální nerovnost zvětšují, přičemž vliv mají také 

probíhající klimatické změny a izolacionismus, se zdá, že spíše než že by docházelo 

k předpokládané konvergenci, napětí mezi kapitalismem a demokracií sílí. Tento střet má za 

následek mnoho nejistot, které mohou vyústit v autoritářské regrese, jak již naznačuje 

zkušenost z let kolem roku 1930. Nicméně existence takovéto hrozby by neměla přiživovat 

tendence ke strnulosti ani vyvolávat pocity strachu z nadcházejících zítřků.  

Proto společnost nezůstala netečná.  I přes tlak v posledních několika desetiletích 

a na území několika kontinentů způsobila povstání lidu značné otřesy diktatury. To znamená, 

že demokratické manifestace vedou prakticky všude k odstartování proklamace nároků 

souvisejících s prací a příjmem, což ve finále vede ke stále více naléhavým požadavkům za 

tím účelem, aby ekonomika nebyla ovládána posedlostí ziskem a aby se zhumanizovala 

a pozvedla ekologické, sociální a kulturní výzvy. Tato existence není pouze abstraktním 

pojmem, měla již totiž za následek mnoho inovací v různých oblastech.  

Od roku 1980 jsou tisíce služeb určeny nikoliv k otevírání nových trhů, ale aby sloužily 

jako příležitosti ke zlepšení každodenního života, jež jsou neoddělitelné od úvah o jejich 

podmínkách přístupu a výkonu práva. Ať se již jedná o dozor a péči o děti, znovuzačleňování 

vyloučeného obyvatelstva do pracovního režimu či revitalizaci městských prostor 

a znevýhodněného venkova, došlo k tvorbě četných struktur: ve Franci např. mimo jiné 

vznikly kolektivy profesionálně se zabývající rodičovskými vztahy k dětem, výbory 

nezaměstnaných, různé podniky a asociace zaměřené na integraci, skupiny usilující 

o autoprodukci (výrobu pro vlastní potřebu), nezapomeňme také na správu městských částí 

či obvodů přinášející návrhy obyvatel na reformy, jež by znatelně zlepšily jejich životní 

podmínky.  

V národním měřítku odpovídá spravedlivý obchod (fair trade) dvojímu centru zájmu. 

Na jedné straně chtějí zemědělci a řemeslníci důstojně žít, na druhé straně jsou spotřebitelé 

ostražití, co se týče sociálních a ekologických podmínek, za nichž je zboží, jež nakupují, 
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vyráběno. Podobně jako v tzv. solidární turistice, spolky aktérů Jihu a Severu si kladou za cíl 

zvyšovat povědomí veřejnosti a pracovat na změnách pravidel a praktik mezinárodního 

obchodu. Týká se to více než dvou milionů výrobců a rozhodující spotřeba již vyvolala 

rozmach mnoha zkratů. Mezi tyto asociace pro udržení venkovského zemědělství, jež 

vytvářejí solidární vztahy mezi výrobci a spotřebiteli, spadá více než sto tisíc účastníků.  

V souladu s cíli biologického zemědělství se jedná o podporu přírodních potravin 

respektujících životní prostředí a rovněž také sociální aspekty. Tato starost o ekologický 

přechod, jež se projevuje především činy a nevztahuje se pouze na slovní vyjednávání, je 

patrná v inovacích v oblasti obnovitelných zdrojů energie, recyklace, využití odpadu či údržbě 

památek. Vůči biodiverzitě má odezvu kulturní diverzita (kulturní rozmanitost), pod jejímž 

jménem se spojují federace a umělecké sítě, aby si sdělily a pochopily své požadavky na boj 

proti standardizaci kulturních výrobků.  

Snahy lidu o znovunabytí ekonomických sfér se rovněž týká měny a financí a také 

oblastí, v nichž působí aktivity s velkým symbolickým obsahem pro současnou dobu. Sociální 

peníze jsou aparát sloužící ke směně (a to, zboží, služeb a znalostí) uskutečňované 

prostřednictvím lokálních peněz určených k těmto směnám. Více než jeden milion účastníků 

je rozdělen mezi více než tři tisíce asociací a zhruba čtyřicítku zemí. Původním příkladem jsou 

např. brazilské komunitní banky či dynamika místního rozvoje těžící z příspěvků z veřejného 

financování, sociálních peněz a solidárních financí. Poslední zmiňované jsou tvořené z úspor, 

mají být k dispozici pro teritoriální potřeby a jsou určeny k navýšení kapitálu tvůrců 

soukromých aktivit a bankovních úvěrů napomáhajících mikrofinancování dalších služeb 

(záruky, pojištění atd.).  

Všechny tyto příklady poskytují zdroj pro vytváření reálné alternativy ekonomiky. 

Ačkoliv je jejich význam dosud zatím poněkud omezený, jejich rozšiřování je velmi rychlé 

a roste především díky vzájemnosti a spolupráci jednotlivých praktik. Místa obchodních 

aktivit slučují biologické a spravedlivé postupy s činnostmi ekonomické integrace přispívající 

k ochraně životního prostředí a vzdělávání populace. Tyto procesy odstraňování bariér jsou 

také podporovány orgány veřejné správy usnadňující v mnoha zemích přeskupení 

zúčastněných aktérů. Za povšimnutí stojí také fakt, že se jedná z většiny o ženy, které se 

zapojují do těchto bojů za základní ekonomická, sociální a kulturní práva. Kromě toho se také 

angažují ve vývoji nových služeb na mnoha kontinentech, zahrnující např. lidové kantýny 

(vývařovny) v Latinské Americe, interkulturní restaurace ve Francii, vzájemné zdravotnické 
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organizace v Indii, kooperativy bambuckého másla v Burkině Faso a arganového oleje 

v Maroku či ženské zájmové skupiny zaměřené na ekonomickou oblast či fair trade v Bolívii.  

Souhrnně řečeno, všechny tyto iniciativy se shodují ve svých postupech a projevech. 

Svědčí o tom fakt, že jsou uznávány (v Africe, v Americe, v Asii a v Evropě) pod názvem 

solidární ekonomika, jež je definována jakožto souhrn aktivit přispívajících k demokratizaci 

ekonomik prostřednictvím zapojení občanů. Logicky tyto kolektivní aktivity přišly do styku 

s nejstaršími organizacemi sociální ekonomiky, od nichž do značné míry přejímají jejich statut 

(asociace, kooperativy, vzájemné společnosti) a jejich principy (účelovost služeb pro členy 

či celé společenství, autonomie řízení a nadřazenost práce nad kapitálem v oblasti 

rozdělování příjmů).  

Bereme-li v úvahu všechny tyto aspekty, sociální a solidární ekonomika tvoří značně 

různorodý celek. To však souvisí také s odmítáním podřídit se zákonům zisku a touze 

zdemokratizovat ekonomiky. Přední myšlenka, jež byla již empiricky ověřena, spočívá v tom, 

že efektivnost výroby a demokracie si neprotiřečí (nejsou v rozporu), zejména proto, že ve 

znalostní společnosti a společnosti služeb kolektivní inteligence se stává hlavním 

ekonomickým trumfem.  

Politické myšlení však udržuje sociální a solidární ekonomiku v neviditelnosti 

(tj. nezabývá se jimi) či ji považuje za příliš okrajovou na to, aby byla brána vážně. Tento 

postoj však přestává být udržitelným pro levicovou část politického spektra. Půjdeme-li po 

stopách N. Bobbia, který specifikuje levici pro její snahu o rovnost a tuto snahu považuje za 

velmi podstatnou v souvislosti s odolností vůči různým demagogickým pokušením, by žádná 

angažovanost v této oblasti, ať je sebemenší, neměla být ignorována.  V podstatě řečeno, 

důvěryhodný projekt levice by neměl vycházet pouze z kontrolní expertízy (znaleckého 

posudku), i kdyby ta zpochybňovala principy neoliberální ortodoxie. Tato kontrolní expertíza 

je sice nezbytná, nicméně aby vedla k novému elánu, místo po jejím boku musí být 

převedeno do akce samotnými občany. Klíčovým bodem je také to, abychom se my všichni 

mohli podílet na cestě ke spravedlivějšímu světu. Stejně jako v roce 1789 v případě svolání 

generálních stavů, kdy se představitelé třetího stavu (pozn. překl.: tj. měst2) odlišovali od 

zástupců privilegovaných skupin (pozn. překl.: tj. šlechty a duchovenstva), jež se přidávali na 

stranu pravice, je v dnešní době důležité shlukovat se v levici a znovu nalézt touhu po světě 

2 Okolnosti událostí v roce 1789 ve Francii dohledány na Wikipedii a z nich vyvozeny vysvětlivky pro překlad 
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osvobozeném od nadvlády oligarchie (tj. vládnoucí menšinové skupiny). A to proto, že 

sociální a solidární ekonomika nesmí být ponechána stranou. Podporuje totiž hodnotnou 

důvěru ve vzbouření se proti pocitu bezmocnosti a znovunabytí schopnosti budovat 

společně.  

Aby bylo možné plně využít těchto schopností, je nicméně potřeba znovu obnovit 

zapomenuté vzpomínky na sociální a solidární ekonomiku. Ohlédnutí se do minulosti nám 

umožňuje vyhnout se jakémukoli romantismu.  Rovněž jako kdysi, není ani dnes sociální 

a solidární ekonomika imunní vůči nebezpečí a obnovený levicový projekt předpokládá 

formulaci přesné diagnostiky současných změn.  

Defenzivní (tj. obhajující) hypotézou je to, že současná krize není konjunkturální, její 

očividnost na počátku jednadvacátého století totiž poukazuje na rizika obsažená 

v ekonomických a politických koncepcích, jež panovaly ve století dvacátém. Z tohoto tvrzení 

lze dále usuzovat na roli, jež by mohla sociální a solidární ekonomika hrát. To může mít 

značný vliv pouze v případě, pokud budou podporovány koncepce, v nichž bude sociální 

a solidární ekonomika přímo interpretována v institucionálním rámci zanechaném z dob 

sociální demokracie a ochranných opatřeních, jež tento rámec zajišťoval.  

Sociální demokracie, a v menší míře také sociální ekonomika, byly odolné vůči 

dominantnímu modelu. Omezení, kterým tato odolnost musí čelit, sice oslabila vůli 

transformace, ale nevedla k úplné rezignaci. Na konci tzv. „Třiceti slavných let“3 nové 

iniciativy, již v textu zmíněné a spolu s nimi také mnoho dalších, spatřily světlo světa. A právě 

ty pak také vedly ke vzniku solidární ekonomiky, jež usiluje o oživení projektu sociální změny 

a uvědomuje si, že demokratizace ekonomiky se stává zásadní pro demokratizaci 

společnosti. Rozhodující otázkou je tedy kombinace kritických pohledů, jež byly ignorovány: 

jinak řečeno, sociální ekonomika, přehodnocovaná díky přispění solidární ekonomiky, může 

přispět k radikální sociální demokracii.  

Jedná se o stanovení způsobů, jak dosáhnout tohoto cíle prostřednictvím propojení 

mezi zásahem do institucionální architektury typické pro sociální demokracii a využitím 

výsadních zkušeností ze sociální ekonomiky. Solidární ekonomika již pracuje v této oblasti, 

3 Pozn. překl.: v originále „Les Trente Glorieuses“; takto se nazývalo třicetileté období (1945-1975) ve Francii po 
druhé světové válce vyznačující se rapidním růstem francouzské ekonomiky (zdroj: francouzská Wikipedia) 
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jelikož se opírá o uznání významu občanských iniciativ, jež úzce souvisejí s veřejnými proslovy 

ve prospěch přeměny veřejných politik.  

Nicméně pro úspěšné přepracování mobilizujícího levicového projektu je také 

nezbytné, aby na vývoj v ekonomické a politické oblasti bylo nahlíženo současně, což povede 

ke konkrétním návrhům, jež jsou uvedeny v druhém textovém oddílu tohoto svazku.   

 

I 
Sociální a solidární ekonomika: 

Od historie k současnosti 
 

 V moderních demokraciích platí, že každý může být zároveň aktérem jak 

ekonomickým, tak i politickým, kdežto v antických demokraciích byli občané osvobozeni od 

ekonomiky. To však vytvořilo problém, z něhož se nám dosud nepodařilo vymanit: jak 

uspořádat ekonomické a politické sféry, když výroba statků a služeb a život města nejsou 

přiděleny různým sociálním skupinám? Jak tedy rozdělit kolektivní úkoly tak, aby nedošlo 

k zavedení sociální hierarchie? 

 

Solidární ekonomika 

  

 V době, kdy neexistovaly tyto otázky, se tzv. asociacionismus4 neobjevoval. Od chvíle, 

kdy byly přijaty demokratické principy do politického programu, je posláním těchto principů 

mít vliv na celou společnost. V každém případě se jedná o něco, co obhajuje myšlenku 

solidárního asociacionismu, který se aktivně angažuje za účelem apelace na rozšíření 

demokracie zahrnující oblast ekonomickou i sociální. Zaměřuje se na oboustrannou 

vzájemnou pomoc stejně jako na vyjádření požadavků. Tento asociacionismus přepokládá 

právní rovnost mezi všemi angažovanými osobami a uděluje jim rovnocenný status, co se 

4 pozn.překl.: francouzsky „l'associationnisme“, anglicky „associationism“, z nichž je odvozen český ekvivalent; 
Základní ideou asociacionismu bylo vytvoření hospodářských komunit (asociací), v rámci kterých by bylo 
kolektivní vlastnictví. Asociacionisté byli přesvědčeni, že není zapotřebí svrhnout kapitalismus násilnou cestou, 
protože asociace se v hospodářské soutěži prosadí samy. To odvozovali z toho, že pro dělníky bude přitažlivější 
pracovat pro určitou komunitu a že dělníci budou v rámci komunity více motivováni. Známými představiteli jsou 
Charles Fourier a Louis Blanc. (zdroj: Wikipedia) 
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týče hledání společného dobra. Na základě otevřeného přístupu k veřejnému prostoru pro 

všechny občany se snaží prohloubit politickou demokracii prostřednictvím demokracie 

ekonomické a sociální. Tak vzniká solidarita, která již není tradiční, ale která přináší „rovnost 

v odlišnostech“.  

Podle prvotních zkušeností dělníků a rolníků, je asociace koncipována jako ucelený 

soubor vztahů s cílem vytvořit, udržovat a posilovat rovnostářské sociální vazby, kolektivní 

úvahy a slavnostní události a manifestace. O demokratickém vědomí se předpokládá, že je 

prosaditelné i přes časté střídání procedur participativní demokracie. Politické prostředky 

nemohou být odděleny od politických cílů.  

Ve Spojených státech, kde se černoši a ženy neměli kdysi právo vyjadřovat na 

veřejnosti, se začaly organizovat do spolků, organizovat služby a začali tak být opět užiteční 

pro společnost. Jejich zájmy nebyly pouze ekonomické, ale prováděli různé činnosti proto, 

aby se pak mohli dožadovat svobody projevu a posílit tak svůj boj proti diskriminaci. 

V Evropě je průkopnický asociacionismus naopak založen na skutečné solidaritě jakožto 

dobrovolné sociální pouto mezi svobodnými a sobě rovnými občany, což známe z anglické a 

francouzské dělnické historie.  

Kdyby demokracie zavedená díky americkým, anglickým a francouzským revolucím 

nedotáhly do konce plány nastolit rovnost, dovolila by alespoň, aby se každý mohl opřít 

o princip rovnosti a podnítit tak zapojení se do kolektivních aktivit. Dalším příkladem je 

zejména Jižní Amerika, kde se asociace snaží nastolit princip vzájemnosti a kooperace, aby 

reorganizovaly ekonomiku, která byla dříve velmi závislá na dominanci založené na věku či 

pohlaví.  

Existuje tedy historická spojitost mezi asociacemi a principy svobody a rovnosti. Tato 

spojitost však byla zastíněna. Nicméně tehdejší asociacionismus, podíváme-li se přesněji na 

americký a evropský kontext, není zdaleka redukován pouze na vyjádření dobrých pocitů. 

Odlišoval se ochotou k demokratické praxi. Poslání, jež bylo téměř vymazáno, nicméně si 

zaslouží být předáno dále, se týká demokratického impulsu sázejícího na existenciální 

a pragmatickou angažovanost. Toto hnutí spočívá v přesvědčení, že společnost se nemůže 

změnit pouhým jedním udatným činem osvícených (vzdělaných) elit, že učení o demokracii a 

její praktikování jsou rozhodující, proto je důležité, aby jim instituce umožnily myšlenkový 
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proud, který ve Francii přetrvává až do J. Jaurèse5. Z tohoto hlediska je současná solidární 

ekonomika, často prezentovaná jako „nová“ solidární ekonomika, jelikož je spíše oživením té 

dřívější než úplnou novinkou.   

 

Sociální ekonomika 

 

První polovina 19. století byla ve znamení hledání sociální transformace podpořené 

realizací ekonomických aktivit odpovídajících lidským potřebám. Nicméně již etablované síly 

(pozn.překl.: ti, co již vládnou) jsou znepokojeni těmito snahami o emancipaci a upevňují  

svoji moc a kontrolu, aby tyto snahy zastavily. Demokratický proces je vyvážen ekonomickým 

determinismem6, jenž je zaveden. Ideologie pokroku jej ještě více posiluje. Otázky týkající se 

organizace práce jsou zakázány, jejich kritici je označují za zmatené snění. Tržní kapitalismus 

se stává „normálním“, aby zvýšil bohatství jak národů, tak populace.  

V druhé polovině 19. století došlo k útlumu pocitu nutnosti bojovat proti 

nerovnostem a došlo k reformulaci sociální otázky na tzv. pauperismus (zbídačení).  

Průmyslový vzestup zvyšující produkci je předurčen k tomu, aby v budoucnu poskytoval 

prosperitu pro všechny, a zároveň během přechodného období jsou nezbytná opatření ke 

zlepšení podmínek chudých. Dochází zde k posunu k filantropii, který odkazuje na etické vize 

společnosti, v níž občané motivováni altruismem plní své povinnosti dobrovolně. Tato 

koncepce, zaměřená na otázku naléhavosti a zachování sociálního smíru, si klade za cíl 

zmírnění chudoby.  

Moralizace společnosti chudých se často odehrává na úkor tzv. samoorganizace7.  

Symbol tohoto rozdvojení, sociální ekonomika, se vyznačuje smírčí vůlí mezi ekonomikou 

a morálkou orientovanou na soucit a laskavost, propagující sponzorství a paternalismus 

5 Jean Louis Jaurès (1859-1914) byl francouzský filosof, historik a politik, reformní socialista a odpůrce války. 
Kvůli tomu byl těsně před vypuknutím První světové války zavražděn. Patří mezi zakladatele francouzské 
sociální demokracie. (zdroj: Wikipedia) 
6 Pozn. překl.: determinismus = přesvědčení, že lidské jednání je předurčeno, determinováno (vnitřními nebo 
vnějšími) příčinami a danostmi (zdroj: ABZ slovník cizích slov) 
 
7 samoorganizace (angl. self-organisation, fr. l‘auto-organisation) = proces přitahování a odporu, ve kterém 
vnitřní organizace systému, normální otevřený systém narůstá v komplexitě bez vedení, nebo řízení vnějším 
zdrojem; v sociálních vědách se jedná o systém samoprodukující se komunikací, např. komunikace produkuje 
další komunikaci, a proto může sociální systém produkovat sebe sama, dokud existuje dynamická komunikace 
(zdroj: Wikipedia) 
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k vyřešení sociální otázky. Sociální politika však časem ztrácí tento směr a tím, co ji právnicky 

vymezuje, jsou jednotlivé statuty (vzájemný, kooperativní a asociační). Ty však prakticky 

rozdělují to, co původně chtěl asociacionismus spojit, schvalují ekonomickou specializaci, což 

snižuje počáteční vůli veřejného projevu a boje za uznání.  

Navzdory této prioritě v kooperativním modelu, instituce vzájemné pomoci nejsou 

všechny stejné, některé se registrují u státu, který jim poskytuje právní základ pro sociální 

ochranu. Tento pohled na věc byl konsolidován po druhé světové válce: z národních textů, 

jako Filadelfská deklarace8, které potvrzují, že ekonomický rozvoj může být zaveden ve 

službách sociální spravedlnosti prostřednictvím státních zásahů.    

Ekonomické a politické debaty se logicky zaměřují na příslušnou vyrovnanost na trhu 

i v rámci státu. V jistém slova smyslu se asociace se stávají poskytovateli orgánů veřejné 

správy a jsou zapojeny do sociální politiky. Podobně také vzájemné společnosti se stávají 

pomocníky systémů sociální ochrany a družstva se pohybují v oblasti trhu. Sociální 

ekonomika tak získává významnou důležitost, ale na úkor svého politického vlivu; její 

součásti jsou čím dál více rozděleny mezi trh a stát, čímž dochází k problému jejich 

identifikace.  

 

Směrem k sociální a solidární ekonomice 

 

Toto období expanze, které zavedlo systém založený na zaměstnaneckém poměru 

a na spotřebě, odstartovalo přesto přese všechno v poslední třetině 20. století skutečnou 

kulturní krizi, která se projevila rozpadem pokrokové ideologie. Nová sociální hnutí 

(ekologická, feministická…) upozorňují na to, že konfliktualita ve společnosti není jen 

konfrontací mezi kapitálem a prací. Ty totiž popularizují téma alternativ a „udržují oheň“ pro 

iniciativy zmiňované v úvodu této publikace a znovu aktualizují perspektivu solidární 

ekonomiky. Jelikož v 19. století tyto požadavky na demokracii naráží na ekonomické potřeby 

s příchodem druhé krize, kdy dochází k tomu, že hlavními body programu se stává obnovení 

8 Filadelfská deklarace – deklarace přijatá roku 1944 na generální konferenci Mezinárodní organizace práce 
konané v americké Filadelfii, jež redefinovala cíle této organizace (zdroj: Wikipedia) 
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růstu, jehož obsah je obsažen ve Washingtonském konsensu9: větší využívání tržních 

mechanismů nahrazujících státní regulace, snížení vládní intervence, volný obchod. 

Liberalizace a deregulace, které potvrzují přechod mezi Filadelfskou deklarací z roku 1944 

a Washingtonským konsensem z roku 1999, a zdůrazňují soutěživost, jež se týká družstev, 

vzájemných společností a asociací (sdružení); je to proto, že pociťují potřebu dovolávat se 

své dlouhodobě zanedbané příslušnosti k sociální ekonomice.  

Spojení těchto dvou procesů vede k odkazu na rostoucí sociální a solidární ekonomiku 

se stoupající důležitostí asociací na rozdíl od vzájemných společností a družstev. Bereme-li 

v potaz pouze příklad Francie, sociální a solidární ekonomika získala 380 tisíc pracovních míst 

od roku 2000, vytváří více pracovních míst než soukromý sektor a 77 % těchto zaměstnanců 

je zaměstnaných v asociacích (sdruženích). Identifikace takovéto oblasti však nestačí 

k ochraně proti podřízenosti vůči sociálnímu státu či tržnímu kapitalismu. Naopak dvě silné 

tendence svědčí o nové instrumentalizaci.  

- První tendence považuje sociální a solidární politiku jako závislou na moderním 

sociálním státě. Syntetizované ekonomické paradigma ve Washingtonském konsensu 

považuje veřejné služby za byrokratické a parazitární (příživnické), navrhuje je tedy 

reformovat a vyměnit za novou formu veřejného řízení, v němž „baterie modernizovaného 

a kvantifikovatelného indikátoru“ měří jednotlivé aktivity. Tento důraz na manažerské 

techniky z privátního sektoru (zákaznická kultura, kvalita, mobilita pracovníků…) má za cíl je 

aplikovat na veřejný sektor, který také přechází přes subdodavatele/zprostředkovatele. Tím 

pádem mohou být novými misemi pověřeny asociace s poručnickou regulací ze strany 

orgánů veřejné moci na základě hodnocení vztahu mezi vynaloženými prostředky 

a dosaženými zisky. Nízké náklady jsou hlavním středem zájmu, což vede k podněcování 

a funkčnímu přeskupení v rámci asociace a tak jako tak omezuje funkci poskytovatelů služeb. 

V tomto případě může sociální a solidární ekonomika zaručit nezávislost na státu. Růst 

zaměstnanosti v asociacích může korespondovat se snížením počtu státních zaměstnanců 

v případě, že jsou tyto asociace použity jako veřejný subservis.  

9 Tento dokument vznikl jako dohoda mezi MMF, Světovou bankou a Ministerstvem financí Spojených států. 
Jeho obsahem bylo: požadavek monetární stability a opatrnosti; připouštění rozpočtových deficitů jen v takové 
výši, aby nebylo nutné je dofinancovávat předepisováním nových daní atd. (zdroj: Wikipedia) 
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- Druhá tendence se již nespokojuje s manažerským mimetismem10, ale naopak 

dokonce navrhuje přijetí pravidel a podmínek řízení a správy společnosti ve všech 

neziskových strukturách. Podle zastánců této tendence by toto sblížení mělo napomoci 

překonat vlastní amatérismus ve světě asociací a družstev. Existuje pro ně optimální způsob, 

jak je vést a řídit, který se může aplikovat na všechny organizace, jejichž prostředky byly 

vytvořeny transnacionálními korporacemi, a proto je zde kladen důraz na partnerství 

s velkými skupinami. V důsledku toho by se měla sociální a solidární ekonomika přeměnit 

v model sociálního businessu, společnost, která má sociální důvěru, ale její vnitřní 

uspořádání je kapitalistické jako u konvenčních společností. V tomto případě víra ve 

spravedlivý výběr v rámci trhu činí ze sociální a solidární ekonomiky nový typ kapitalismu 

určený k tomu, aby uspokojoval „nejnezbytnější lidské potřeby“. Okamžik zrodu této 

ideologie není bezvýznamný. Neoliberalismus přetrvávající od konce 20. století již není 

vhodný, jelikož programy strukturálních úprav aplikované na Jih se prosazují i na Severu a 

přiživují napětí mezi populacemi. Za těchto podmínek sociální business kombinovaný se 

sociální a environmentální zodpovědností organizací zastává myšlenku moralizace 

kapitalismu, jež je nutná pro její relegitimaci. Takto nadhozené téma sociální a solidární 

ekonomiky není ničím jiným než novou filantropií, která se kvůli zadlužení státu musí obrátit 

na sponzory. Rozhovory a pojednání o humanitárním cítění a povinnostech pro chudé 

nahrazují pojem občanství a práva a od jakékoli analýzy mocenských vztahů a dominance je 

upuštěno. Jako kdysi v 19. století, kdy byl soucit s chudými považován za důvod zapomenout 

na boj za rovnost. Zásluhou občanské společnosti vychází z kritiky veřejné regulace. Stručně 

řečeno, je to právě privatizace, z níž se veřejná zodpovědnost ve dvacátém století 

vzpamatovala.  

Sociální a solidární ekonomika může být, stejně jako její tendence, které byly dosud 

identifikovány, v cílových službách, jež jsou jí externí (vnější) s příměsí moderního sociálního 

státu či prvky „moralizovaného“ kapitalismu. Třetí sektor je však omezen z důvodu 

podřízenosti soukromému a veřejnému sektoru, které jsou nadále nepopiratelné, což má za 

následek snížení a uvedení v omyl iniciativy zmíněné v úvodu. Ty však nejsou odsouzeny 

k zániku, nicméně jejich zachování a jejich růst vyžaduje, aby se nešlo žádnými jinými 

cestami. Naopak inovace, jíž je sociální a solidární ekonomika nositelem, závisí na její 

10 mimetismus = napodobivost, podobnost, též mimikry, miméze (zdroj: ABZ slovník cizích slov) 
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schopnosti zkoumat dominantní pojetí politiky a ekonomiky. Z tohoto pohledu vychází 

i zbytek textu: stanovuje podmínky, aby se sociální a solidární ekonomika zúčastnily 

demokratické změny a „zaútočily“ na světové představitele zaměřené na trh a stát.  

Současná krize, jelikož vyplývá z nejasností a zmatků mezi ekonomikou a trhem, se 

vyznačuje jistým charakterem: obchodování nemá žádné jiné dopady než na finanční sféru, 

vede k pocitům tak silné ztráty smyslů patrné při jakékoli úvaze o institucionálních úlohách 

(co se týče zdraví, vzdělávání, služeb lidem…), která je nahrazena jednoduchým výpočtem 

výnosnosti. V případě, že je ekonomika přizpůsobena trhu, je s ním zároveň spojena i veřejná 

aktivita, jež pak následně zapomíná na provázanost s občanskou aktivitou. Nicméně živoucí 

demokracie nemůže pocházet pouze z veřejných institucí, vyžaduje veřejný prostor, tedy 

oblast, kde se argumentuje a diskutuje a v níž jsou zahrnuti i občané a mohou mezi sebou 

debatovat.  

Toto jsou koneckonců omezená pojetí ekonomiky a politiky, jež příliš zúžily náš 

horizont. Z toho důvodu je třeba zdůraznit a jasně formulovat doslovné znění předtím, než se 

pustíme do zkoumání, které reakce je vyvolaly a které je omezovaly. Současné umístění 

sociální a solidární ekonomiky se zdá snazší v případě nové společenské smlouvy.  
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Diversity of theoretical approaches (s. 172-179) 
 
As Erwin Dreessen (2001) noted in his research on the voluntary sector, there are as many 
definitions of the social economy as there are objects of research and theoretical approaches 
to address the social economy. Moreover, researchers have founded scholarly journals and 
formed scholarly associations and networks corresponding to these various definitions and 
approaches.1 With this in mind, we will explore approaches that explicitly use the terms 
"social economy" and "solidarity economy", although in Canada and Quebec the term "new 
social economy" is used as a synonym of "solidarity economy". We will end with a review 
of similar concepts also used by researchers, particularly in Canada. 
It is possible to go back to the nineteenth century to identify the first Traité d'economie 
sociale (Dunoyer, 1830; Desroche, 1983) and to discover a large number of authors that 
were using the term "social economy": Frédéric Le Play2 (1872), Charles Gide (1890), Leon 
Walras (1896), Max Weber, who began using the term Sozialokonomische Wissenschaft in 
1904, and Émile Durkheim, who came upon the term "social economy" following his stay in 
Germany, when he discovered the historical German school. Such an exploration of the 
historical references to the social economy, reveals that the term "social economy" was used 
both to distinguish a new disciplinary approach to the economy (an alternative to political 
economy and to prevailing theories in economics) as well to unite various economic 
organisations based on the association of persons. That said, we will limit discussion to 
approaches developed over the past three decades. 

 
Approaches centred on organisations 

The resurgence of the term "social economy" in Europe towards the mid-1970s owes much 
to the efforts of Henri Desroche and Claude Vienney to "theorise" the common 
characteristics of co-operatives, mutual societies and associations, while drawing on a 
tradition that was over one hundred years old. This research was carried out in close co-
operation with the circles involved, especially with the College Cooperatif. Desroche and 
Vienney found social economy organisations to be more complex than other forms of 
organisations and enterprises insofar as they combine an association of persons with a goods 
or service producing entity, reciprocally linked in a dual relationship of activity and 
membership (Vienney, 1994). The resulting complexity is illustrated clearly by Henri 
Desroche's quadrilateral schema (Desroche, 1976), which suggests the possibility of 
quadripartite democracy based on an internalisation of actors (members, employees, 
administrators and managers), resources and results elsewhere externalised.  

1 Including: ARNOVA, CIRIEC International (social economy enterprises and public enterprises), The International Society 
for Third Sector Research (ISTR) (Johns Hopkins University) and the Rencontres Internationales d´Économie Sociale, 
EMES. They have also founded journals such as, for example, Annales de l´Économie Publique, Sociale et 
Coopérative/Annals of Public and Co-operative Economics (Oxford, Blackwell and CIRIEC International), Économie et 
Solidarités (Preses de l´Université du Québec et CIRIEC-Canada), Economic and Industrial Democracy (Sage Publications), 
Social Innovation (San Francisco, Stanford University), Review of Social Economy (Routledge, New York), Revue 
Internationale d´Économie Sociale (Paris), and Voluntas International Journal of Voluntary and Non-Profit Organization, 
New York, Kluwer Academic/Plenum Publishers.      
2 At the 1867 World´s Fair in Paris, Le Play had organised an exhibition on the social economy covering a variety of so-
called „social economy“ experiments and initiatives (Desroche, 1983: p.71). Around 1850, he founded the Société 
Internationale des Études Pratiques d´Économie sociale, which published the Bulletin de la Société d´Economie sociale. 
Chantier de l´Économie Sociale.     

                                                 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
For such a complex relationship to be maintained despite the underlying great potential for 
conflict, it is necessary if not crucial to have an appropriate legal status that can ensure 
regulation through specific rules. The legal status most commonly provides the basis for the 
first definition of the social economy. This first definition has the advantage of rapidly 
identifying those organisations that face similar challenges. It does not, however, guarantee 
that the rules will in fact be put into practice. Moreover, it is possible that certain 
organisations experience similar complexity without having any one of the three identified 
legal forms (co-operative, non-profit or mutual society). That is why Henri Desroche added 
the concept of "uncertain characteristics" reflected in community enterprises, trade union 
enterprises, communal enterprises and public enterprises controlled by a democratic body 
(Desroche, 1983). 
A second definition proposed by Claude Vienney goes one step further, with a systemic 
definition characterising the social economy in terms of actors (relatively dominated and 
thus affected in their daily lives and activities), of activities (activities that are socially 
necessary but satisfied poorly, if at all, by the state or by the market) and of at least four 
specific rules governing: 1) relations between members (democratic practices); 2) relations 
between members and the enterprise (determination of the activity by the members); 3) 
relations between the enterprise and members (distribution of surpluses or allocation of 
earnings); and, 4) the enterprise or the goods/services producing entity as such (sustainable 
collective ownership) (Lévesque and Ninacs, 1997). In this definition, the social economy 
must not be confused with the informal economy, nor with the domestic economy. 
 
The solidarity economy 
Historical definitions have been questioned by a new generation of researchers who, 
beginning in the early 1990s, have offered a number of other definitions seeking, among 
other things, not only to capture more clearly the new generation of associations, but also the 
context in which they emerged. The originality of this research is that it goes beyond the 
operational dimension and adopts an approach that links the micro (the enterprise or 
organisation) and the macro (the state and the institutional context); in addition, it redefines 
the economic and political dimensions of the social economy. It highlights the fact that the 
new dynamic described above is emerging in a context of a crisis in Keynesian regulation 
(statemarket) followed by a reconfiguration of the welfare state and the restructuring of the 
economy in which civil society is becoming a complementary pole to the state and the 
market. From this perspective, the new social economy or the solidarity economy is not only 
defined as an economic activity with a social purpose, but it is also based on an expanded 



concept of the economy and of the political sphere. The social economy, by defining itself as 
a set of organisations, had left the wider question of its role in the economy and in 
contemporary democracies open. The current interest in exploring this role by researchers 
who have documented the multitude of initiatives that have emerged over the past two 
decades, has generated a perspective on the solidarity economy that renews its links to the 
origin of associationism. It is an approach that, rather than considering initiatives as 
organisations or collective enterprises, defines them in terms of their bidimensionality, 
which is at once both socio-economic and socio-political - as shown in Figure 5.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clearly, a major contribution of the solidarity economy approach stems from its socio-
political dimension. In the nineteenth century, the extension of the market prompted 
reactions from society, which included the creation of associations and then the development 
of the welfare state. It is this historical process that Salamon (1987, 1990) recounted, 
emphasising that associations had in fact been the "first line of defence" erected by society, 
but that their shortcomings (insufficiency, narrow focus, paternalism, amateurism) forced 
them to forge co-operative links with the state. This functionalist explanation does exhaust 
the subject, as Salamon and Anheier (1996, 1997) themselves recognised when, following 
the Johns Hopkins project's early research, they adopted a "social origins approach" in order 
to gain a better understanding of national situations through an analysis of their historical 
origins and development.  
The relationships between these initiatives and government are critical, because they have an 
impact on two political issues: the first focuses on the potential for action by members of the 
political community as a whole; and the second that is centred more on the exercise of 
power. All of the interactions between government and civil society initiatives result in 
mutual effects, the intensity and forms of which vary considerably over time. On one hand, 
the entrepreneurial initiatives of a diversity of social actors, by their very existence, 
participate in the evolution of forms of government regulation. On the other hand, the rules 
adopted by government influence the trajectories of initiatives. To isolate organisations 
without grasping their relationships with the public sphere precludes understanding of both 
their past and their future. 
At the socio-economic level, the solidarity economy approach is supported by research 
showing that the economy cannot be reduced to the market, but that it includes the principles 
of redistribution and reciprocity. Instead of considering the economy from a formal neo-
classical perspective, (rational calculation in situations of scarce resources and unlimited 
wants), the solidarity economy approach is inspired by Karl Polanyi (1944), and defines the 
economy from a substantive perspective, that includes the three economic principles of the 
market, redistribution effected primarily by the state, reciprocity and the gift in which civil 
society engages voluntarily (Mendell and Salée, 1990). This analytical framework is used as 



a reference by a variety of authors and has been the basis for territorial development research 
by the Organisation for Economic Co-operation and Development's (OECD) Local 
Economic and Employment Development (LEED) programme. 
The combinations of market, redistribution and reciprocity that characterise societies have 
varied historically. Contemporary society is no different, featuring all three "patterns of 
integration": the market economy in which the distribution of goods and services is primarily 
the responsibility of the market; the non-market economy is one in which the distribution of 
goods and services is primarily based on redistribution controlled by the social state, and the 
non-monetary economy in which the distribution of goods and services is based primarily on 
reciprocity. The solidarity economy approach emphasises the hybridisation between the 
three patterns of integration that characterise contemporary economies but are generally not 
linked. From this perspective, it is by combining resources from each of these activities that 
social economy structures can protect themselves against the threat of trivialisation and 
marginalisation. 
The mechanics of this hybridisation underlying the solidarity economy approach, which link 
the economic dimension to the political dimension needs to be explained. In this approach, 
economic activities arise out of reciprocity (voluntary engagement) and recognition of the 
various stakeholders in which activities (goods or services) are jointly defined, especially in 
the case of proximity services, thereby creating public spaces allowing for the development 
of new ways of living together and reinforcing social cohesion. This process involves 
substantial investment in a democracy that should be not only representative, but 
participatory and deliberative as well. 
Researchers in this school define the solidarity economy as: 1) a plural economy because of 
the plurality of principles and resources mobilised; 2) a component of a mixed economy of 
social welfare, meaning that it occupies an intermediate space between private enterprise, the 
state and the domestic sphere, thus highlighting both its socio-economic and its socio-
political dimensions (Evers and Laville, 2004); and, 3) a third sector which, while distinct 
from the state, private enterprise and the informal domestic economy, nonetheless overlaps 
with each of them because the boundaries ween them are blurred. 
Finally, the two meanings assigned to the third sector - non-profit organisations and the 
social economy - involve two theoretical approaches that are fairly different, and probably 
experiences that are different as well. The non-profit organisation approach considers the 
absence of profit-making the determining factor for voluntary organisations that seek to 
achieve objectives in the general interest or in the collective interest, whereas for social 
economy organisations, it is the democratic process and stakeholder participation that permit 
the achievement of these objectives, even if some or all of their activities are market in 
nature. More recent analyses of the solidarity economy tend to question the idea of a sector 
with rigid boundaries, in the name of an expanded conceptualisation of the economy as a 
plural economy, and of politics as a public space. For this and other reasons, they also 
question the proposal of Salamon and Anheier (1998) to make the third sector a sector of 
civil society, considering it rather as an intermediary space. In sum, the solidarity economy 
is participating in the constitution of a "new regime of governance of the general interest" 
mobilising the state and its agencies in a novel manner, the market through enterprises and 
civil society via, amongst others, voluntary associations (Lévesque, 2003). 
 
Similar concepts for a contrasting reality 
Unlike in Quebec, the social economy concept is used very little elsewhere in Canada but 
other, similar concepts point to a comparable reality. Among those concepts, that of 
community economic development has been the most widespread since at least the mid-
1980s. It is frequently defined as "a process by which communities initiate and implement 
their own solutions to economic problems, to build long-term community capacity and foster 
the integration of economic, social and environmental objectives" (Ross and McRobie, 
1989). Community economic development highlights the importance of a model of 
governance that can mobilise the various components of civil society and other stakeholders, 



such as business and government, in order to define a perimeter of solidarity. According to 
some scholars, the place occupied by community participation in community economic 
development is strategic not only for the success of the approach but also for its 
identification with the social economy (Morin et. aI., 1994). Community economic 
development questions mainstream approaches to development, including the separation 
between the economic and social spheres. In this regard, definitions constitute a conceptual 
reference: that formulated by the OECD (1999) and the EMES network, and that put forward 
by the British Government in 2002.  
Another concept that is relatively close to that of the social economy is "social enterprise", 
which is increasingly being used in the United States, the United Kingdom and continental 
Europe. A social enterprise has a social objective targeting community development or the 
satisfaction of social needs. There seem to be two prevailing trends: the first case that is 
predominant in Europe, recognises the social dimension of enterprises, reflecting the 
evolution of a complex of enterprises increasingly referred to as the social solidarity 
economy; in the second, which has taken root in the United States, the notion can be used to 
describe non-profit organisations with more and more commercial activities or 
entrepreneurial features. Other research focusing on the profile of social entrepreneurs - 
hybrid individuals that are at once entrepreneurs and social militants, highlights the special 
difficulties confronting these social entrepreneurs, including access to financing, lack of 
solid grounding in the business community, and so on (Badelt, 1997).  
The emphasis on social enterprise (and subsequently on social entrepreneurs) opens up a 
debate on the transformation of associations – a debate raising important questions that are 
not always clearly defined. Research has focused primarily on the activities of these 
enterprises and their financing, but it poses very few questions about their capacity for 
autonomy vis-a-vis the market or state funding. For non-profit organisations the concept 
represents a sort of dilemma insofar as the term "enterprise" connotes market activity. For 
the social economy, the concept raises fewer questions about market activities than about 
autonomy, relationship to the community and democratic process. Moreover, this notion 
orients research to intervention on the micro-level, disregarding the fact that a social 
enterprise can contribute to the reshaping of the welfare state, or to the economic 
reconversion of territories.  
Lastly, the notion of social innovation is increasingly associated with the concepts of social 
enterprise and social economy. Social economy organisations and enterprises are believed 
to be a greater source of social innovations for the good reason that they generally emerge 
in order to satisfy needs that are met poorly if at all by the market or the state 
(Zimmermann, 1999). Their roots in the community and proximity to certain social groups 
allow them to identify needs and opportunities more quickly than others. Likewise, their 
structure, which encourages the participation of various stakeholders, is conducive to the 
circulation of information, and thus to the emergence of new ideas and new projects. Even 
so, social economy associations and enterprises are rarely aware that they are innovating, 
since they do so spontaneously. For this reason it is useful to identify these innovations, 
describe them and study the conditions under which they emerge and spread. For this 
purpose, social innovation can be defined as "any new approach, practice or intervention, 
or any new product that is developed to improve a situation or to solve a social problem" 
and that "has been adopted by institutions, organisations or communities" (Bouchard, 
1999). To sum up, a social innovation is no doubt a social and socio-economic experiment, 
but an experiment that has succeeded and that can be replicated elsewhere. As a result, if 
social innovation must prove its social utility, it can certainly be validated via the market, 
but also via its institutionalisation, through public services and the social economy. 
From this perspective, social innovations are seen not only as organisational innovations, 
which are fairly commonplace, but as institutional innovations as well, which are less 
commonplace, or as new institutional arrangements, new rules for social and socio-
economic regulation or new ways of resolving social and socio-economic problems. Thus, 
government policies adopted recently in Europe, Canada and Quebec in favour of the social 
economy, while still modest, are institutional innovations that create conditions conducive to 
its development. They are the result of a process of negotiation between actors in the social 



and solidarity economy and respective governments, and a shift from community action to 
public action. The hybridity and intersectorality of the social economy demand horizontal 
government policies in contrast to the silo approach in most ministries. New political bodies, 
including intersectoral boards, are new and unique forums for discussions and debate; they 
represent one of the elements of a new institutional context and the coproduction of public 
policy by all stakeholders. Lastly, it must also be added that social innovations are present 
not only in the social domain but also in the economic domain; not only in social economy 
associations and enterprises, but also in the private sector and in the public sector. 
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European Network  

 
Social Economy 

Economies are complicated things, composed of multiple layers and sectors. A standard 
market economy can easily be broken down into the two most obvious divisions - the private 
sector and the public sector. In some economic systems even the line between these two can 
be blurred, but most people are aware of the distinction. The private sector is profit-driven, 
with private ownership of its institutions. Public sector business, on the other hand, is owned 
by the state and funded by taxes. It's intended to provide services rather than show a profit.  
 
Squeezed in between the two, there is a third sector known as the social economy. It's often 
overlooked in comparison to the public and private sectors. This sector contains charities, 
non-government organizations and co-operative groups like credit unions.  
 
"Non-profit" may be a term familiar to some; it's almost the same thing, but the social 
economy covers a much broader range of activities. Members of the social economy are not 
driven by profit - it's great if they can turn one, but the business model of a non-profit only 
really requires enough income to pay its staff and keep its expenses covered. The 
organizations of the social economy don't have shareholders, or if they do they're not 
compelled to provide huge returns on investments.  

http://www.revesnetwork.net/
http://www.revesnetwork.net/european-network.html
http://www.revesnetwork.net/�


 
The social economy also differs from the public sector even though many of its members, 
such as food banks or other charities, provide public services of some kind. Although many of 
them do receive varying amounts of state support, in the form of tax breaks and grants, the 
bulk of a non-profit's budget does not come from the government. They must rely on 
donations, fundraisers, private endowments and other forms of community support.  
 
Some economists define a fourth economic sector, the informal sector. This would include 
things like informal transactions between friends or relatives and perhaps even some 
bartering, but a lot of that could also be considered part of the social economy.  
 
The exact definitions and divisions of the social economy vary somewhat between different 
regions, but because the term covers such a broad range of activities, it can usually be further 
broken down into three main sections. The first is the community sector, which includes many 
small organizations that operate on the local level. They are usually minimally funded and 
rely largely on volunteer labor. Neighborhood watch groups, local support groups and various 
small civic groups are part of this sector. Notice that with groups like these, most participants 
do not get paid at all.  
 
The voluntary sector expands on the above, with the main differences being the scale of 
operations and the formality of the organizations. Many of these non-profits have a charter or 
constitution and operate internationally. This sector includes housing associations and large 
charities. These organizations often have a paid staff but still rely heavily on volunteer effort. 
Some of them are huge, like the internationally famous Red Cross.  
 
The third sector is the social enterprise sector. This includes things like development trusts, 
credit unions and various co-operatives.These organizations are businesses of a sort, but 
businesses with some sort of social objective. They may actually make some money, unlike a 
charity that can easily spend every dime it takes in. If they do, however, they usually reinvest 
the profit in the organization's primary goal.  
 
 
 

 

Social Economy in Europe Today 

The social economy is a sector that lies between the private and business sector and the public 
and government sector. This designated sphere consists primarily of nongovernmental 
organizations, charities, and nonprofit cooperatives. The concept was conceived to encompass 
the range of the community that is voluntary work or geared to benefit society as a whole. 
Sometimes this social economy includes another sector referred to as the "informal sector" 
where casual interactions and relationships are included. The social economy is a hugely 
fundamental aspect of daily European life. The culture in continental Europe is such that 
communities cooperate for the overall benefit of the society.  
 
This sector, the social economy, is often then broken down into three components or sub 
sectors: the community sector, voluntary sector and the social enterprise sector. This is a large 
aspect of European societies and how communities operate. The first community, typically, 
consists of small, voluntary, local efforts. The second is the voluntary sector, which includes 



more formal organizations that can even exist on a national scale. They are still not-for-profit 
foundations and require a greater degree of volunteer involvement. The final subsection, 
social enterprise is often considered being unique to European societies. It is a sector that 
includes organizations that are businesses geared toward achieving social objectives. The 
benefits of the company are to better the community rather than to maximize profits for 
owners and shareholders.  
 
These elements of European society have largely come into play because of a need to find 
innovative solutions to a number of social, economic and environmental issues. They are 
often intended to help those who are not adequately suited to help themselves or to fill a void 
that has been left by both the private and public sectors. Through the implementation and 
increasing influence of the social economy in Europe, the culture has become one of inclusion 
and mutual support rather than one of self interest. A strong sense of sustainability and 
prosperity is sweeping the continent, replacing the desolate war torn era of just a generation 
before.  
 
Contrary to foreign beliefs, the social economy is working wonders for productivity and 
wealth accumulation, of European nations. Although, there is an attitude of mutual support, 
the system is far from communistic. The policies and practices set forth by this sector of the 
social sphere actually works to drive competition. However, it is not competition for personal 
advancement. Rather, it is the guarantee of lasting and widespread safety and security. It 
encourages individuals to work together for wealth creation and take advantage of 
cooperation and the power of organization. It certainly encourages active citizenship and 
allows for a richer community founded on cooperation rather than strict competition.  
 
The social economy in Europe is proving to be, overall an incredibly successful enterprise. 
Since the concept became a popular mantra, many communities have found a functional 
method, to fill needs that were previously neglected. These needs were neglected both by 
corporations and national governments.  
 
 
 

 
  

 
Post World War II European Social Economy 
 
In the years iimmediately following World War II, the nations of western Europe tried to 
preserve the form of the sovereign state along with much of their nationalist sentiment, but 
also made very real attempts to organize a "free Europe." The goal was to preserve national 
individuality while at the same time pool resourses and personnel in order to facilitate 
unobstructed "free" trade.  
 
In 1952, as a first step, France, West Germany,and Italy joined Belgium, the Netherlands, and 
Luxembourg ("Benelux") in setting up the European Coal and Steel Community, which 
created for their coal and iron industries a free market area of all all six nations wherein a 
joint administrative body would make certain final and binding decisions without the 
participation of any governemtn officials. Each nation had given up just a bit of its 
sovereignty, but the plan was a success.  



 
In 1957, under the Treaty of Rome, these same six countries established the European 
Economic Community (EEC), better known as the Common Market or sometimes simply as 
"the Six." This community was the beginning of closer economic union under a central 
administration composed of delegates from each partner nation. A defining feature of this 
union was that its administration had certain economic rights independent of the government 
of any one of the member nations. The arrangement also provided for increasing powers over 
trade, production, immigration, and other matters for the Common Market according to a very 
carefully planned schedule. It was envisioned that by the 1970s one common trading and 
producing society would be created along with a single market free from internal tariffs and a 
population of some 180 million or more. In effect, this would be substantially reminscent of 
the United States and would be equipped with equal economic skills and experience as well as 
similar "mixed" economies.  
 
The years after 1957 saw great progress toward this new European social economy. The 
tourist by car or rail, remembering prewar delays at the frontiers of the six countries, was 
astonished to be able to pass freely and easily from one country to another just as an 
American could cross state lines in the United States or the Canadian-American border. 
However, difficulties soon arose in connection with the orderly and efficient carrying out of 
the schedule of reforms. Twice France vetoed Britain's proposed entry into the EEC and 
insisted on specific provisions favoring French farmers in the Common Market. The difficulty 
about a British part in any continental European social economy and supranational 
arrangement was very real indeed, as many of the British had historically regarded themselves 
as primarily part of the British Commonwealth and not as Europeans properly speaking. Just 
as real, perhaps, was France's long-standing antimony against Great Britain, undoubtedly 
fueling its two time veto of Britain's incorporation into the Common Market. As a result of 
these difficulties, in 1959 Great Britain set up the European Free Trade Association, often 
referred to as the "Outer Seven," with Britain, Sweden, Norway, Denmark, Austria, 
Swtizerland, and Portugal as constituent members. A much looser arrangement that the 
European Common Market, it allowed each member to set its own external tariffs as it 
wished, thus protecting British "imperial preference" in favor of Commonwealth countires. 
Not until the disappearance of De Gaulle from the French political scene in 1969 did the 
possibility of British entry into the Common Market revive.  
 
 
 

 

Social Economy in Europe 

In economics, "the private sector" and "the public sector" are the familiar terms used 
respectively to describe privately owned, profit-driven enterprises and government-controlled 
ventures. The designation "social economy" has been given to a third sector of the economy 
that represents cooperative concerns like community associations, volunteer organizations and 
businesses whose objectives are primarily social. Market activities associated with the social 
economy resemble market activities in the private and public sectors: people are employed, 
goods and services are often sold, money is occasionally made – with one critical difference: 
monetary surpluses are typically reinvested in the business or community rather than 
skimmed off the top as profit.  



 
Variations on the concept of the social economy have been in currency throughout Europe for 
at least 150 years, and in 1989 the European Union (EU) established a "Social Economy Unit" 
to explore the relevance of the concept in contemporary Europe. Many of the EU's member 
nations have implemented the concepts behind the third sector to a greater or lesser extent, 
each in its characteristic way.  
 
France: 
The social economy (économie sociale ) is a major economic sector in France, representing 
12% of the gross national product and employing 12% of the workforce.  
An example of the social economy at work in France is illustrated by the history of Entreprise 
Nouvelle Vers l'Insertion Economique (ENVIE) Strasbourg, which began in 1984 as a 
partnership between the homeless charity Emmaus, social workers and the appliance 
distributor DARTY. Initially ENVIE provided repair and maintenance training to the 
unemployed and sold second-hand goods with a one-year warranty; the city of Strasbourg 
provided support by redistributing temporary employment funds to pay workers and allowing 
municipal social workers to administer the project. In 1995, ENVIE branched out into the 
collection of hazardous household materials and municipal wastes, and today there are 30 
similar municipal operations in the ENVIE network, employing 750 people. Nine more 
operations are in their planning stages.  
 
Spain: 
Spain's "economía social" is responsible for 14% of the gross national product, and employs 
18% of the workforce. Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) 
is an association of social economy enterprises that includes worker-owned companies. In 
February, 2010, President José Luis Rodríguez Zapatero announced that the government plans 
to present a Social Economy Act to the Council of Ministers, which he sees as a significant 
measure to combat Spain's massive unemployment (which stands at 18%.)  
 
Italy:  
Service-based organizations called social cooperatives have been an important factor in Italy's 
economic life since the 1970s. Today they number over 7,000, with 223,000 paid employees, 
31,000 volunteers and a combined gross revenue of over five billion Euros.  
 
United Kingdom:  
In the United Kingdom (UK), the Office of the Third Sector, created in 2006, is a Cabinet 
level post that facilitates government support of social economy enterprises. Many of the 
UK's most proactive social economy endeavors, however, have been funded through 
government grants. It remains unclear what their future will be in the face of a new 
government and continuing economic turmoil.  
 
 
 

 
 
 

  
 

  



European Network 

When my first child was going on 10 years of age, the Trans European Network was created. 
This took place at the end of the 1980's. There are three main sectors that make up the Trans 
European Network. These sectors are known as Transports, Energy and Telecommunications. 
The establishment of TEN helped to promote employment and economic growth. This has 
been a most important development for creating EU, i.e., European Union.  
 
The treaty of Rome (1957) legalized EU and also laid a stronger foundation for the Trans 
European Network. It is the purpose of EU to help promote the success of TEN. EU ensures 
the strong relationship of the social and economic elements. This creates a viable 
interrelationship among national networks and access to those networks.  
 
Following is a discussion of the three sectors, the first being transport network. The transport 
infrastructure is crucial to the cohesion of the EU. This infrastructure allows for goods and 
people to circulate freely and easily between the community and international bodies. The 
Trans European Transport Network integrates the land, sea and air transport components. It 
includes the necessary technology, information and telecommunications to ensure smooth 
operations of the network with smooth traffic management.  
 
Next, let us turn to the Trans European Energy Network. The internal energy market in 
Europe depends heavily upon t the operations of transporting electricity and gas to the 
member states. TEN-E also promotes diversification of energy supplies to third world 
countries and the Middle East Other European countries, outside of the European network, are 
included in the operations process as well.  
 
The third and last subject concerns the Trans European Telecommunications Network. This 
network promotes the development and success of increasing the operations of secure Internet 
access. A few benefits of TEN - Telecom is to ensure new job creation by way of 
strengthening the economic and social elements of the community. In the development of 
strong Internet telecommunications these objectives can be realized.  
 
The EU has a goal of developing and promoting economic success for its member states. 
Europe, like the U.S., is in a constant flux of change. This is primarily due to globalization of 
trade and an ageing population. EU can certainly give ideas to other nations and in the process 
ensure a world cohesiveness and harmony in the areas of the economy and technology. The 
Trans European Network is a great new idea that can provide direction not only to third world 
countries, but to countries like the U.S., Mexico and Canada.  
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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o sociální ekonomice 
(2008/2250(INI)) 

Evropský parlament, 

− s ohledem na články 3, 48, 125 až 130 a 136 Smlouvy o založení Evropského 
společenství, 

− s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu 
Evropské družstevní společnosti1 a na směrnici Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 
2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení 
zaměstnanců2, 

− s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 
2006 o službách na vnitřním trhu3, 

− s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/618/ES ze dne 15. července 2008 o hlavních směrech 
politik zaměstnanosti členských států4, 

− s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. ledna 2008 obsahující návrh Společné zprávy 
o sociální ochraně a sociálním začlenění 2008 (KOM(2008)0042) – průvodní dokument 
ke sdělení Komise obsahujícímu návrh Společné zprávy (SEK(2008)0091) – a na 
společnou zprávu o zaměstnanosti pro období let 2007 a 2008, kterou schválila Rada na 
svém jarním zasedání ve dnech 13.–14. března 2008, 

− s ohledem na své usnesení ze dne 6. května 1994 o alternativě – sociální ekonomice5, 

− s ohledem na své usnesení ze dne 18. září 1998 o úloze družstev při zvyšování 
zaměstnanosti žen6, 

− s ohledem na svůj postoj ze dne 17. června 2008 k návrhu rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)7,  

− s ohledem na své usnesení ze dne 23. května 2007 o podpoře důstojné práce pro všechny8, 

− s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2008 o podpoře sociálního začlenění a boji proti 
chudobě v EU včetně dětské chudoby9, 

1  Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 1. 
2  Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 25. 
3  Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36. 
4  Úř. věst. L 198, 26.7.2008, s. 47. 
5  Úř. věst. C 205, 25.7.1994, s. 481. 
6  Úř. věst. C 313, 12.10.1998, s. 234. 
7 Přijaté texty, Ρ6_TA (2008)0286. 
8  Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 321. 
9  Přijaté texty, Ρ6_TA (2008)0467. 
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− s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. února 2004 o podpoře družstevních společností 
v Evropě (KOM(2004)0018), 

− s ohledem na sdělení Komise ze dne 4. června 1997 o podpoře úlohy sdružení a nadací 
v Evropě (KOM(1997)0241) a usnesení Parlamentu ze dne 2. července 1998 na toto 
téma1, 

− s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. dubna 2000 nazvané „Místní opatření pro 
a zaměstnanost: lokální rozměr evropské strategie zaměstnanosti“ (KOM(2000)0196), 

− s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. listopadu 2001 o posílení místního rozměru 
evropské strategie zaměstnanosti (KOM(2001)0629) a na usnesení Parlamentu ze dne 
4. července 2005 na toto téma2, 

− s ohledem na stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru k sociálním 
odvětvím hospodářství, zejména na stanoviska k sociálním odvětvím a jednotnému trhu3, 
hospodářské diverzifikaci v přistupujících zemích – úloze malých a středních podniků 
a podniků působících v sociálních odvětvích4 a schopnosti malých a středních podniků 
a podniků působících v sociálních odvětvích přizpůsobit se změnám, které s sebou přináší 
hospodářský růst5, 

− s ohledem na své usnesení ze dne 22. dubna 2008 o úloze dobrovolné činnosti při 
posilování hospodářské a sociální soudržnosti6, 

− s ohledem na své usnesení ze dne 6. září 2006 o evropském sociálním modelu pro 
budoucnost7, 

− s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. července 2008 nazvané „Obnovená sociální 
agenda: Příležitosti, přístup a solidarita v Evropě 21. století“ (KOM(2008)0412), 

− s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. července 2008 nazvané „Obnovený závazek pro 
sociální Evropu: posílení otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany 
a sociálního začlenění (KOM(2008)0148) a na první zprávu o sociálních službách 
obecného zájmu podávanou jednou za dva roky (SEK(2008)2179/2), 

− s ohledem na článek 45 jednacího řádu, 

− s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a na stanovisko 
Hospodářského a měnového výboru (A6-0015/2009), 

1  Úř. věst. C 226, 20.7.1998, s. 66. 
2  Úř. věst. C 271E, 12.11.2003, s. 593. 
3  Úř. věst. C 117, 26.4.2000, s. 52. 
4  Úř. věst. C 112, 30.4.2004, s. 105. 
5  Úř. věst. C 120, 20.5.2005, s. 10. 
6  Přijaté texty P6_TA(2008)0131. 
7. Úř. věst. C 308E, 14.12.2006, s. 141. 
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A. vzhledem k tomu, že evropský sociální model charakterizuje zejména vysoká úroveň 
služeb, produktů a pracovních míst vytvořených sociální ekonomikou, zároveň však 
k jeho vzniku přispěly schopnosti jeho tvůrců předjímat a inovovat, 

B. vzhledem k tomu, že sociální ekonomika je založena na sociálním paradigmatu, které je 
v souladu se základními principy evropského sociálního modelu, a vzhledem k tomu, že 
sociální ekonomika hraje v současnosti klíčovou úlohu při zachování a posílení tohoto 
modelu tím, že reguluje produkci a poskytování četných sociálních služeb obecného 
zájmu, 

C. vzhledem k tomu, že v důsledku toho by modely sociální ekonomiky měly být rozvíjeny, 
aby bylo dosaženo cílů hospodářského růstu, zaměstnatelnosti, odborného vzdělávání 
a osobních služeb, které prostupují všemi evropskými politikami, 

D. vzhledem k tomu, že rozmanitost je zdrojem bohatství společnosti a její rovnováhy a že 
sociální ekonomika k této rozmanitosti aktivně přispívá zlepšováním a posilováním 
evropského sociálního modelu a tím, že nabízí osobitý model podniku, který jí umožňuje 
přispívat ke stabilnímu a udržitelnému růstu, 

E. vzhledem k tomu, že hodnoty sociální ekonomiky jsou do značné míry v souladu se 
společnými cíli sociálního začlenění, a vzhledem k tomu, že by s ní mělo souviset 
i důstojné zaměstnání, odborné vzdělávání a opětovné zařazení; vzhledem k tomu, že 
sociální ekonomika ukázala, že může do značné míry zlepšit sociální postavení 
znevýhodněných osob (jak se ukázalo např. u mikroúvěrů pro družstva, které zavedl 
nositel Nobelovy ceny Muhammad Junus a které tím, že ženám umožnily finanční 
začlenění, zvýšily vliv žen), a vzhledem k tomu, že sociální ekonomika má značnou 
kapacitu pro sociální inovace a povzbuzuje ty, kdo se setkávají s obtížemi, aby nalezli 
řešení svých vlastních sociálních problémů např. s ohledem na sladění profesního 
a soukromého života, na rovnost mužů a žen, kvalitu rodinného života a péči o děti, starší 
osoby a osoby s postižením, 

F. vzhledem k tomu, že sociální ekonomika zahrnuje 10 % evropských podniků, tj. 2 miliony 
podniků, což představuje 6 % všech pracovních míst, a má vysoký potenciál pro vytváření 
a zachování stálých pracovních míst, hlavně díky tomu, že u této činnosti nedochází 
k delokalizaci,  

G.  vzhledem k tomu, že podniky v oblasti sociální ekonomiky jsou obvykle malé a střední 
podniky přispívající k udržitelnému hospodářskému modelu, podle něhož jsou jednotlivci 
důležitější než kapitál, a vzhledem k tomu, že tyto podniky často působí na vnitřním trhu, 
a musí proto zajistit, aby jejich činnosti byly v souladu s příslušnými právními předpisy, 

H.  vzhledem k tomu, že sociální ekonomika se rozvinula ze zvláštních organizačních a/nebo 
právních forem podnikání, jako jsou družstva, vzájemné společnosti, sdružení, sociální 
podniky a organizace, nadace a další formy existující v jednotlivých členských státech; 
vzhledem k tomu, že sociální ekonomika je v různých zemích označována jako „solidární 
ekonomika“ a „třetí sektor“, a že v celé Evropě existují srovnatelné činnosti se shodnými 
rysy, ačkoli ne ve všech členských státech se označují za součást „sociální ekonomiky“, 

I. vzhledem k tomu, že je třeba uznat status některých typů organizací, které tvoří součást 
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sociální ekonomiky na úrovni EU, s přihlédnutím k pravidlům vnitřního trhu, aby bylo 
možno omezit byrokratické překážky pro získání financování ze strany Společenství, 

J. vzhledem k tomu, že sociální ekonomika se vyznačuje modelem podniku, který nemá 
typickou velikost nebo oblast činnosti, ale odlišuje se dodržováním obecně přijímaných 
hodnot, ke kterým patří konkrétně upřednostňování demokracie, účasti sociálních 
subjektů, jednotlivce a sociálních cílů před ziskem; ochrana a uplatňování zásady 
solidarity a odpovědnosti; spojení zájmů členů/uživatelů a obecného zájmu; demokratická 
kontrola ze strany členů; dobrovolná a otevřená účast, samostatné řízení a nezávislost na 
veřejné moci; využití podstatné části přebytků k dosažení cílů trvale udržitelného rozvoje 
a k poskytování služeb členům v souladu s obecným zájmem; 

K.  vzhledem k tomu, že navzdory rostoucímu významu sociální ekonomiky a organizace, 
které jsou její součástí, je toto odvětví stále málo známé a je často cílem kritiky 
vyplývající z nesprávného technického přístupu, a vzhledem k tomu, že jednou 
z nejvýznamnějších překážek, s nimiž se sociální ekonomika v EU a v některých 
členských státech setkává, je její institucionální „neviditelnost“, která je částečně 
způsobena zvláštnostmi vnitrostátních systémů účetnictví; 

L. vzhledem k tomu, že skupina Parlamentu pro sociální ekonomiku se těmito otázkami 
podrobně zabývala, 

Obecné připomínky 

1. zdůrazňuje, že sociální ekonomika, která spojuje ziskovost a solidaritu, hraje prvořadou 
úlohu v evropském hospodářství tím, že vytváří kvalitní pracovní místa, posiluje sociální, 
hospodářskou a územní soudržnost, vytváří sociální kapitál, podporuje aktivní občanství, 
solidaritu a typ hospodářství s demokratickými hodnotami, které klade lidi na první 
místo, a kromě toho podporuje udržitelný rozvoj a sociální, environmentální a technické 
inovace; 

2.  domnívá se, že sociální ekonomika je důležitá, a to jak symbolicky, tak i z hlediska 
výkonnosti, pro účely posílení průmyslové a hospodářské demokracie; 

3. uznává, že sociální ekonomika může prosperovat a využít veškerý svůj potenciál, pouze 
pokud jsou pro ni vytvořeny náležité politické, legislativní a technické podmínky 
a předpoklady s řádným přihlédnutím k bohaté rozmanitosti institucí sociální ekonomiky 
a k jejich specifickým rysům; 

4. domnívá se, že na podniky sociální ekonomiky by se nemělo vztahovat stejné uplatňování 
pravidel hospodářské soutěže jako na jiné podniky, a že tyto podniky potřebují bezpečný 
právní rámec založený na uznání jejich specifických hodnot, aby mohly fungovat za 
stejných podmínek jako jiné podniky; 

5. zdůrazňuje, že hospodářský systém, v němž podniky sociální ekonomiky hrají 
významnější úlohu, by snížil nebezpečí spekulací na finančních trzích, na nichž některé 
soukromé společnosti nepodléhají dohledu akcionářů a regulačních orgánů; 

Uznání koncepce sociální ekonomiky 
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6. připomíná, že existenci různých forem společností uznává jak Smlouva o ES, tak statut 
evropské družstevní společnosti; 

7. připomíná, že Komise již několikrát koncepci sociální ekonomiky uznala; 

8. vyzývá Komisi, aby podporovala sociální ekonomiku prostřednictvím nových politik 
a aby hájila „odlišný přístup k podnikání“ sociální ekonomiky, jehož základním 
hybatelem není ziskovost, ale společenský přínos, a aby tak byly zvláštní rysy sociální 
ekonomiky náležitě zohledňovány při přípravě právních rámců; 

9. domnívá se, že Evropská unie a členské státy by měly ve svých právních předpisech 
a politikách zohlednit sociální ekonomiku a její účastníky – družstva, vzájemné spolky, 
sdružení a nadace; domnívá se, že tato opatření by měla zahrnovat snadný přístup k úvěru 
a daňové úlevy, rozvoj mikroúvěrů, zavedení evropského statutu sdružení, nadací 
a vzájemných spolků a také financování ze strany EU přizpůsobené tomuto účelu 
a pobídky, jimiž se lépe podpoří organizace sociální ekonomiky, které působí v tržních 
a netržních sektorech a byly vytvořeny za účelem vyvíjení sociálně prospěšné činnosti; 

Právní uznání: evropský statut sdružení, nadací a vzájemných spolků 

10. konstatuje, že uznání statutu evropských sdružení, evropských vzájemných spolků 
a nadací je nezbytné, aby se zajistilo stejné zacházení se sociálními podniky v právních 
předpisech pro vnitřní trh; domnívá se, že to, že Komise stáhla svůj návrh statutu 
evropského vzájemného spolku1 a statutu evropského sdružení2, je závažným krokem 
zpět v rozvoji těchto forem sociální ekonomiky v EU; naléhavě proto Komisi žádá, aby 
svůj pracovní program odpovídajícím způsobem zrevidovala; 

11. vyzývá Komisi, aby navázala na zprávu o proveditelnosti týkající se statutu evropské 
nadace, která má být zveřejněna před koncem roku 2008, a aby zahájila hodnocení dopadu 
statutu evropského sdružení a evropského vzájemného spolku; 

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily právní rámec, který uznává sociální 
ekonomiku jako třetí sektor; 

13. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby evropská soukromá společnost byla formou společnosti, 
kterou mohou přijmout všechny typy podniků;  

14. vyzývá Komisi, aby stanovila jasná pravidla určující, jaké subjekty mohou zákonně 
působit jako sociální podniky, a zavádějící účinné právní překážky vstupu do sociální 
ekonomiky tak, aby z finančních prostředků určených pro sociální podniky mohly čerpat 
pouze organizace sociální ekonomiky a aby pouze tyto podniky mohly využívat veřejné 
politiky určené na podporu sociálních podniků; 

Statistické uznání 

1 Úř. věst. C 99, 21.4.1992, s. 40. 
2 Úř. věst. C 99, 21.4.1992, s. 1. 
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15. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly vytvoření vnitrostátních statistických 
rejstříků podniků činných v sociální ekonomice, aby zřídily vnitrostátní satelitní účty 
podle institucionálních sektorů a odvětví činnosti a aby umožnily zařazení těchto údajů do 
systému Eurostatu, také díky tomu, že využijí znalostí univerzit; 

16. upozorňuje na to, že hodnocení sociální ekonomiky je komplementární k hodnocení 
neziskových organizací, vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly používání 
příručky OSN o neziskových organizacích a připravily satelitní účty, které umožní lepší 
informovanost o neziskových organizacích a organizacích sociální ekonomiky; 

Uznání jako sociálního partnera 

17. zdůrazňuje skutečnost, že činitelé působící v sociální ekonomice by měli být uznáni 
v rámci evropského odvětvového a meziodvětvového sociálního dialogu, a navrhuje, aby 
Komise i členské státy rozhodně podporovaly postupné začleňování subjektů sociální 
ekonomiky do vyjednávání v sociální oblasti a do občanského dialogu; 

Sociální ekonomika jako klíčový subjekt při plnění lisabonských cílů 

18. upozorňuje na skutečnost, že sociální podniky a organizace podporují podnikavost, 
umožňují lepší demokratické fungování podnikatelského prostředí, vnášejí prvek sociální 
odpovědnosti a podporují aktivní sociální začlenění ohrožených kategorií obyvatelstva; 

19. zdůrazňuje, že zaměstnavatelé v sociální ekonomice jsou významnými činiteli při 
opětovném začlenění, a vítá jejich snahu vytvářet a zachovávat vysoce kvalitní, dobrá 
a stabilní pracovní místa a investovat do zaměstnanců; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily a posílily sociální ekonomiku v její úloze dobrého zaměstnavatele a aby 
respektovaly její zvláštní status; 

20. zdůrazňuje, že sociální ekonomika napomáhá k nápravě tří největších nedostatků na 
pracovním trhu: nezaměstnanosti, nestability pracovních míst a sociálního a pracovního 
vyloučení nezaměstnaných; konstatuje dále, že sociální ekonomika hraje nezanedbatelnou 
úlohu při zlepšování zaměstnatelnosti a vytváří pracovní místa, u nichž obvykle 
nedochází k delokalizaci, což přispívá ke splnění cílů stanovených Lisabonskou strategií; 

21. domnívá se, že podpora států poskytovaná sociálním podnikům by se měla vykládat jako 
skutečná investice do vytváření sítí solidarity, která může posílit úlohu místních 
společenství a orgánů při tvorbě sociálních politik; 

22. domnívá se, že sociální problémy vyžadují analýzu, ale za současných okolností je 
nejdůležitější začít jednat; domnívá se, že k většině sociálních problémů by se mělo 
přistupovat na místní úrovni, aby se řešily praktické situace a problémy; domnívá se, že 
mají-li být opatření účinná, vyžadují uplatňování přísných pravidel pro koordinaci, což 
znamená vysokou úroveň spolupráce mezi veřejnými orgány a sociálními podniky; 

23. konstatuje, že silná místní příslušnost umožňuje sociálním podnikům vytvářet vazby mezi 
občany a jejich regionálními, celostátními a evropskými zastupitelskými orgány, čímž tyto 
podniky přispívají k účinné evropské správě a sociální soudržnosti; velmi oceňuje úsilí 
sociálních podniků a organizací sdružovat se v koordinačních platformách na úrovni EU; 
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24. zdůrazňuje, že sociální ekonomika musí hrát klíčovou úlohu v dosahování lisabonských 
cílů udržitelného růstu a plné zaměstnanosti, protože vyrovnává mnohé nedostatky na 
pracovním trhu, zejména podporou zaměstnávání žen, a zřizuje a poskytuje občanské 
služby (např. sociální a zdravotnické služby a služby sociální péče) a kromě toho vytváří 
a udržuje hospodářskou strukturu společnosti, čímž napomáhá k podpoře místního rozvoje 
a sociální soudržnosti; 

25. domnívá se, že Evropská unie by měla přijmout opatření pro stanovení rámce pro program 
sociálního hospodářství, což by posílilo jak místní konkurenceschopnost 
a konkurenceschopnost celé EU, tak inovační kapacitu na těchto úrovních, vzhledem ke 
schopnosti sociální ekonomiky vytvářet stabilitu v prostředí výrazně cyklických ekonomik 
prostřednictvím přerozdělování a znovuinvestování zisků na místní úrovni tam, kde je to 
potřebné, podpory podnikatelské kultury, propojování hospodářských činností s místními 
potřebami, zachování činností, které jsou ohroženy (např. řemesla), a vytváření 
společenského kapitálu; 

26. žádá odpovědné orgány a subjekty z odvětví, aby posoudily a zlepšily úlohu žen v sociální 
ekonomice, a to jak z hlediska kvantitativního, vzhledem k vysokému podílu 
zaměstnanosti žen ve všech oborech odvětví, včetně sdružení a dobrovolnické práce, tak 
z hlediska kvalitativního a z hlediska organizačních aspektů práce a poskytování služeb; je 
znepokojen tím, že i v sociální ekonomice přetrvává vertikální integrace, která omezuje 
účast žen na rozhodovacím procesu; 

27. vyzývá vlády členských států, místní orgány a subjekty v odvětví, aby podněcovaly 
a podporovaly možné synergické působení, které by v oblasti služeb mohly vytvořit 
zúčastněné subjekty a uživatelé sociální ekonomiky tím, že posílí účast, konzultace 
a spoluodpovědnost; 

28. žádá Komisi, aby při posuzování politiky poskytování státních podpor vzala v úvahu 
skutečnou situaci sociální ekonomiky, vzhledem k tomu, že se malé podniky a organizace 
působící na místní úrovni při získávání finančních prostředků setkávají se značnými 
problémy, zejména během nynější hospodářské a finanční krize; rovněž vyzývá Komisi, 
aby nekladla překážky vnitrostátním právním předpisům o obchodních společnostech 
a daňovým předpisům, jako např. těm, které se vztahují na družstva v bankovním sektoru 
a v odvětví distribuce, která fungují na principu vzájemnosti, podnikové demokracie, 
mezigeneračního přenosu majetku, nedělitelných rezerv, solidarity, pracovní etiky a etiky 
podnikání. 

29. poukazuje na skutečnost, že některé sociální podniky představují mikropodniky a malé 
podniky, které mohou mít nedostatek prostředků k tomu, aby mohly působit na vnitřním 
trhu a účastnit se vnitrostátních a evropských programů, a navrhuje poskytnout cílené 
prostředky a nástroje, které jim umožní lépe přispívat k trvalému hospodářskému růstu 
EU a které v případě krize usnadní  přeměnu podniků na podniky vlastněné zaměstnanci; 

30. vyzývá Komisi a členské státy, aby připravily programy orientované na potenciální 
a stávající sociální podniky nabízející finanční podporu, poskytování informací, 
poradenství a odborné vzdělávání a aby zjednodušily postup při zřizování podniků (včetně 
snížení požadavků na počáteční kapitál společností), a pomohly tak podnikům přizpůsobit 
se hospodářství, které má stále globálnější charakter a je v současné době ovlivněno 
finanční krizí; 
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31. zdůrazňuje, že sociální podniky se setkávají s většími potížemi než velké společnosti, 
např. pokud jde o vyrovnání se s regulační zátěží, získávání finančních prostředků 
a přístup k novým technologiím a k informacím; 

32. zdůrazňuje význam sociální ekonomiky, pokud jde o služby obecného zájmu; zdůrazňuje 
přidanou hodnotu integrovaných veřejných a soukromých sítí i riziko zneužití, např. 
v podobě externalizace, která má veřejným orgánům pomoci snižovat náklady, a to 
v nemalé míře díky využívání příspěvků ve formě dobrovolné práce; 

33. naléhavě žádá Komisi, aby pokračovala ve svém úsilí o dialog a vyjasnění postojů se 
všemi zúčastněnými stranami a aby podporovala členské státy, pokud jde o služby 
obecného zájmu a sociální služby obecného zájmu a využívala metodu série kritérií; 

Zdroje potřebné pro dosažení cílů 

34. vyzývá Komisi, aby zajistila zohledňování charakteristických znaků sociální ekonomiky 
(cíle, hodnoty a pracovní metody) při vytváření evropských politik, zejména aby zahrnula 
sociální ekonomiku do svých politik a strategií v oblasti sociálního a hospodářského 
rozvoje a rozvoje podniků, především ve spojení s iniciativou na podporu malých 
a středních podniků (tzv. Small Bussines Act); požaduje, aby se v případě, že budou mít 
vliv na sociální ekonomiku, vypracovala hodnocení dopadu, a zájmy sociální ekonomiky 
se respektovaly a upřednostňovaly; naléhavě žádá Komisi, aby kromě toho znovu 
prozkoumala možnost zřízení meziodvětvového útvaru pro sociální ekonomiku, který by 
spojoval příslušná generální ředitelství; 

35. žádá Komisi, aby zajistila, že Středisko pro sledování malých a středních podniků bude do 
svých průzkumů systematicky zahrnovat sociální podniky a doporučovat opatření pro 
pomoc při jejich činnosti a rozvoji; vyzývá Komisi, aby také učinila opatření potřebná ke 
vzájemnému propojení sociálních podniků a jejich podpoře díky evropské síti pro 
podporu e-obchodu; 

36. vyzývá členské státy, aby ve snaze snížit jejich závislost na grantech a zvýšit jejich 
udržitelnost podporovaly malé a střední organizace sociální ekonomiky; 

37. vyzývá Komisi, aby podněcovala subjekty působící v sociální ekonomice, aby se připojily 
ke stálým orgánům pro dialog a spolupracovaly se skupinami expertů na vysoké úrovni, 
které se budou pravděpodobně zabývat problematikou sociální ekonomiky; vyzývá 
Komisi, aby se podílela na posilování zastupitelských struktur sociální ekonomiky na 
regionální a vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství a aby vytvořila právní rámec 
určený k podpoře aktivního partnerství mezi místními orgány a sociálními podniky; 

38. vyzývá Komisi, aby podpořila dialog mezi veřejnými agenturami a zástupci sociální 
ekonomiky na vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství, a podpořila tak vzájemné 
porozumění a osvědčené postupy;  

39. žádá Komisi, aby podpořila expertní skupinu EU k družstevním bankám vytvořeným 
odvětvovým sdružením nebo k jiným finančním službám, které by mohly být pro 
organizace sociální ekonomiky zajímavé, s cílem prozkoumat, jak si zatím tyto konkrétní 
subjekty sociální ekonomiky vedly v EU – zejména během současné globální úvěrové 
a finanční krize – a jak zabrání takovýmto rizikům v budoucnu; 
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40. žádá Komisi, aby posoudila možnost znovu uvést v činnost zvláštní rozpočtovou položku 
pro sociální ekonomiku;  

41. žádá, aby byly zavedeny programy podporující zkoušení nových hospodářských 
a sociálních modelů, aby byly zahájeny rámcové výzkumné programy, a to díky zařazení 
subjektů sociální ekonomiky do výzev k předkládání návrhů na základě sedmého 
rámcového programu, aby se zvážilo využití „násobku“ u oficiálních statistických údajů 
a aby se zavedly nástroje pro měření hospodářského růstu z hlediska kvality i kvantity; 

42. žádá Komisi a členské státy, aby hledisko sociální ekonomiky začlenily do vytváření 
politik Společenství i vnitrostátních politik a do programů EU pro podniky v oblasti 
výzkumu, inovace, financování, regionálního rozvoje a rozvojové spolupráce a aby 
podporovaly vzdělávací programy zaměřené na sociální ekonomiku pro úředníky EU, 
úředníky jednotlivých států a místních orgánů a zajistily, aby měly sociální podniky 
přístup k programům a akcím pro rozvoj a vnější vztahy;  

43. naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily vzdělávací projekty, které by zahrnuly vyšší 
vzdělávání, univerzitní a odborné výukové kurzy zaměřené na vytváření povědomí 
o sociální ekonomice a o podnikatelských aktivitách založených na jejích hodnotách; 

44. vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily rozvoj dovedností a odbornosti v tomto 
odvětví s cílem posílit úlohu sociální ekonomiky v začlenění na trhu práce; 

45. vyzývá Komisi, aby navrhla evropský právní rámec umožňující vznik a zachování 
územního partnerství mezi odvětvím sociální ekonomiky a místními orgány a aby 
vypracovala kritéria pro uznání a posílení sociální ekonomiky, podporu udržitelného 
místního rozvoje a podněcování obecného zájmu; 

46. vyzývá Komisi, aby se zaměřila na podmínky, které usnadní investice do sociální 
ekonomiky, zejména prostřednictvím investičních fondů, poskytováním půjček se zárukou 
a formou podpor; 

47. vyzývá Komisi, aby přehodnotila:  

- svá sdělení o družstvech a evropské družstevní společnosti, jak se o nich hovoří 
v těchto dokumentech; 

- své sdělení z roku 1997 o podpoře úlohy sdružení a nadací v Evropě; 

o 

o  o 

48. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům 
členských států, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů 
a Výboru pro sociální ochranu. 

RR\764541CS.doc 11/19 PE414.292v03-00 

 CS 



VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLAŠENÍ 

Úvod 
Sociální ekonomika je významná jakožto hospodářský a sociální činitel. Sociální podniky se 
vyznačují tím, že forma podnikání je odlišná od kapitálových společností. Jde o soukromé 
podniky, které jsou nezávislé na veřejných orgánech a reagují na potřeby a požadavky svých 
členů a na potřeby obecného zájmu. Schopnost sociální ekonomiky inovativním způsobem 
reagovat na sociální potřeby, které se objevily v průběhu dějin, vedla k tomu, že její význam 
stále roste. 

Sociální ekonomiku tvoří družstva, vzájemné společnosti, sdružení, nadace a další podniky 
a organizace, které mají společné základní rysy sociální ekonomiky. Nedostatečnou 
viditelnost sociální ekonomiky způsobuje skutečnost, že zvláštnosti tohoto způsobu podnikání 
nejsou vždy zohledněny. 
 
Definice sociální ekonomiky 
Sociální podniky jsou definovány charakteristickými znaky a hodnotami, které sdílejí :  
- upřednostňování osoby a sociálních cílů před kapitálem; 
- ochrana a uplatňování zásady solidarity a odpovědnosti; 
- spojení zájmů členů/uživatelů a obecného zájmu; 
- demokratická kontrola ze strany členů; 
- dobrovolná a otevřená účast; 
- samostatné řízení a nezávislost na veřejné moci; 
- zapojení podstatné části přebytků pro dosažení cílů trvale udržitelného rozvoje, v zájmu 

poskytování služeb členům a služeb obecného zájmu; 

Přesto je sociální ekonomika na institucionální úrovni nedostatečně zastoupena a na evropské 
úrovni je uznávána či podporována málo nebo spíše vůbec. Koncepce sociální ekonomiky je 
v různých zemích označována jako „solidární ekonomika“, „třetí sektor“, „platforma“ nebo 
„třetí systém“ a jako činnosti sociální ekonomiky mohou být označovány činnosti, které se 
v celé Evropě vyznačují stejnými rysy. 
 
Doporučení vyplývající ze zprávy 
1. Evropské pojetí sociální ekonomiky: uznání této koncepce 
Rozmanitost nicméně nesmí být na újmu vytváření skutečně evropského pojetí sociální 
ekonomiky. Předpokladem tohoto uznání je definovat úlohu, kterou může sociální ekonomika 
hrát v institucionálním kontextu EU.  

Sociální ekonomika přispívá k uskutečňování čtyř hlavních cílů politiky zaměstnanosti EU: 
zlepšení „zaměstnatelnosti“ obyvatelstva v aktivním věku, podpora podnikavosti, zejména 
vytvářením pracovních míst na místní úrovni, zlepšení přizpůsobivosti podniků a jejich 
zaměstnanců, a to zejména prostřednictvím modernější organizace práce, posílení politiky 
rovných příležitostí, zejména díky rozvíjení veřejných politik, které umožňují sladit rodinný 
a pracovní život. Sociální podniky mohou představovat zásadní přínos pro společnost tím, že 
se podílejí na hospodářském rozvoji evropské společnosti, umožňují lepší demokratické 
fungování podnikatelského prostředí díky zapojení uživatelů/členů a zaměstnanců, a tím, že 
prosazují sociální odpovědnost podniků a služby zasazené do místního prostředí.  
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Tento příspěvek sociální ekonomiky k politice zaměstnanosti se neomezuje na pouhé 
vytváření pracovních míst. Pracovní místa, která sociální ekonomika vytváří, poskytují 
zaměstnancům sociální jistoty, právo na vzdělání, možnosti profesního rozvoje a příležitosti 
k začlenění přiměřené povaze činností. 

Je rovněž důležité propojit sociální ekonomiku s cíli sociální soudržnosti a aktivního 
občanství a zohlednit přitom její místní povahu a její úlohu jakožto činitele, který přispívá 
k aktivní účasti. Činnosti sociální ekonomiky směřují k aktivizaci sociálních sítí, které jsou 
tím významnější, že fungují ve světě, kde se šíří izolace a vyloučení. 
 
2. Jasný právní status: právní uznání 
Tuto definici pojmu sociální ekonomika musí doprovázet právní uznání jejích činitelů. Druhé 
doporučení vyplývající ze zprávy se týká zavedení statutu evropského sdružení, nadace 
a vzájemné společnosti.  

Ačkoli jsou často sociální podniky považovány za rovnoprávné s kapitálovými společnostmi, 
znevýhodňuje je nedostatek právních nástrojů, které by jim umožňovaly působit na 
celoevropské úrovni, a jsou tak vystaveny nespravedlivé hospodářské soutěži. Evropský statut 
by umožnil řešit nedostatečnou viditelnost těchto podniků při přípravě evropských 
a mezinárodních právních předpisů.  
 

3. Statistické zhodnocení 
Třetí doporučení vyplývající ze zprávy se týká rozsáhlejšího statistického zmapování sociální 
ekonomiky a pracovních míst, která vytváří, a lepšího porozumění širokým zkušenostem 
různých států se sociální ekonomikou. Toto úsilí by mělo být podpořeno vytvořením 
statistického rejstříku sociálních podniků v každém členském státě EU, což by umožnilo 
vytvořit satelitní účty sociálních podniků podle institucionálních odvětví a odvětví činnosti 
v jednotlivých státech a začlenit tyto údaje do evropského statistického systému Eurostatu. 
Metoda série kritérií, která byla vypracována, spočívá ve vytvoření seznamu kritérií, jejichž 
splnění se ověřuje u příslušné činnosti nebo dotčené organizace a která umožňují dosáhnout 
určité míry nestrannosti v přístupu k subjektům sociální ekonomiky a ke „klasickým“ 
subjektům.  
 
4. Sociální ekonomika a sociální dialog 
Uznání sociální ekonomiky jakožto jednoho z partnerů v rámci sociálního dialogu na 
evropské úrovni je velkou výzvou. Sociální ekonomika se stále více prosazuje jako významný 
hospodářský a sociální činitel. Čtvrté doporučení vyplývající z této zprávy se týká výslovného 
uznání složek sociální ekonomiky v evropském meziodvětvovém sociálním dialogu.  
 
5. Sociální ekonomika a trhy 
Jednotlivé podniky a organizace, které jsou součástí sociální ekonomiky, řeší problém, jak do 
své činnosti začlenit účinné výrobní postupy a cíle sociální péče. Subjekty sociální ekonomiky 
je třeba podporovat, aby mohly uskutečňovat strategie odpovídající novým požadavkům trhů, 
na nichž se zvyšuje konkurence, a umožňující posilovat jejich poslání, které spočívá v sociální 
péči o jejich členy, uspokojování potřeb obecného zájmu a posilování sociální soudržnosti. 

Mezi těmito rozdílnými strategiemi musí mít významné místo zavádění sítí a sdružení 
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podniků, hledání zvláštních způsobů financování podniků, inovace v oblasti produktů 
a služeb, stejně jako podpora vzdělávacích politik a rozvoje znalostí v oblasti sociální 
ekonomiky. 
 
6. Výměna zkušeností na místní, celostátní a evropské úrovni 
Sociální ekonomika je nejčastěji součástí místního a územního rozvoje. Mnoho 
z nejinovativnějších organizací je malých a působí na místní úrovni. Hrozí tedy nebezpečí, že 
jejich zkušenosti by se mohly šířit jen obtížně a pomalu. Proto je důležité, aby se na celostátní 
i evropské úrovni vhodným financováním podporovala výměna zkušeností a aby se díky 
koordinaci vytvářely inovační sociálně-hospodářské prostředky, které by podporovaly 
nejinovativnější projekty sociální ekonomiky.  
 

7. Sociální ekonomika a evropský sociální model 
Členské státy a Evropská komise by měly přijmout více konkrétních závazků, aby sociální 
ekonomika nebyla pouze účinným nástrojem pro dosažení zvláštních cílů veřejné politiky. 
Sociální ekonomika představuje cíl sama o sobě, je nezbytná pro upevnění hodnot spojených 
s evropským sociálním modelem. Je tedy třeba umožnit organizacím, které zastupují sociální 
ekonomiku, předkládat návrhy v oblasti sociální politiky a toto předkládání návrhů je nutné 
podporovat. 
 

8. Hodnocení výsledků 
Poslední doporučení této zprávy se týká podpory výzkumného programu na evropské úrovni, 
který by se zaměřil na přezkoumání všech činností sociální ekonomiky, které nespadají do 
oblasti dalších služeb poskytovaných soukromým sektorem nebo veřejnými orgány. Je 
důležité, aby se podniky sociální ekonomiky nehodnotily pouze na základě ošidných kritérií, 
jako je „počet zaměstnaných osob“ či „míra samofinancování“, ale aby se použila metoda 
série kritérií.  

Vzrůstající zájem o sociální ekonomiku vyplývá ze zjištění, že podniky tradičního 
soukromého sektoru a veřejného sektoru nemohou vyřešit některé současné problémy, jako je 
např. nezaměstnanost, ale rovněž kvalita a množství služeb kolektivního zájmu. 
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4. 12. 2008 

STANOVISKO HOSPODÁŘSKÉHO A MĚNOVÉHO VÝBORU 

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

k sociálnímu hospodářství  
(2008/2250(INI)) 

Navrhovatelka: Donata Gottardi 

 

NÁVRHY 

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje klíčovou úlohu sociálního hospodářství pro dosažení Lisabonských cílů 
udržitelného růstu a plné zaměstnanosti, protože se zabývá mnohými nedostatky na 
pracovním trhu, zejména tím, že podporuje zaměstnanost žen, vytváří a poskytuje dobrou 
sociální péči a místní služby (jako sociální a zdravotní služby a služby sociálního 
zabezpečení) a vytváří a udržuje sociální a hospodářskou strukturu podporou místního 
rozvoje a sociální soudržnosti; 

2. domnívá se, že sociální hospodářství je z hlediska toho, co symbolizuje, a z hlediska 
dosažených výsledků, důležité jako prostředek k posílení průmyslové a hospodářské 
demokracie; 

3. domnívá se, že Evropská unie by měla přijmout opatření pro stanovení rámce pro program 
sociálního hospodářství, což by posílilo jak místní konkurenceschopnost 
a konkurenceschopnost celé EU, tak inovační kapacitu na těchto úrovních, vzhledem ke 
schopnosti sociálního hospodářství vytvářet stabilitu v prostředí výrazně cyklických 
ekonomik prostřednictvím přerozdělování a znovuinvestování zisků na místní úrovni tam, 
kde je to potřebné, podpory podnikatelské kultury, propojování hospodářských činností 
s místními potřebami, zachování činností, které jsou ohroženy (např. řemesla), a vytváření 
společenského kapitálu; 

4. zdůrazňuje význam sociálního hospodářství ve vztahu ke službám obecného zájmu, 
poukazuje na přidanou hodnotu spojenou s vytvářením integrovaných soukromých 
a veřejných sítí, ale i na riziko jejich zneužívání pod záminkou externího zajišťování 
určitých úkonů s cílem snížit náklady orgánů veřejné správy, mimo jiné prostřednictvím 
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využívání služeb neziskového sektoru; 

5. vybízí Komisi, aby zahrnula sociální odvětví hospodářství do svých ostatních politik 
a strategií určených pro sociální a hospodářský rozvoj a rozvoj podniků, zejména 
v souvislosti s iniciativou na podporu malých a středních podniků (tzv. Small Business 
Act), protože struktury sociálního hospodářství, které poskytují sociálně-ekonomické 
aktivity, mohou být obzvláště zajímavé pro malé a střední podniky a služby obecného 
zájmu; vybízí proto Komisi, aby znovu zvážila možnost obnovení jednotky sociálního 
hospodářství; 

6. žádá odpovědné orgány a subjekty z odvětví, aby posoudily a zlepšily úlohu žen 
v sociálním hospodářství, a to jak z hlediska kvantitativního, vzhledem k vysokému 
podílu zaměstnanosti žen ve všech oborech odvětví, včetně sdružení a dobrovolnické 
práce, tak z hlediska kvalitativního a z hlediska organizačních aspektů práce 
a poskytování služeb;  je znepokojen tím, že i v sociálním hospodářství přetrvává 
vertikální integrace, která omezuje účast žen na rozhodovacím procesu; 

7. vyzývá vlády členských států, místní orgány a subjekty v odvětví, aby podněcovaly 
a podporovaly možné synergické působení, které by v oblasti služeb mohly vytvořit 
zúčastněné subjekty a uživatelé sociálního hospodářství tím, že zvýší účast, konzultace 
a spoluodpovědnost; 

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily vzdělávací projekty, které by zahrnuly 
vysokoškolské vzdělávání, univerzitní a odborné výukové kurzy zaměřené na vytváření 
povědomí o sociálním hospodářství a o podnikatelských aktivitách založených na jeho 
hodnotách; 

9 domnívá se, že Evropská unie a členské státy by měly ve svých právních předpisech 
a politikách zohlednit sociální odvětví hospodářství a jeho účastníky – družstva, vzájemné 
spolky, sdružení a nadace; domnívá se, že tato opatření by měla zahrnovat snadný přístup 
k úvěru a daňové úlevy, rozvoj mikroúvěrů, zavedení evropského statutu sdružení, nadací 
a vzájemných spolků a také financování EU přizpůsobené tomuto účelu a pobídky, jimiž 
se lépe podpoří organizace sociálního hospodářství, které působí v tržních a netržních 
sektorech a byly vytvořeny za účelem vyvíjení sociálně prospěšné činnosti; 

10. domnívá se, že stažení návrhů na evropský statut vzájemné společnosti a evropský statut 
sdružení z programu Komise představuje vážnou překážku rozvoje těchto forem evropské 
společnosti (SE) v rámci Evropské unie, a proto důrazně vyzývá Komisi, aby 
přehodnotila svůj program; 

11. žádá Komisi, aby zřídila evropskou skupinu odborníků pro družstevní banky a jiné 
organizace SE spojené s poskytováním finančních služeb s cílem provést studii 
zkoumající, jak si tyto konkrétní subjekty SE dosud vedly na úrovni EU, zejména během 
nynější celosvětové úvěrové a finanční krize, a jak budou v tomto ohledu předcházet 
budoucím rizikům; 

12. žádá Komisi, aby při posuzování politiky poskytování státních podpor vzala v úvahu 
skutečnou situaci sociálního hospodářství, vzhledem k tomu, že se malé podniky 
a organizace působící na místní úrovni při získávání finančních prostředků setkávají se 
značnými problémy, zejména během nynější hospodářské a finanční krize; rovněž vyzývá 
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Komisi, aby nekladla překážky vnitrostátním právním předpisům o obchodních 
společnostech a daňovým ustanovením, jako např. těm, které se vztahují na družstva 
v bankovním sektoru a v odvětví distribuce, která fungují na principu vzájemnosti, 
podnikové demokracie, mezigeneračního přenosu majetku, nedělitelných rezerv, 
solidarity, pracovní a etiky podnikání. 
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ÚVOD 
 
Tento dokument je souhrnem zprávy, kterou vypracovalo centrum CIRIEC (Mezinárodní 
výzkumné a informační centrum pro veřejnou, sociální a družstevní ekonomiku) na žádost 
EHSV (Evropský hospodářský a sociální výbor) a která se skládá z konceptuální a srovnávací 
studie stavu sociální ekonomiky (SE) v Evropské unii (EU) a jejích 25 členských státech. 
Zpráva byla dokončena v roce 2006, a proto nezahrnuje Bulharsko ani Rumunsko, které se 
k Evropské unii připojily dne 1. ledna 2007. 
 
Zprávu řídili a vypracovali Rafael Chaves a José Luis Monzón z centra CIRIEC, za pomoci 
expertní komise, kterou tvořili D. Demoustier (Francie), L. Frobel (Švédsko) a R. Spear 
(Spojené království). 
 
Pomoc jim rovněž poskytli uznávaní odborníci v oboru z organizací, které zastupují jednotlivé 
skupiny v rámci SE: Cooperatives Europe (Družstva Evropa), International Association of 
Mutual Societies (AIM, Mezinárodní sdružení vzájemných společností), Association of Mutual 
Insurance Companies (AISAM, Mezinárodní asociace vzájemných pojišťoven), European 
Standing Conference on Co-operatives, Mutual societies, Associations and Foundations (CEP-
CMAF, Evropská stálá konference družstev, vzájemných společností, sdružení a nadací), 
European Foundation Centre (EFC, Evropské středisko nadací), Confederazione Cooperative 
Italiana (Confcooperative), Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (LEGACOOP) 
a Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES). Této práce se aktivně 
účastnil i vědecký výbor CIRIEC pro SE a evropské sekce CIRIEC. 
 
Pojmové vymezení SE vychází z Příručky Evropské komise pro satelitní účty družstev 
a vzájemných společností a z formulací, které vypracovaly organizace zastupující SE v Evropě 
s cílem dosáhnout široké politické a vědecké shody. 
 
Pro srovnávací analýzu současné situace SE v jednotlivých zemích CIRIEC zřídil síť 
dopisovatelů, která se původně skládala z 52 expertů z 26 zemí EU (akademiků, odborníků 
v konkrétních oborech a vysoce postavených státních zaměstnanců). 
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1. VÝVOJ POJMU SOCIÁLNÍ EKONOMIKA 
 
1.1 Lidové spolky a družstva na historickém počátku sociální ekonomiky 
 
Jako činnost je sociální ekonomika (SE) historicky spjata se základní formou v podobě sdružení 
a družstev, která jsou její páteří. Hodnotový systém a zásady chování lidových spolků sloučené 
historickým družstevním hnutím sloužily jako základ při formulování moderní koncepce SE, 
jejíž strukturu tvoří družstva, vzájemné společnosti, sdružení a nadace. 
 
1.2 Současný rozsah a oblast působnosti sociální ekonomiky 
 
V EU o 25 členských státech bylo v roce 2005 ekonomicky aktivních více než 240 000 
družstev. Družstva mají dobré postavení v každé oblasti hospodářské činnosti, a zvlášť 
významná jsou v zemědělství, finančním zprostředkování, maloobchodu a bydlení a jako 
družstva pracujících v odvětví průmyslu, stavebnictví a služeb. Tato družstva zajišťují přímou 
zaměstnanost pro 3,7 milionu lidí a mají 143 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 23,7 %. 
 
V EU-15 v roce 1997 zaměstnávala sdružení 6,3 milionu lidí a v EU-25 na ně v roce 2005 
připadalo více než 4 % HDP a členství 50 % občanů Evropské unie. V roce 2000 měla EU-15 
více než 75 000 nadací, které od roku 1980 zaznamenaly ve 25 členských státech včetně nových 
členských států EU ve střední a východní Evropě významný růst. V EU-25 pracuje v přepočtu 
na plnou pracovní dobu více než 5 milionů dobrovolníků. 
 
A konečně, mimo svůj kvantitativní význam SE v posledních desetiletích nejen prokázala svou 
schopnost účinně přispívat k řešení nových sociálních problémů, ale rovněž posílila svou pozici 
instituce nezbytné pro stálý a udržitelný hospodářský růst, přizpůsobení služeb potřebám, 
zvýšení hodnoty hospodářské činnosti uspokojující sociální potřeby, rovnější rozdělení příjmů 
a bohatství, nápravu nevyváženosti trhu práce, a stručně řečeno pro prohloubení a posílení 
hospodářské demokracie. 
 
1.3 Současná identifikace a institucionální uznání sociální ekonomiky 
 
Poslední pojmové vymezení SE ze strany vlastních organizací SE je obsaženo v Chartě zásad 
sociální ekonomiky, kterou představila Evropská stálá konference družstev, vzájemných 
společností, sdružení a nadací (CEP-CMAF). Příslušnými zásadami jsou: 

 
• nadřazenost jednotlivce a sociálního cíle nad kapitálem 
• dobrovolné a otevřené členství 
• demokratické řízení prováděné členy (netýká se nadací, protože ty členy nemají) 
• kombinace zájmů členů/uživatelů a obecného zájmu 
• obrana a uplatňování zásady solidarity a odpovědnosti 
• autonomní řízení a nezávislost na orgánech veřejné moci 

DI CESE 96/2007 Skup. III EN-freelance/VS/jv .../... 



- 4 - 

• většina přebytků se vynakládá na cíle udržitelného rozvoje, služby v zájmu členů 
nebo v obecném zájmu. 

 
Vzestup SE uznaly i politické a právní kruhy na vnitrostátní i evropské úrovni. Na evropské 
úrovni v roce 1989 Evropská komise zveřejnila sdělení nazvané Podniky v sektoru sociální 
ekonomiky: evropský trh bez hranic. Ve stejném roce Komise sponzorovala 1. evropskou 
konferenci o sociální ekonomice (v Paříži) a zřídila odbor sociální ekonomiky při GŘ XXIII pro 
politiku podnikání, obchod, turistiku a sociální ekonomiku. V letech 1990, 1992, 1993 a 1995 
Komise podporovala evropské konference o sociální ekonomice v Římě, Lisabonu, Bruselu 
a Seville. V roce 1997 uznal lucemburský summit úlohu podniků sociální ekonomiky v místním 
rozvoji a tvorbě pracovních míst a zahájil pilotní akci Třetí systém a zaměstnanost zaměřenou 
na oblast sociální ekonomiky. 
 
I v Evropském parlamentu je od roku 1990 činná meziskupina Evropského parlamentu pro 
sociální ekonomiku. V roce 2006 Evropský parlament vyzval Komisi, aby „respektovala 
sociální ekonomiku a předložila sdělení, které se tímto základním kamenem evropského 
sociálního modelu bude zabývat“. 
 
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) sám zveřejnil řadu zpráv a stanovisek k přínosu 
podniků sociální ekonomiky při dosahování různých cílů veřejné politiky. 
 
1.4 K uznání sociální ekonomiky ve vnitrostátních systémech účetnictví 
 
Společnosti a organizace, které spadají do oblastiSE, nejsou ve vnitrostátních systémech účtů 
uznány za odlišný institucionální sektor. Družstva, vzájemné společnosti, sdružení a nadace jsou 
ve vnitrostátních účetnictvích roztroušeny, a proto jsou obtížně viditelné. 
 
V nedávné době Evropská komise vypracovala Příručku pro sestavení satelitních účtů podniků 
sociální ekonomiky (družstev a vzájemných společností), díky které bude možné získat 
konzistentní, přesné a spolehlivé údaje o velmi významné části SE, kterou tvoří družstva, 
vzájemné společnosti a ostatní podobné podniky. 
 
Jak příručka pro satelitní účty SE uvádí, metody užívané dnešními vnitrostátními systémy 
účetnictví, které mají kořeny v polovině 20. století, vyvinuly nástroje sběru hlavních 
agregovaných národohospodářských dat v kontextu smíšené ekonomiky se silným soukromým 
kapitalistickým sektorem a doplňkovým a často intervencionistickým sektorem veřejným. 
Logicky je ve vnitrostátním systému účetnictví, který se vyvíjí v bipolární institucionální realitě, 
málo prostoru pro třetí pól, který není ani veřejný ani kapitalistický, jakkoli jej lze nalézt 
v podstatě v celém soukromém sektoru. Je to významný činitel vysvětlující institucionální 
neviditelnost sociální ekonomiky v současných společnostech, která je v rozporu s narůstající 
důležitostí organizací tvořících součást SE, jak uznává příručka Komise. 
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1.5 Definice SE vyhovující vnitrostátním systémům účetnictví 
 

Pracovní definice SE navrhovaná v této zprávě zní: 
 
Soubor soukromých, formálně organizovaných podniků s autonomním rozhodováním 
a svobodným členstvím zřízených k naplňování potřeb jejich členů prostřednictvím trhu pomocí 
výroby zboží a poskytování služeb, pojištění a financí, ve kterých není rozhodování a jakékoli 
rozdělování zisku nebo přebytků mezi členy přímo vázáno na kapitál nebo příspěvky 
jednotlivých členů, z nichž každý má jeden hlas. Sociální ekonomika rovněž zahrnuje soukromé 
formálně organizované organizace s autonomním rozhodováním a svobodným členstvím, které 
poskytují netržní služby pro domácnosti a jejichž případné přebytky si nemohou přivlastňovat 
hospodářské subjekty, které je zřizují, ovládají nebo financují. 
 
Tato definice je zcela v souladu s pojmovým vymezením SE v Chartě zásad sociální ekonomiky 
CEP-CMAF. Z hlediska vnitrostátního účetnictví zahrnuje dvě hlavní odvětví SE: a) tržní nebo 
podnikové odvětví a b) odvětví netržních výrobců. Tato klasifikace je velmi užitečná pro 
sestavení spolehlivých statistik a analýzu hospodářských činností v souladu s nyní platnými 
vnitrostátními systémy účetnictví. Nicméně ze sociálně-ekonomického hlediska v SE zjevně 
existuje prostupnost mezi oběma odvětvími a úzké vazby mezi trhem a netržním prostředím 
v důsledku znaku společného všem organizacím SE: jsou to organizace lidí provozujících 
činnost, jejímž hlavním cílem je uspokojit potřeby jednotlivců, a nikoli dosáhnout odměny pro 
kapitalistické investory. 
 
Podle výše uvedené definice jsou společné rysy subjektů těchto dvou odvětví SE následující: 

 
1) Jsou soukromé, jinými slovy nejsou součástí veřejného sektoru ani jím nejsou řízeny. 
 
2) Jsou formálně organizované, tedy mají obvykle právní subjektivitu. 
 
3) Rozhodují autonomně, což znamená, že jsou plně oprávněny volit a rozpouštět své řídící 

orgány a řídit a organizovat veškerou svou činnost. 
 
4) Mají svobodné členství, jinými slovy členství v nich není povinné. 
 
5) Jakékoli případné rozdělování zisku nebo přebytků mezi členy není prováděno v poměru 

k jejich kapitálu nebo příspěvkům členů, ale na základě jejich činnosti nebo transakcí 
s organizací. 

 
6) Provozují svou vlastní hospodářskou činnost k uspokojení potřeb jednotlivců, domácností 

nebo rodin. Z tohoto důvodu se říká, že organizace SE jsou organizace lidí, nikoli 
kapitálu. Pracují s kapitálem a jinými nepeněžními zdroji, nikoli však pro kapitál. 

 
7) Jsou to demokratické organizace. Kromě určitých dobrovolných organizací poskytujících 

netržní služby pro domácnosti uplatňují organizace primární úrovně nebo prvotní 
organizace SE při svém rozhodování zásadu „jeden člověk, jeden hlas“ bez ohledu na 
vložený kapitál nebo příspěvky členů. I organizace na ostatních úrovních jsou 

DI CESE 96/2007 Skup. III EN-freelance/VS/jv .../... 



- 6 - 

organizovány demokraticky. Členové mají většinovou nebo výlučnou kontrolu nad 
rozhodovacími pravomocemi v organizaci. 
 

Velmi důležitým rysem organizací SE, který má hluboké kořeny v jejich historii, je 
demokratické řízení s rovnými hlasovacími právy („jeden člověk, jeden hlas“) v rozhodovacím 
procesu. 
 
Výše uvedená pracovní definice SE však rovněž akceptuje začlenění dobrovolných neziskových 
organizací, které jsou poskytovateli netržních služeb pro domácnosti, i pokud nemají 
demokratickou strukturu, protože díky tomu mohou být do sociální ekonomiky zařazeny 
i významné sociální organizace třetího sektoru, které produkují sociální obecně prospěšné 
statky nezpochybnitelného sociálního významu. 
 
Tržní nebo podnikové odvětví SE 
 
Tržní odvětví SE tvoří v podstatě družstva a vzájemné společnosti, podnikatelské skupiny řízené 
družstvy, vzájemnými společnostmi a jinými organizacemi SE, jiné podobné společnosti, jako 
španělské pracovní společnosti (sociedades laborales) a určité neziskové instituce, které slouží 
podnikům SE. 
 
Netržní odvětví sociální ekonomiky 
 
Valnou většinu tohoto odvětví tvoří sdružení a nadace, ačkoli lze nalézt i organizace s jinými 
právními formami. Odvětví zahrnuje všechny organizace SE, které kritéria vnitrostátních 
účetnictví považují za netržní výrobce, tzn. které dodávají většinu svého produktu bezplatně 
nebo za ekonomicky nevýznamné ceny. 
 
1.6 Sociální ekonomika: pluralismus a společná hlavní identita 
 
SE v evropské společnosti zaujala místo pólu veřejné služby mezi kapitalistickým a veřejným 
sektorem. Zcela jistě se skládá z velkého množství různých subjektů. Oblast činnosti SE 
zasahuje staré i nové sociální potřeby. Tyto potřeby mohou dotčené osoby naplňovat 
prostřednictvím podniků působících na trhu, kde získávají většinu svých zdrojů téměř všechna 
družstva a vzájemné společnosti, nebo prostřednictvím sdružení a nadací, z nichž téměř všechny 
poskytují netržní služby jednotlivcům, domácnostem nebo rodinám a většinu svých zdrojů 
obvykle získávají z darů, členských příspěvků, dotací atd.  
 
Nelze si nepovšimnout, že různorodost zdrojů a činitelů organizací SE vede k rozdílům 
v dynamice jejich chování a jejich vztahů k okolí. Například dobrovolníci jsou aktivní hlavně 
v organizacích netržního odvětví (většinou ve sdruženích a nadacích), zatímco tržní odvětví SE 
(družstva, vzájemné společnosti a podobné společnosti) nemá v podstatě žádné dobrovolníky, 
vyjma sociálních podniků, které jsou jasným příkladem kombinace tržní a netržní povahy 
se širokou škálou zdrojů (peněžní zdroje z trhu, státní dotace a dobrovolná práce) a subjektů 
v rámci organizace (členové, zaměstnanci, dobrovolníci, podniky a veřejné orgány). 
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Tato pluralitní SE, která si prosazuje a upevňuje místo v pluralitní společnosti, neznamená 
pouhou směs bez identity či výkladové hodnoty. Společnou základní identitu SE naopak posilují 
velké a různorodé skupiny svobodných dobrovolných mikroekonomických subjektů 
vytvářených občanskou společností za účelem uspokojování a řešení potřeb jednotlivců, 
domácností a rodin, a nikoli zajišťování odměny nebo krytí pro investory nebo kapitalistické 
podniky, jinými slovy neziskové organizace. Za posledních 200 let toto různorodé spektrum 
(subjekty tržní a netržní, vzájemného nebo obecného zájmu) vytvořilo třetí sektor definovaný 
v této zprávě z hlediska sociální ekonomiky. 

 
2. HLAVNÍ TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K POJMU SOCIÁLNÍ EKONOMIKY 

 
2.1 Třetí sektor jako spojovací bod 
 
Třetí sektor (TS) se stal spojovacím bodem různých koncepcí, zejména koncepce „neziskového 
sektoru“ a „sociální ekonomiky“, které se přesně neshodují, ačkoli popisují do velké míry se 
překrývající oblasti. Kromě toho teoretické přístupy, které se z těchto koncepcí vyvinuly, 
přiřazují TS v dnešních ekonomikách rozdílné funkce. 
 
2.2 Přístup na základě neziskových organizací 
 
Hlavní teoretický přístup, který se vedle přístupu SE zabývá třetím sektorem, pochází z anglicky 
mluvících zemí: literatura na téma neziskový sektor nebo neziskové organizace (NO) se poprvé 
objevila před 30 lety ve Spojených státech. V zásadě tento přístup zahrnuje pouze soukromé 
organizace, kterým jejich stanovy zakazují rozdělovat přebytky mezi subjekty, které je založily 
nebo je ovládají či financují. 
 
Tyto organizace jsou: 

 
a) Organizace, tzn. mají institucionální strukturu a vystupování. Obvykle se jedná 

o právnické osoby. 
 
b) Soukromé, tzn. jsou institucionálně odděleny od státu, ačkoli mohou získávat veřejné 

finanční prostředky a v jejich řídících orgánech mohou být státní úředníci. 
 
c) Samosprávné, tzn. schopné řídit svou vlastní činnost a svobodně volit a rozpouštět své 

řídící orgány. 
 
d) Nerozdělující zisk, tzn. neziskové organizace mohou dosahovat zisku, ale tento zisk se 

musí vrátit do hlavní činnosti organizace a nesmí být rozdělen mezi vlastníky, zakladatele 
nebo řídící orgány organizace. 

 
e) Dobrovolné, což znamená dvě věci: za prvé, že členství není povinné ani nevyplývá ze 

zákona, a za druhé, že činnosti nebo řízení organizace se musí účastnit dobrovolníci. 
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2.3 Přístup solidární ekonomiky 
 
Tento přístup se vyvinul ve Francii a některých zemích Latinské Ameriky v poslední čtvrtině 
20. století a byl do velké míry spojen se zásadním růstem TS ve vztahu k novým sociálním 
potřebám četných skupin ohrožených sociálním vyloučením. Koncepce solidární ekonomiky 
vychází ze tří pólů: trh, stát a reciprocita. Poslední pól se týká nepeněžní směny ve sféře 
primární sociability, identifikované především se členstvím ve sdruženích. Přístup solidární 
ekonomiky je pokusem propojit všechny tři póly systému a konkrétní formy v něm 
organizované tvoří hybridy mezi tržní, netržní a nepeněžní ekonomikou a jejich zdroje se různí 
i původem: tržním (prodej zboží a služeb), netržním (státní dotace a dary) a nepeněžním 
(dobrovolníci). 
 
Přístup solidární ekonomiky představuje důležité prvky konvergence s přístupem SE až do té 
míry, že se používá také pojem sociální a solidární ekonomika. I z praktického hlediska jsou 
všechny organizace považované za součást solidární ekonomiky nepochybně i součástí SE. 
 
Vzhledem k jejich významu jsou v této zprávě dále zkoumány hlavní podobnosti a rozdíly 
přístupů SE a NO. 
 
2.4 Podobnosti a rozdíly mezi koncepcí sociální ekonomiky a neziskových organizací 

 
Pokud jde o podobnosti mezi přístupy SE a NO, požaduje čtyři z pěti kritérií, které přístup NO 
stanoví pro rozlišení sféry TS, i přístup SE: soukromé, formálně organizované organizace 
s autonomním rozhodováním (samosprávné) a svobodou členství (dobrovolná účast). 
 
Existují však tři kritéria vymezení TS, ve kterých se přístupy NO a SE jasně liší: 
 
a) Kritérium neziskovosti 

 
V přístupu NO jsou všechny organizace, které určitým způsobem rozdělují zisk mezi osoby 
nebo organizace, které je založily nebo je ovládají či financují, vyloučeny z TS. Jinými slovy, 
organizace TS musí přísně uplatňovat omezení spočívající v nerozdělování zisku. Stejně jako 
nerozdělování zisku přístup NO také vyžaduje, aby byly organizace TS neziskové, tedy nesmí 
být zřízeny primárně za účelem generování zisku nebo dosahování finančních výnosů. 
 
V přístupu SE není kritérium neziskovosti v tomto smyslu nezbytným požadavkem na 
organizace TS. Přístup SE samozřejmě stanoví, že mnoho organizací přísně uplatňujících 
kritérium neziskovosti patří do TS: široký sektor sdružení, nadací, sociálních podniků 
a ostatních neziskových organizací, které poskytují služby jednotlivcům i rodinám a které 
splňují kritérium neziskovosti podle NO a všechna kritéria pro organizaci SE stanovená v této 
zprávě. Zatímco však družstva a vzájemné společnosti tvoří zásadní jádro SE, jsou podle 
přístupu NO vyloučeny z TS, protože většina z nich rozděluje část svých přebytků mezi své 
členy. 
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b) Kritérium demokracie 
 
Druhý rozdíl mezi přístupem NO a přístupem SE spočívá v používání kritéria demokracie. 
Požadavky přístupu NO pro zařazení organizace do TS nezahrnují charakteristický znak 
koncepce SE, kterým je demokratická organizace. V důsledku toho podle přístupu NO zahrnuje 
TS mnoho i velmi významných neziskových organizací, které nesplňují kritérium demokracie, 
a proto jsou z TS podle přístupu SE vyloučeny. Mnoho neziskových institucí v odvětvích 
nefinančních společností a finančních společností, které prodávají své služby za tržní ceny, 
nesplňuje zásadu demokratické organizace. Tyto neziskové organizace, které jsou podle 
přístupu NO považovány za součást TS, a podle přístupu SE nikoli, zahrnují některé nemocnice, 
univerzity, školy, kulturní a umělecké subjekty a jiné instituce, které nesplňují kritérium 
demokracie a prodávají své služby na trhu, a přitom splňují všechny požadavky stanovené 
přístupem NO. 

 
V přístupu SE jsou všechny neziskové subjekty, které nepracují demokraticky, obecně 
vyloučeny z TS, ačkoli je akceptováno, že dobrovolné neziskové organizace, které bezplatně 
nebo za ekonomicky nevýznamné ceny poskytují netržní služby jednotlivcům nebo rodinám, lze 
zařadit do SE. Tyto neziskové instituce odůvodňují svou sociální prospěšnost tím, že 
jednotlivcům nebo rodinám poskytují zdarma obecně prospěšné statky nebo služby. 
 
c) Kritérium služby lidem 
 
Konečně třetí rozdíl spočívá v cílových příjemcích služeb poskytovaných organizacemi TS, 
protože jejich oblast působnosti a priority se v přístupu NO a SE liší. V přístupu SE je hlavním 
cílem všech organizací sloužit lidem nebo jiným organizacím SE. U organizací na první úrovni 
jsou příjemci jejich služeb většinou jednotlivci, domácnosti nebo rodiny jako spotřebitelé nebo 
jako samostatní podnikatelé či výrobci. Mnoho těchto organizací přijímá za členy pouze fyzické 
osoby. Příležitostně mohou členství umožnit i právnickým osobám jakéhokoli druhu, v každém 
případě se však SE zaměřuje na člověka, který je důvodem její existence a smyslem její 
činnosti. 
 
Přístup NO na druhé straně nemá žádné kritérium, které považuje služby lidem za prvořadý cíl. 
Neziskové organizace lze zřizovat za účelem poskytování služeb jednotlivcům i společnostem, 
které tyto organizace ovládají nebo financují. Mohou existovat i neziskové organizace na 
prvotní úrovni složené výhradně z finančních nebo nefinančních společností na základě 
kapitálu. V důsledku toho je oblast analyzovaná podle přístupu NO definována velmi 
různorodě. 
 
Závěrem lze říci, že výše uvedené podobnosti a rozdíly mezi přístupem NO a SE spolu 
s existencí společného prostoru složeného z organizací začleněných podle obou přístupů 
umožňují vyhodnotit určité důležité pojmové a metodologické odchylky, kvůli kterým není 
možné konfigurovat TS prostým sloučením skupin organizací uvažovaných oběma přístupy. 
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Pokud jde o rozdíly mezi oběma přístupy ve věci funkce, kterou TS může plnit v rozvinutých 
ekonomikách, v případě přístupu NO TS leží mezi státem a trhem a poslání jeho základního 
jádra (sociálního třetího sektoru) spočívá v uspokojování značného množství sociálních potřeb, 
které nesplňuje ani trh (v důsledku chybějící platebně schopné poptávky s kupní silou) ani 
veřejný sektor (protože veřejné financování toho není schopné), a proto je nutné obrátit se 
k třetímu druhu zdrojů a motivací. Anglosaská koncepce založená na dobrovolnících, 
dobročinných organizacích (v Británii) a nadacích (ve Spojených státech) trvá na hodnotách 
filantropie a kritériu neziskovosti. 
 
Chybějící ziskovost prováděné práce prokazuje čistotu a čestnost jejích motivů a potvrzuje 
členství v TS, který tím naznačuje svou dobročinnou a veřejně prospěšnou povahu, své úsilí 
o zmírnění nedostatků nepříliš štědrého systému sociální ochrany a excesů tržního systému, 
který je ve vztahu k méně platebně schopným sociálním sektorům dynamičtější, ale 
i nesmiřitelnější než kterýkoli jiný systém. 
 
Podle přístupu SE neleží TS mezi trhem a státem, ale mezi kapitalistickým a veřejným sektorem. 
Z tohoto hlediska má v rozvinutých společnostech TS postavení pólu veřejné služby, který tvoří 
široká soustava soukromých organizací zřízených k uspokojování sociálních potřeb, a nikoli 
odměňování kapitalistických investorů. 
 
Ve všech případech nepovažuje koncepce TS podle SE tento sektor za sektor reziduální, ale za 
institucionální pól systému, který je společně s veřejným sektorem a kapitalistickým 
soukromým sektorem klíčovým prvkem pro sladění sociální péče v rozvinutých společnostech, 
protože pomáhá řešit některé jejich nejvýznamnější problémy, mimo jiné sociální vyloučení, 
rozsáhlou dlouhodobou nezaměstnanost, geografickou nevyváženost, místní samosprávu 
a spravedlivější rozdělení zisku a bohatství. 
 
Na rozdíl od přístupu NO, podle kterého má TS hlavně dobročinnou a filantropickou úlohu 
a rozvíjí jednostranné solidární iniciativy, podporuje SE i podnikatelské iniciativy 
s oboustrannou solidaritou mezi jejich iniciátory na základě hodnotového systému, ve kterém 
mají při rozdělování přebytků přednost demokratické rozhodování a priorita lidí před kapitálem. 
 
SE nepovažuje potřebné lidi jen za pasivní poživatele sociální filantropie, rovněž vede občany 
k postavení aktivních osob, které rozhodují o svém vlastním osudu. 

 
3. VNITROSTÁTNÍ KONCEPCE SE 
 
Sociální a hospodářská skutečnost, kterou v této práci označujeme jako „sociální ekonomika“, 
se v celé Evropské unii velmi rozšířila a je viditelně na vzestupu. Tento pojem i jeho vědecká 
koncepce však nejsou v jednotlivých zemích Unie a někdy ani v rámci jediné země 
jednoznačné, ale obvykle existují společně s ostatními pojmy a podobnými koncepcemi. 
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V souladu s metodologií použitou ve studii Podniky a organizace třetího systému. Strategická 
výzva pro zaměstnanost (CIRIEC 2000), měl tento výzkum1 za cíl za prvé vyhodnotit úroveň 
uznání sociální ekonomiky ve třech důležitých oblastech, jmenovitě veřejné správě, 
akademickém a vědeckém světě a samotném sektoru sociální ekonomiky v každé zemi, a za 
druhé určit a posoudit další podobné koncepce. 
 

Tabulka 1. Stupeň vnitrostátního přijetí koncepce sociální ekonomiky 
 

 
Země 

Orgány veřejné 
moci 

Podniky sociální 
ekonomiky  

Akademickou/vědeckou 
komunitou 

Belgie ** ** *** 
Francie *** *** ** 
Irsko ** *** ** 
Itálie ** *** *** 
Portugalsko *** *** *** 
Španělsko *** *** *** 
Švédsko ** *** ** 
Rakousko * ** ** 
Dánsko * ** ** 
Finsko ** ** ** 
Německo * * ** 
Řecko ** ** ** 
Lucembursko ** ** ** 
Nizozemsko * * * 
Spojené království * * ** 
 Nové členské státy     
Česká republika * ** * 
Estonsko ** * * 
Kypr ** ** ** 
Litva ** * * 
Lotyšsko * *** ** 
Maďarsko * * * 
Malta ** *** ** 
Polsko ** ** ** 
Slovensko údaje nejsou k dispozici údaje nejsou k dispozici údaje nejsou k dispozici 

Slovinsko * ** ** 
 
Poznámka: otázka v dotazníku: Můžete nám říci, zda je ve vaší zemi uznávána koncepce SE? 
 

1  Sběr prvotních údajů vycházel z polootevřeného dotazníku určeného týmu dopisovatelů, z nichž všichni jsou významnými 
znalci koncepce sociální ekonomiky a podobných pojmů a situace v tomto sektoru ve svých příslušných zemích. Míra 
uznání byla členěna na tři relativní úrovně v jednotlivých zemích: (*) slabé nebo žádné přijetí této koncepce; (**) střední 
úroveň přijetí a (***) vysoká úroveň přijetí. 
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Podle výsledků lze určit tři skupiny zemí: 
 
− Země s největším přijetím koncepce SE: Francie, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Belgie, 

Irsko a Švédsko. Vynikají první čtyři země (všechny románské), zvláště Francie, kde se 
tato koncepce zrodila. Ve Francii i ve Španělsku je SE uznána zákonem. 

 
− Země se střední (relativní) úrovní přijetí koncepce SE: Dánsko, Finsko, Kypr, Lotyšsko, 

Lucembursko, Malta, Polsko, Řecko a Spojené království. V těchto zemích koncepce SE 
existuje společně s jinými koncepcemi, například koncepcí neziskového sektoru, 
dobrovolného sektoru a sektoru sociálních podniků. Ve Spojeném království kontrastuje 
nízká úroveň uznání koncepce SE se státní politikou podpory sociálních podniků. V Polsku 
se jedná o koncepci celkem novou, které se však dostává stále většího přijetí 
podporovaného zejména strukturujícím účinkem Evropské unie. 

 
− Země s malým nebo žádným přijetím koncepce SE: ve skupině zemí složených z České 

republiky, Estonska, Německa, Maďarska, Litvy, Nizozemska, Rakouska a Slovinska, 
skupině tvořené převážně zeměmi, které k Evropské unii přistoupily při posledním 
rozšíření, a německy mluvícími zeměmi je koncepce SE málo známá nebo zde vzniká, 
zatímco souvisejícím koncepcím neziskového sektoru, dobrovolného sektoru a nevládních 
organizací se dostává větší úrovně relativního uznání. 

 
Kromě koncepcí sociální ekonomiky, neziskového sektoru, sociálních podniků a třetího sektoru 
v několika zemích Unie společně existují i jiné široce uznávané pojmy. Ve Spojeném království, 
Dánsku, na Maltě a ve Slovinsku se zdá, že koncepci dobrovolného sektoru a nevládních 
organizací, více spjaté s myšlenkou neziskových organizací, se dostává většího vědeckého, 
společenského a politického uznání. V rámci francouzsky mluvících evropských zemí (Francie, 
valonská část Belgie a Lucemburska) se uznávají i koncepce solidární ekonomiky a sociální 
a solidární ekonomiky, zatímco v německy mluvících zemích, jako je Německo a Rakousko, je 
dobře zaveden pojem Gemeinwirtschaft (obecně prospěšné hospodářství). 
 
4. SLOŽKY SOCIÁLNÍ EKONOMIKY 
 
Pokud jde o institucionální formy tvořící SE nebo související pojem, který každá země považuje 
za nejvíce uznávaný, bylo zjištěno, že tyto formy se v jednotlivých zemích velmi liší, všechny 
však mají společné jádro skutečných vnitrostátních forem, ke kterým patří družstva, vzájemné 
společnosti, sdružení a nadace, jež experti považují za součást SE ve své zemi.  
 
Vedle těchto čtyř strukturálních složek jsou uváděny i další konkrétní formy, například sociální 
firmy, misericordias (portugalská dobročinná sdružení), instituições particulares de 
solidariedade social (portugalské soukromé instituce sociální solidarity), rozvojové agentury, 
komunitní nadace, istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (italské dobročinné instituce), 
sociedades laborales (španělské společnosti práce), integrační podniky, zvláštní střediska 
zaměstnanosti, společné organizace s účastí pracujících, dobrovolné organizace a sociálně 
zaměřená sdružení.  
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V několika zemích se určité složky SE v širším smyslu nepovažují za nedílnou součást tohoto 
sociálního sektoru; naopak si prosazují zvláštní charakter a izolaci. To se týká družstev 
v zemích, jako je Německo, Spojené království nebo Lotyšsko a částečně Portugalsko. 
 
Menší uznání toho, že vzájemné společnosti (dobročinné spolky) jsou součástí SE, existuje 
v některých nových členských státech Evropské unie. Vysvětlení této situace lze nalézt v nízké 
úrovni uznání samotné koncepce SE a neexistenci právního statusu těchto institucionálních 
forem v těchto zemích. 

 
5. PLATFORMY A SÍTĚ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V EVROPĚ 
 
K uznání sebe sama za odlišnou sociálně-ekonomickou oblast dochází v případech, kdy sektor 
zastupují důvěryhodné organizace. Prostřednictvím těchto organizací se ES nejen zviditelňuje, 
ale může se i zapojovat do procesu přípravy a provádění vnitrostátních veřejných politik 
a veřejných politik EU a hájit své vlastní specifické zájmy. 
 
V různých evropských zemích vznikají sdružení zastupující podniky a organizace SE zejména 
podle sektoru, což vedlo ke vzniku „rodinných“ skupin zastupujících organizací: 
 
− družstevní rodina: EUROCOOP (maloobchod), ACME (pojištění), CECODHAS (bydlení), 

CECOP (výroba/pracující), COGECA (zemědělská výroba), GEBC (bankovnictví), UEPS 
(lékárny); 

 
− Tyto subjekty jsou dále členy nedávno zřízené zastřešující organizace: Družstva Europe 

(Družstva Evropa); 
 
− rodina vzájemných společností: AIM (vzájemné společnosti), ACME (pojištění), AISAM 

(vzájemné pojištění); 
 
− rodina sdružení a organizací sociální akce: CEDAG (dobrovolná sdružení), EFC (nadace), 

Evropská platforma sociálních nevládních organizací, CEFEC (sociální podniky, iniciativy 
v oboru zaměstnanosti a sociální družstva). 

 
Většina těchto zastupujících organizací na evropské úrovni je pak členem CEP-CMAF, 
Evropské stálé konference družstev, vzájemných společností, sdružení a nadací, která je nyní 
nejvyšším evropským partnerem zastupujícím SE vůči evropským institucím. 
 
V některých zemích překročila zastupující sdružení hranice odvětví a vytvořila meziodvětvové 
organizace spojené výslovně se SE. Příklady jsou CEPES, španělská Konfederace podniků 
sociální ekonomiky; její protějšek ve Francii, CEGES, Rada podniků a institucí sociální 
ekonomiky; v Belgii vlámská organizace VOSEC a valonská organizace CONCERTES; 
Platforma pro sociální a solidární ekonomiku v Lucembursku a Stálá konference sociální 
ekonomiky v Polsku.  
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6. SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V EVROPSKÉ UNII V ČÍSLECH2 
 
V makroekonomickém měřítku je sociální ekonomika v Evropě velmi důležitá z lidského 
i hospodářského hlediska. Zaměstnává více než 11 milionů lidí, což se rovná 6,7 % výdělečně 
činného obyvatelstva EU. 
 
V deseti nových členských zemích EU činí počet obyvatel zaměstnaných v SE 4,2 % výdělečně 
činného obyvatelstva. To je nižší procento než průměr ve „starých“ 15 členských státech 
(7,0 %) a v zemích jako Nizozemsko (10,7 %), Irsko (10,6 %) či Francie (8,7 %). 
 
Rodina sdružení, nadací a podobných organizací (3. sloupec čísel) jako celek je většinovou 
složkou evropské SE. V nových členských státech a v Itálii, Španělsku, Finsku a Švédsku však 
většinu tvoří družstva a podobné organizace. 
 

Tabulka 2. Placené zaměstnání v družstvech, vzájemných společnostech, sdruženích 
a podobných organizacích v Evropské unii (2002–2003) 

 
Země Družstva Vzájemné 

společnosti  
Sdružení CELKEM 

Belgie  17 047  12 864 249 700 279 611 
Francie 439 720 110 100 1 435 330 1 985 150 
Irsko 35 992 650 118 664 155 306 
Itálie 837 024 poznámka* 499 389 1 336 413 
Portugalsko 51 000 poznámka* 159 950 210 950 
Španělsko 488 606 3 548 380 060 872 214 
Švédsko 99 500 11 000 95 197 205 697 
Rakousko 62 145 8 000 190 000 260 145 
Dánsko 39 107 1 000 120 657 160 764 
Finsko 95 000 5 405 74 992 175 397 
Německo  466 900 150 000 1 414 937 2 031 837 
Řecko 12 345 489 57 000 69 834 
Lucembursko 748 údaje nejsou k dispozici 6 500 7 248 
Nizozemsko 110 710 údaje nejsou k dispozici 661 400 772 110 
Spojené království 190 458 47 818 1 473 000 1 711 276 
Kypr 4 491 údaje nejsou k dispozici údaje nejsou k dispozici 4 491 
Česká republika 90 874 147 74 200 165 221 
Estonsko 15 250 údaje nejsou k dispozici 8 000 23 250 
Maďarsko 42 787 údaje nejsou k dispozici 32 882 75 669 
Lotyšsko 300 údaje nejsou k dispozici údaje nejsou k dispozici 300 
Litva 7 700 0 údaje nejsou k dispozici 7 700 
Malta 238 údaje nejsou k dispozici údaje nejsou k dispozici 238 

2  Statistické informace o SE v Evropě vycházejí ze sekundárních údajů a týkají se zejména období 2002–2003. U některých 
zemí, zejména nových členských států EU, před touto studií neexistovaly žádné kvantitativní údaje a tyto informace je třeba 
posuzovat obezřetně. 
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Polsko 469 179 údaje nejsou k dispozici 60 000 529 179 
Slovensko 82 012 údaje nejsou k dispozici 16 200 98 212 
Slovinsko 4 401 270 údaje nejsou k dispozici 4 671 
CELKEM 3 663 534 351 291 7 128 058 11 142 883 

 
* Údaje o vzájemných společnostech jsou v případě Itálie sloučeny s údaji o družstvech 
a v případě Portugalska s údaji o sdruženích. 
 
7. PŘÍKLADY SPOLEČNOSTÍ A ORGANIZACÍ V SOCIÁLNÍ EKONOMICE 
 
Jako doplnění makroekonomických údajů pomáhají k pochopení dynamiky a socioekonomické 
bohatosti SE v Evropě i specifické případy, které dosvědčují pluralitu způsobů, jakými může SE 
reagovat na četné potřeby a aspirace evropské společnosti, odhalují bohatství forem, jež tyto 
organizace využívají, a ukazují, že i přes různorodost konkrétní dynamiky je možné určit 
společný prvek: jejich příslušnost k socioekonomickému sektoru v oblasti mezi tradiční 
kapitalistickou soukromou ekonomikou a ekonomikou státní. 
 
Následující případy vybrané za pomoci respondentů studie v každé zemi ilustrují různorodost 
praxe SE v Evropě: 
 
-  Cooperativa Sociale Prospettiva: pracovní integrace nejvíce znevýhodněných 

prostřednictvím výroby umělecké keramiky (www.prospettivacoop.it) 
-  Chèque Déjeuner družstvo: tvorba pracovních míst s hodnotou (www.cheque-dejeuner.com) 
-  skupina Irizar: druhý největší evropský výrobce luxusních autobusů (www.irizar.com)  
-  Multipharma, velké farmaceutické družstvo (www.multipharma.be) 
-  Sdružení litevských úvěrových družstev, organizace pro finanční začlenění (www.lku.lt) 
-  Dairygold Agricultural Co-operative Society: podporuje zemědělce (www.dairygold.ie) 
-  Anecoop: zemědělská družstevní skupina, která slaďuje místní a zemědělský rozvoj 

s technologickými inovacemi (www.anecoop.com) 
-  Estonská unie bytových družstev, více než 100 000 lidí bydlí v družstevních bytech 

(www.ekyl.ee) 
-  COFAC, největší portugalské univerzitní družstvo vytvářející znalosti a lidský kapitál 

(www.ulusofona.pt) 
-  Cooperación y Desarrollo de Bonares: spolupráce a rozvoj veřejného a soukromého sektoru 

na místní úrovni (www.bonares.es) 
-  Co-operative Society of Cyprus Marine Services (COMARINE) (www.comarine.com.cy) 
-  Consorzio Beni Culturali Italia: první službou pro kulturu je kulturu vytvářet 

(www.consorziobeniculturali.it)  
-  Britannia building society: druhá největší stavební spořitelna ve Spojeném království 

(www.britannia.co.uk) 
-  Vzajemna, zdravotní pojištění (www.vzajemna.si) 
-  MACIF, největší vzájemná pojišťovna ve Francii (www.macif.fr) 
-  skupina Tapiola Group, pojišťovnictví, bankovnictví, spoření a instituce (www.tapiola.fi) 
-  Benenden Healthcare Society (www.benenden-healthcare.org.uk) 
-  Shelter, velká dobročinná organizace pro lidi bez domova (www.england.shelter.org.uk) 
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-  Alte Feuerwache Köln, samosprávné sociálně-kulturní středisko 
(www.altefeuerwachekoeln.de)  

-  Artisans du Monde, první sdružení pro spravedlivý obchod se třetím světem 
(www.artisansdumonde.org) 

-  Motivacio, nadace pro společenské začlenění zdravotně postižených (www.motivacio.hu) 
-  Fondazione Cariplo: zdroje, které mají napomoci občanským a sociálním institucím 

poskytovat lepší služby ve společenství (www.fondazionecariplo.it) 
-  Trångsviksbolaget AB, komunitní podnik na severu Švédska (www.trangsviken.se) 
-  ONCE, španělská organizace nevidomých, integruje zdravotně postižené do trhu práce 

a poskytuje sociální služby (www.once.es) 
-  sdružení pro vzájemnou pomoc Flandria, přístup k doplňkovým službám zdravotní péče 

(www.flandria.pl) 
 
8. SOCIÁLNÍ EKONOMIKA, PÓL VEŘEJNÉ SLUŽBY 

 
Pojem SE je úzce spojen s pojmem pokroku a sociální soudržnosti. Přínos, který pro evropskou 
společnost představují družstva, vzájemné společnosti, sdružení, nadace a jiné sociální podniky, 
daleko překračuje přínos, který může z čistě ekonomického hlediska zohlednit HDP a který 
rozhodně není malý. Potenciál tohoto sociálního sektoru vytvářet sociální přidanou hodnotu je 
velký, stejně jako její vícerozměrná a výrazně kvalitativní realizace, kterou tudíž není vždy 
snadné zachytit a kvantifikovat. V podstatě se nadále vzpírá metodám měření bohatství 
a blahobytu.  
 
Mnoho studií prokázalo, že SE tvoří prostor, který reguluje systém v zájmu dosažení 
vyváženějšího modelu sociálního a hospodářského rozvoje. Tato regulační úloha se projevuje na 
různých úrovních, jako je definice socioekonomických činností, dostupnost služeb (zeměpisná, 
sociální, finanční a kulturní), schopnost přizpůsobit služby potřebám a schopnost dosáhnout 
stability v kontextu výrazně cyklických ekonomik. Byla prokázána i schopnost SE generovat 
nové příležitosti, stejně jako to, že se jedná o sociální sektor přinášející typ rozvoje, který na 
první místo staví člověka.  
 
Oblastmi s největší vědeckou, sociální a politickou shodou ve věci uznání sociální přidané 
hodnoty, kterou přináší SE, jsou sociální soudržnost, zaměstnanost, generování a udržení 
sociální a ekonomické struktury, rozvoj demokracie, sociální inovace a místní rozvoj. SE však 
významně přispívá i ke spravedlivějšímu rozdělování zisku a bohatství, tvorbě a poskytování 
služeb sociální péče (například sociálních a zdravotních služeb a služeb sociálního 
zabezpečení), k udržitelnému rozvoji, větší demokracii a účasti veřejnosti i zvýšení účinnosti 
veřejných politik.  
 
Sociální soudržnost: tím, že doplnila veřejnou činnost v oblasti boje proti sociálnímu vyloučení, 
a především jí vydláždila cestu, prokázala SE svou schopnost zvýšit úrovně sociální soudržnosti 
dvěma způsoby. Za prvé přispěla k sociální a pracovní integraci jasně znevýhodněných lidí 
a zeměpisných oblastí; to bylo zvláště zjevné v případě sdružení, nadací a začleňujících a jiných 
sociálních podniků, které snížily úroveň chudoby a vyloučení. Za druhé prostřednictvím SE 
zvýšila společnost svou úroveň demokratické kultury, rozvinula svou míru sociální účasti 
a podařilo se dát hlas a vyjednávací schopnost sociálním skupinám, které byly dříve vyloučeny 
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z hospodářského procesu a procesu přípravy a uplatňování veřejných politik, zejména politik na 
místní a regionální úrovni.  
 
Místní a regionální rozvoj: SE rovněž představuje strategický motor místního a regionálního 
rozvoje. Skutečně prokazuje velký potenciál pro aktivaci vnitřních rozvojových procesů ve 
venkovských oblastech, novou aktivaci upadajících průmyslových oblastí a obnovu a oživení 
zchátralých městských oblastí, stručně řečeno pro přínos vnitřnímu hospodářskému rozvoji, 
obnově konkurenceschopnosti rozsáhlých oblastí a jejich snadnější začlenění na vnitrostátní 
a mezinárodní úrovni s nápravou významných územních nevyvážeností. Tuto schopnost 
podporují argumenty, které jsou v souladu s koncepčními parametry teorie hospodářského 
rozvoje podle švédského nositele Nobelovy ceny Gunnara Myrdala, protože SE prosazuje 
rozšiřující účinky (procesy rozvoje a akumulace na místní úrovni) a minimalizuje regresi nebo 
stahující účinky: a) vzhledem ke své autentické logice rozdělování zisku a přebytků vykazuje 
větší náchylnost k reinvestování zisku do zeměpisné oblasti, kde byly zisky vytvořeny; b) je 
schopna mobilizovat nejen činitele s nejlepší znalostí svých prostředků a nejlepším postavením 
pro zahájení vhodných iniciativ, ale i zdroje existující na místní úrovni; c) je schopna vytvořit 
a šířit kulturu podnikání a podnikovou strukturu; d) může propojit generování nebo rozšiřování 
hospodářské činnosti s místními potřebami (např. komunitní služby) nebo místní výrobní 
strukturou; e) může udržet hospodářské činnosti ohrožené zánikem v důsledku nedostatečné 
rentability (např. řemesla) nebo silné konkurence (tradiční průmyslová odvětví); f) může 
generovat sociální kapitál ve smyslu, v jakém jej chápe Putnam, jako hlavní institucionální 
základ podpory udržitelného hospodářského rozvoje.  
 
Stejně tak byly určité vlastnosti SE zdůrazněny v současném kontextu globalizace, kdy regiony 
stále čelí procesům stěhování výrobních procesů: autentická forma řízení a rozhodování SE na 
základě demokratických zásad a účasti občanů má sklon udržovat řízení hospodářských procesů 
v rámci občanské společnosti na jejím vlastním území (na rozdíl od kapitálových investorů), 
lépe zakotvovat podniky v rámci společenství a poskytovat místní oblasti větší autonomii při 
definování jejího vlastního modelu rozvoje.  
 
Inovace: schopnost SE v oblasti inovací v různých rozměrech, které určil Shumpeter (produkt, 
proces, trh a organizace), je neméně důležitá, zvláště v procesech změn v rámci evropské 
společnosti. Přímý kontakt mezi tímto sociálním sektorem a společností mu dává zvláštní 
schopnost zjišťovat nové potřeby, sdělovat je veřejné správě a tradičním ziskovým soukromým 
podnikům a tam, kde je to vhodné, přicházet s tvůrčími inovačními reakcemi. V devatenáctém 
století byly například vzájemné společnosti a dobročinné spolky průkopníky v reagování na 
potřeby nové průmyslové společnosti, protože zajišťovaly zdravotní rizika a byly spojeny 
s udržením příjmu pracující třídy a formovaly důležité sociální a institucionální inovace, které 
byly předchůdci vzniku systémů sociálního zabezpečení v Evropě. Četné způsoby propojení 
těchto organizací SE s uvedeným procesem se odrážejí v různorodosti modelů sociálního 
zabezpečení. 
 
Také v oblasti technologických inovací, zejména v souvislostech vývoje inovačních systémů SE 
prokázalo generování a šíření nových myšlenek a inovací vyšší míru úspěšnosti. Klíčovým 
faktorem v těchto systémech je stálá součinnost jednotlivých činitelů regionu zapojených do 
podpory SE, například státních agentur pověřených těmito záležitostmi, univerzit, federací 
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a podnikatelského sektoru sociální ekonomiky samé. Příkladem může být Quebec, družstevní 
podnik Mondragón a systém CEPES-Andalusia na jihu Španělska. 
 
Inovace však nejsou ze strany státních orgánů a soukromých institucí financovány vyváženě. 
Financování technologických inovací má přednost před jinými formami inovací, ve kterých má 
SE přednější postavení. 

 
Zaměstnanost: právě v oblasti regulace řady nevyvážeností na trhu práce je sociální přidaná 
hodnota SE nejviditelnější a nejzjevnější. Není překvapením, že v rámci evropských vlád mají 
obvykle odpovědnost za podporu SE ministerstva práce a sociálních věcí. Lisabonská strategie 
Evropské unie sama výslovně uznává SE jako jádro své politiky zaměstnanosti. 
 
Konkrétně SE přispěla k tvorbě nových pracovních míst, zachování pracovních míst v odvětvích 
a podnicích, které jsou v krizi nebo jim hrozí uzavření, zvyšování úrovní stability pracovních 
míst, převádění pracovních míst z šedé ekonomiky do ekonomiky oficiální, udržování 
dovedností (např. řemesel) a zkoumání nových povolání (např. sociální pedagog) a rozvoji cest 
k práci pro zvláště znevýhodněné skupiny, které upadají do sociálního vyloučení. Za několik 
posledních desetiletí statistické údaje prokázaly, že se v Evropě jedná o významný sektor tvorby 
pracovních míst, který je vůči zaměstnanosti citlivější než jiné sektory hospodářství (viz 
CIRIEC 2000). 
 
Nicméně SE sama není pro Evropu všelékem. Její potenciál omezují velké specifické problémy. 
Z makroekonomického hlediska je závažným problémem přílišné roztříštění sektoru a jeho 
iniciativ a jeho strukturální odpor vůči vzniku skupin. Dalším velkým problémem je strukturální 
tendence organizací SE k tlumení jejich specifických rysů nebo i přeměně v tradiční ziskové 
společnosti v případě společností SE nejvíce aktivních na trhu, nebo k tomu, aby se staly 
nástrojem státních orgánů či dokonce subjektem na nich závislých (zejména finančně), pokud 
mají s těmito orgány obvyklé vztahy. Tento jev je znám jako organizační isomorfismus. Pokud 
chce SE skutečně rozvinout svůj plný potenciál, musí vytvořit mechanismy, kterými bude čelit 
tomuto ředění nebo degeneraci, organizovat samostatně udržitelné rozvojové mechanismy, které 
zabrání tomu, aby se sociální ekonomika stala závislou na ostatních dvou sektorech, 
a upevňovat spojenectví. Z mikroekonomického hlediska jsou hlavním problémem na jedné 
straně obtíže, které podniky a organizace SE mají se získáváním kapitálu pro financování jejich 
investic a činností, a na straně druhé jejich napjatá situace v udržování strategických lidských 
zdrojů.  
 
Budování Evropy: z historického hlediska nepostrádala SE propojení s projektem budování 
Evropy, počínaje Římskou smlouvou, kterou se výslovně uznala družstva jako formy podnikání, 
po projekt Evropské ústavy, který zmiňuje sociální tržní ekonomiku. K dosažení úrovně sociální 
péče a pokroku, jíž se těší „západní“ země Evropské unie, potřebuje evropský sociální 
a ekonomický model příspěvek SE, která prokázala, že je schopna zaujmout místo, jež vyvažuje 
ekonomické a sociální aspekty, působí jako prostředník mezi státními institucemi a občanskou 
společností a vyrovnává sociální a ekonomické nerovnosti v pluralitní společnosti 
a hospodářství.  
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Ekonomiky a společnosti nových členských států procházejí zdlouhavým procesem přechodu od 
komunistických systémů plánování k regulované tržní ekonomice. Úpravy, které provedly 
v posledních letech, mají důležité důsledky pro jejich SE, zejména v družstevním sektoru, který 
byl po mnohá desetiletí instrumentalizován, dokonce i během přechodu na tržní systém. 
Nicméně i přes některé prognózy tento sektor nebyl ve větší míře zrušen. Vzájemné společnosti, 
sdružení a nadace jsou v uvedených zemích po půlstoletí, kdy v podstatě zmizely, postupně 
znovu objevovány a zažívají rozvoj spolu s rozvojem občanské společnosti, sociálním hnutím 
a odborovými organizacemi.  
 
Rozvoj tohoto „třetího pilíře“ je v zájmu nových členských států, pokud se chtějí řídit 
evropským rozvojovým modelem a dosáhnout rychlé a přiměřené integrace do evropského 
sociálního modelu. 
 
9. PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO AKTÉRY SE V EVROPSKÉ UNII 
 
Tento důležitý sociální sektor široce uznávají v právních předpisech a politikách instituce 
různých zemí EU. 

 
Zákonná ustanovení definující tento rámec stanoví tři druhy uznání tohoto sektoru: 1) výslovné 
uznání odlišné identity těchto organizací, které vyžadují zvláštní přístup, ze strany orgánů 
veřejné moci. V tomto ohledu je účelem zákona stanovit je jako soukromé subjekty; 2) uznání 
schopnosti a svobodné možnosti těchto organizací pracovat v kterémkoli sektoru ekonomické 
a sociální činnosti; 3) uznání úlohy SE jako partnera v procesu přípravy a uplatňování různých 
veřejných politik, chápání SE jako subjektu, který se účastní rozhodování o politikách a jejich 
provádění. 
 
V Evropě nemají jednotlivé formy SE v těchto třech oblastech vždy odpovídající úroveň 
institucionalizace.  
 
Pokud jde o první z těchto oblastí, ne všechny formy SE jsou v právních systémech jednotlivých 
zemí Evropské unie uznány do stejné míry.  
 
V případě družstev, která jsou jako zvláštní druh společnosti výslovně uznána článkem nebo 
oddílem 48 Římské smlouvy i ústavami různých členských států, například Řecka, Itálie, 
Portugalska a Španělska, neexistuje vždy na vnitrostátní úrovni zvláštní právní předpis 
upravující všechna družstva, ačkoli mají regulační rámec, v jehož rámci mohou působit a který 
zaručuje práva členů a třetích stran. Některé země, jako je Dánsko, Česká republika nebo 
Spojené království, nemají obecné právní předpisy pro družstva, ačkoli mají určité právní 
předpisy pro konkrétní druhy družstev, například pro bytová družstva v Dánsku nebo úvěrová 
družstva nebo úvěrové spolky ve Spojeném království a České republice. To je v rozporu se 
situací v jiných zemích, jako je Španělsko, Itálie nebo Francie, které v této oblasti trpí 
legislativní inflací a mají různé právní předpisy podle druhu družstva a úrovně veřejné správy 
(státní a regionální). 
 
Obdobná situace je i u rozdílů právního statusu forem, jichž SE v Evropě nabývá. Lze určit tři 
skupiny zemí: první má zvláštní právní předpisy pro formy SE, druhá má určitá zákonná 
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ustanovení pro organizace SE roztříštěná v jednotlivých právních přepisech a třetí nemá žádné 
stopy právních předpisů upravujících určité formy SE. 

 
Nedostatky v právních předpisech mohou způsobit závažné obtíže ve věci právního postavení 
skupin, které chtějí zřizovat organizace SE: právní rámec může fungovat jako brzda využívání 
nových forem, pokud nelze formy stávající přizpůsobit novým potřebám. V tomto ohledu bylo 
cílem nových právních předpisů, které se v posledních letech objevily v různých zemích – 
například zvláštních zákonů o sociálních podnicích (zákon z r. 2003 ve Finsku, zákon z r. 2004 
v Litvě a zákon 118/2005 v Itálii), sociálních družstvech (zákony z r. 2006 v Polsku 
a Portugalsku) a neziskových organizacích veřejné služby (vyhláška 460/1997 v Itálii) nebo 
úprav stávajících zákonů tak, aby odrážely nové formy (například družstevní společnosti 
kolektivního zájmu zřízené v r. 2001 ve Francii nebo družstva sociální iniciativy, která se 
v posledních letech objevila v různých zákonech o španělských družstvech) – zajistit možnost 
rozvoje vznikající „nové sociální ekonomiky“. Významné jsou zejména nedávné právní 
předpisy přijaté v posledních několika letech v několika nových členských státech Evropské 
unie.  
 
Na evropské úrovni již nový statut evropské družstevní společnosti podporuje rozšiřování této 
formy SE tím, že nejen zlepšuje možnosti evropských družstev v provádění mezinárodní 
činnosti, ale především rozvíjí tento sektor v zemích, které nemají svou vlastní zákonnou 
úpravu, jako je například Spojené království, nebo kde tyto právní formy ve stále větší míře 
ztrácejí svou sociální prestiž, protože jsou považovány za pozůstatky starého režimu, jako je 
tomu v nových členských státech ze střední a východní Evropy.  

 
Stejně tak stažení návrhů statutu evropské vzájemné společnosti a evropského sdružení 
z programu jednání Evropské komise v posledních několika letech bylo závažnou překážkou 
zajištění větších příležitostí pro využití těchto forem SE na evropském kontinentu. 

 
Specifičnost organizací v SE vychází z určitých charakteristických hodnot a zásad. Účelem 
pravidel platných pro tyto organizace je tuto specifičnost zohlednit a mimo jiné stanovit zásadu 
demokratického rozhodování a omezení pro rozdělování zisků a přebytků. Tento specifický 
modus operandi však není neutrální. Využití těchto právních forem vede k tomu, že zakládající 
skupiny a hospodářští činitelé mají relativně vyšší provozní náklady než ostatní formy 
soukromé společnosti. Náklady vyvolané specifickými rysy organizací SE odrážejí jejich 
internalizaci sociálních nákladů spojenou s demokratickým rozhodováním, způsob rozdělování 
přebytků a povahu vyráběného zboží a služeb, které jsou hlavně v sociálním nebo obecném 
zájmu, na rozdíl od externalizace soukromých nákladů tradičních ziskových soukromých 
společností. 

 
Z hlediska zaručení rovných příležitostí pro různé druhy organizací a vzhledem k tomu, že 
nerovná postavení vyžadují rozdíly přístupu, měl by právní rámec stanovit opatření, která 
vyrovnají provozní obtíže právních forem, jež mají menší příležitosti. Tato opatření mohou mít 
podobu grantů, ale i daňových úlev. Současně by však zákonodárci měli zřídit vhodné 
mechanismy, které určitým ekonomickým subjektům zabrání v oportunistickém chování 
a využívání kompenzací za přijetí uvedených forem, aniž by tyto subjekty nesly příslušné 
náklady. 
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Ve většině zemí v západní části Evropské unie mají čtyři hlavní formy SE určitý druh zvláštního 
daňového režimu. Výhody takových zvláštních daňových opatření jsou hojnější u sdružení 
a nadací z důvodu jejich neziskové povahy a způsobu přidělování zdrojů a přebytků, který 
upřednostňuje činnosti v sociálním nebo obecném zájmu. Takové právní předpisy byly 
v poslední době posíleny v řadě zemí, například ve Španělsku zákonem 43/2002, kterým se 
přijal systém zdanění NO, v Itálii zákonem 460/1997 o ONLUS neboli neziskových 
organizacích veřejné služby a v Německu „sociálním zákoníkem“ (Sozialgesetzbuch), který 
upravuje neziskové organizace. Pokud jde o družstva, mnoho zemí, které mají zvláštní daňový 
systém, jej neuplatňuje na všechna družstva. Například v Irsku platí pouze pro úvěrové spolky 
a v Řecku jen pro zemědělská družstva.  

 
Institucionální rámec rovněž definuje rozsah působnosti SE v různých sektorech hospodářské 
a sociální činnosti. Zákonná ustanovení o formách SE sice uznávají jejich právo volně působit 
na trhu jako všechny ostatní soukromé subjekty, odvětvové předpisy jim však mohou zabránit 
ve vstupu do určitých oblastí činnosti a volném rozvoji v jejich rámci. V případě vzájemných 
společností lze pozorovat tři modely rozvoje podle hospodářského odvětví: existují země, kde 
mohou vzájemné společnosti pracovat v řadě oblastí, například ve Spojeném království, kde se 
mohou účastnit činností od vodohospodářství po sport; jiná skupina zemí omezuje jejich oblast 
působnosti na určitá odvětví, například zdravotnictví nebo zajištění zdraví a bezpečnosti; 
zatímco poslední skupina tuto právní formu vůbec nemá. Kromě toho, pokud odvětvové 
předpisy brání vzájemnému pojištění rizik, nelze zakládat pojišťovací družstva ani vzájemné 
pojišťovny. U družstev v jiných sektorech hospodářství je situace podobná.  
 
10. VEŘEJNÉ POLITIKY SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE 
 
Za poslední čtvrtstoletí řada vnitrostátních a regionálních vlád v Evropské unii zavedla veřejné 
politiky s výslovnými odkazy na sociální ekonomiku jako celek nebo na její prvky. Obecně 
formulovaly odvětvové politiky, které zahrnovaly výslovné odkazy, i když roztříštěné 
a nepropojené, na institucionální formy tvořící sociální ekonomiku. K příkladům patří aktivní 
politiky zaměstnanosti zahrnující družstva pracujících a integrační podniky, politiky sociálních 
služeb, ve kterých hrály klíčovou úlohu sdružení, nadace a jiné neziskové organizace, politiky 
zemědělství a rozvoje venkova, kterých se účastnila zemědělská družstva, nebo odkazy na 
vzájemně prospěšné společnosti v rámci systémů sociálního zabezpečení. Později, a ojediněle, 
se objevily zvláštní politiky SE, z nichž se některé zaměřily na podniky činné na trhu a jiné na 
neziskové organizace činné mimo trh, zřídkakdy však zahrnovaly oba typy. Zavádění těchto 
politik v zemích Evropské unie však bylo nestejnoměrné co do rozsahu i obsahu.  
 
Mnoho zemí v EU má v rámci státní vlády vysoký orgán s výslovnou uznanou odpovědností za 
záležitosti týkající se SE. Příkladem je Secrétariat d'Etat au Développement Durable et à 
l'Economie Sociale (Ministr pro udržitelný rozvoj a sociální ekonomiku) v belgické vládě, 
Dirección General de Economía Social (Generální ředitelství pro sociální ekonomiku) při 
španělském ministerstvu práce a několika regionálních vládách, ve francouzské vládě 
Délégation Interministérielle à l’Innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale 
(mezioborová delegace pro inovace, sociální výzkumy a sociální ekonomiku), oddělení sociální 
ekonomiky – FAS v Irsku, Direzione generale per gli enti cooperative, Ministero dello sviluppo 
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economico (Generální ředitelství pro družstevní orgány, ministerstvo hospodářského rozvoje) 
a Agenzia per le Onlus (Agentura pro sociálně odpovědné neziskové organizace) v Itálii, odbor 
spolupráce s nevládními organizacemi na maltském ministerstvu rodiny a sociální solidarity, 
portugalský Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo (INSCOOP) a ve Spojeném 
království vládní odbor pro sociální podniky a odbor pro dobročinné organizace a třetí sektor při 
ministerstvu financí. 
 
Politiky skutečně zavedené na podporu SE představují různorodý soubor typů. Podle povahy 
nástrojů, které využívají, je lze klasifikovat jako institucionální politiky, politiky šíření, odborné 
přípravy a výzkumu, finanční politiky, politiky podpory pomocí reálných služeb a politiky 
poptávky. 
 
11. VEŘEJNÉ POLITIKY SOCIÁLNÍ EKONOMIKY NA ÚROVNI ZEMÍ 

EVROPSKÉ UNIE 
 
Pozornost, kterou SE věnují jednotlivé úřady EU, v posledních třech desetiletích narůstala, 
ačkoli nesouvisle a s rozdíly mezi institucemi. Důležitá úloha SE v sociálním a hospodářském 
rozvoji Evropy postupně získává uznání, a s tím i postavení základního prvku evropského 
sociálního modelu. 

 
Dlouhá cesta k institucionálnímu uznání SE a strukturování konkrétních evropských politik 
začala v 80. letech 20. století. Vyvrcholila v roce 1989 sdělením Komise Radě nazvaným 
Podniky v sektoru Économie Sociale: evropský trh bez hranic, ve kterém se navrhlo, aby byl 
vytvořen evropský právní základ v podobě statutů pro družstva, sdružení a vzájemné 
společnosti, a zřízením odboru sociální ekonomiky v Evropské komisi při generálním ředitelství 
XXIII.  
 
Významnými zastánci SE byly i další dvě instituce EU: 
 
− Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV), poradní orgán Evropské unie. Výbor má 

zástupce SE ve své Skupině III a zřídil zájmovou skupinu „Sociální ekonomika“. EHSV byl 
zvláště aktivní v posledních letech a vydal několik stanovisek; 

− Evropský parlament. Nejprve zřídil meziskupinu Evropského parlamentu pro sociální 
ekonomiku v roce 1990. 

 
Další institucí je Poradní výbor pro družstva, vzájemné společnosti, sdružení a nadace 
(CCCMAF). Byl založen v roce 1998, aby se vyjadřoval k různým záležitostem týkajícím se 
prosazování SE na úrovni Evropské unie. Výbor byl zrušen v roce 2000 po restrukturalizaci 
Komise, ale na podnět samotných sektorových organizací byla ihned zřízena Evropská stálá 
konference družstev, vzájemných společností a nadací (CEP-CMAF) jako evropská platforma, 
která je partnerem evropských institucí. 
 
Při provádění opatření instituce EU ve vztahu k sociální ekonomice stále řeší dvojí problém: její 
skromné právní základy a nedostatečnou pojmovou definici, bojují s nedostatkem výslovných 
odkazů v základních textech Evropské unie (Římská smlouva a Maastrichtská smlouva), s tím, 
že definice (pokud existují) vycházejí z právní formy spíše než z prováděné činnosti, 
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a s rozmanitostí pojmů (třetí systém, občanská společnost atd.), která brání shodě o označení, 
jež má být používáno. 
 
Z hlediska právního uznání a viditelnosti SE je třeba zmínit organizace evropských konferencí, 
schválení stanovisek EHSV a iniciativy a stanoviska meziskupiny Evropského parlamentu pro 
sociální ekonomiku i schválení statutu evropské družstevní společnosti. 

 
V používaných politikách jsou cíli, na které je SE vázána, hlavně zaměstnanost, sociální služby 
a sociální soudržnost, a tak se objevují především ve dvou hlavních liniích veřejné politiky: 
sociální a pracovní integrace a sociální politiky a politiky místního rozvoje a tvorby pracovních 
míst. Zájem institucí EU na zapojení SE do těchto cílů je velkým pokrokem, ačkoli odhaluje jen 
úzkou část potenciálu SE a přínosů, které by mohla mít pro hospodářství a společnost v Evropě. 

 
Protože chybí zvláštní evropská rozpočtová politika pro SE, bylo účasti SE na rozpočtové 
politice Evropské unie dosaženo pomocí rámce politiky zaměstnanosti a politiky sociální 
soudržnosti, konkrétně víceletých rozpočtů na podporu malých a středních podniků 
a zaměstnanosti, například iniciativy ADAPT, iniciativy EQUAL pro sociální a pracovní 
integraci, Evropského sociálního fondu (ESF) a pilotní akce Třetí systém a zaměstnanost. 
 
Tyto programy měly široký strukturující účinek ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku při 
koordinování a strukturování evropské SE z hlediska federací, sítí, výzkumu, kultury a politik. 
Zvlášť významný je program EQUAL. Podporuje projekty za účasti organizací SE s tématy jako 
Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zvláště služeb významných pro společenství, se 
zaměřením na zlepšování kvality pracovních míst. Rovněž zahrnují přednášky a debaty, které 
jsou klíčovými činiteli pro šíření této koncepce. Program má rozhodující dopad v zemích, jako 
je Polsko, Irsko a Rakousko. 

 
Váhavé pokroky v uznání a nasazení politik na úrovni Evropského společenství jsou v rozporu 
s obtížemi, které plynou z politiky hospodářské soutěže EU a v poslední době její politiky státní 
podpory. 
 
12. TRENDY A VÝZVY 
 
Sociální ekonomika: nový sektor v pluralitní společnosti 
Hlavní a nejdůležitější trend, který lze pozorovat v posledním vývoji sociální ekonomiky, je její 
konsolidace v evropské společnosti jako pólu veřejné služby mezi kapitalistickým sektorem 
a sektorem veřejným, složeného z velkého počtu různých subjektů: družstva, vzájemné 
společnosti, sdružení, nadace a ostatní podobné společnosti a organizace. 
 
Hnutí sdružování občanů zaznamenává značný růst díky podpoře solidárních podnikatelských 
iniciativ zaměřených na výrobu a distribuci obecně prospěšného nebo sociálního zboží. Stále 
větší spolupráci sdružení a družstevního hnutí lze pozorovat v rozvoji mnoha jejich projektů 
a činností, například sociálních podniků. Schopnost těchto iniciativ řešit nové sociální potřeby, 
které se objevily v posledních desetiletích, znovu oživila význam SE. 
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SE nejen prokázala svou schopnost účinně přispět k řešení nových sociálních problémů, ale také 
posílila své postavení v tradičních sektorech, jako je zemědělství, průmysl, služby, maloobchod, 
bankovnictví a vzájemné pojištění. Jinými slovy, SE se rovněž představuje jako instituce 
nezbytná pro stálý a udržitelný hospodářský růst, přizpůsobení služeb potřebám, zvýšení 
hodnoty hospodářské činnosti uspokojující sociální potřeby, rovnější rozdělení příjmů 
a bohatství, nápravu nevyváženosti trhu práce a prohloubení a posílení hospodářské demokracie. 
 
Nová SE se formuje jako vznikající sektor, který je stále více nepostradatelný, pokud má být 
zajištěna vhodná reakce na nové výzvy světového hospodářství a společnosti. Tyto úkoly jsou 
základem zvyšujícího se zájmu o úlohu, kterou nová SE může hrát v sociální společnosti. 
 
Nezbytné pojmové určení SE 
 
Úkolem, který musí SE neprodleně řešit, je ukončení její institucionální neviditelnosti. Tato 
neviditelnost je vysvětlena nejen povahou nově vznikající SE jakožto nového sektoru 
v ekonomickém systému, ale i nedostatkem pojmového určení, tzn. jasné a přesné definice 
společných rysů různých typů společností a organizací, které tvoří SE, a zvláštních znaků, které 
umožňují jejich odlišení od ostatních. 
 
V této věci bylo možné v posledních letech pozorovat postupný proces pojmového určování SE, 
který zahrnoval jednak samotné subjekty SE prostřednictvím jejich zastupujících organizací 
a jednak vědecké a politické orgány. Tato zpráva představuje koncepci SE vypracovanou na 
základě kritérií, jež stanoví Příručka pro sestavení satelitních účtů podniků sociální ekonomiky 
Evropské komise a jež současně souhlasí s definicemi formulovanými v nejnovější ekonomické 
literatuře a definicemi, které formulovaly organizace SE samy. 
 
Právní určení SE a uznání ve vnitrostátním účetnictví 
 
Pojmové určení SE umožní řešit problém určení SE v právních systémech EU a členských států 
EU. Některé evropské země a sama EU sice uznávají v řadě právních textů SE jako takovou 
i některé její základní prvky, je však třeba pokročit v zákonné definici rozsahu SE a podmínek, 
které musí její subjekty splnit, aby se předešlo ředění jejích určujících vlastností a ztrátě sociální 
prospěšnosti. 
 
Je třeba zavést právní statut SE a účinné právní překážky, aby žádné organizace mimo SE 
nemohly zneužít úspory vyplývající z právní formy organizace nebo veřejných politik na 
podporu SE. 
 
Tato zpráva rovněž prokázala narůstající velikost SE, která přímo zajišťuje více než 11 milionů 
pracovních míst, což činí 6 % celkové zaměstnanosti v EU. V rozporu s tím je SE ve 
vnitrostátním účetnictví neviditelná, což je překážka, která představuje další velký problém.  
 
Současná vnitrostátní účetní pravidla vypracovaná v době vrcholu smíšených hospodářských 
systémů neuznávají SE jako samostatný institucionální sektor, a proto je obtížné vypracovat 
řádné, přesné a spolehlivé ekonomické statistiky o subjektech, které SE tvoří. V mezinárodním 
měřítku brání různorodá kritéria používaná při sestavování statistik srovnávacím analýzám 
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a snižují autoritu přístupů, které upozorňují na zjevný přínos SE pro dosahování hlavních cílů 
hospodářské politiky. 
 
Nedávné zpracování Příručky pro sestavení satelitních účtů podniků sociální ekonomiky 
Evropské komise je důležitým krokem k institucionálnímu uznání jedné složky SE 
ve vnitrostátních systémech účetnictví. Příručka vysvětluje metodologii, pomocí níž lze sestavit 
spolehlivé harmonizované statistiky v celé EU, v rámci vnitrostátních účetnictví (1995 ESA), 
pro pět hlavních skupin společností SE: a) družstva, b) vzájemné společnosti, c) skupiny 
podniků SE, d) ostatní podobné společnosti v SE a e) neziskové instituce obsluhující podniky 
SE. 
 
SE v Evropě se musí v této oblasti zabývat dvěma problémy: za prvé musí hlas organizací 
zastupujících SE zaznít v Evropské komisi a v každém z členských států, aby bylo zajištěno, že 
návrhy příručky budou realizovány. Konkrétně je třeba vést každý členský stát EU 
k vypracování Statistického rejstříku společností v sociální ekonomice na základě vymezujících 
kritérií stanovených v příručce, aby bylo možné vypracovat satelitní účty zahrnující společnosti 
evidované v těchto rejstřících. 
 
Za druhé je třeba prosazovat iniciativy, které umožní vypracování spolehlivých 
harmonizovaných statistik týkajících se velkého segmentu SE, který nepostihuje příručka 
Evropské komise. Tento segment se skládá převážně ze sdružení a nadací, které zahrnuje 
Příručka pro neziskové instituce v systému národních účtů, kterou připravila OSN. Tato 
příručka zahrnuje mnoho neziskových organizací, které nejsou součástí SE, bylo by však možné 
oddělit statistické údaje o neziskových organizacích, které splňují určovací kritéria SE 
definovaná v této zprávě, ze statistiky o neziskovém sektoru sestavené v souladu s příručkou pro 
neziskové instituce. 
 
Koordinace mezi federacemi SE 
 
SE jakožto pluralitní a mnohotvará oblast potřebuje silné organizace, které budou zastupovat 
jednotlivé skupiny společností a organizací, z nichž je složena. Z jejich společné identity a jádra 
společných zájmů tmelících SE však vyplývá nutnost a vhodnost vážně prováděných procesů 
zaměřených na koordinaci sdružování v rámci celé SE na vnitrostátní úrovni i mezinárodní 
úrovni v celé Evropě. Čím viditelnější a silnější bude kolektivní obraz SE, tím větší budou šance 
na efektivní činnost a rozvoj každé jednotlivé skupiny subjektů tvořících tento sektor. 
 
SE a sociální dialog 
 
Dosáhnout uznání SE jako specifického partnera v sociálním dialogu je velmi významný úkol. 
 
SE se stala důležitou institucí občanské společnosti, která významně přispívá k organizaci její 
asociační struktury a rozvoji participativní demokracie. Současně však je SE významným 
ekonomickým a sociálním činitelem se zvláštními znaky, který se vymyká klasickému schématu 
zaměstnavatelů/zaměstnanců a který vyžaduje, aby byla SE výslovně uznána jako sociální 
partner v jednání. 
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Ve druhé polovině 20. století, v době vrcholu smíšených hospodářských systémů, byly hlavními 
činiteli v jednáních o veřejných politikách (zejména politikách příjmů) vlády, organizace 
zaměstnavatelů a odbory. Nyní je však hospodářství více pluralitní, což vyžaduje přímou účast 
všech zúčastněných sektorů v sociálním dialogu: federací zaměstnavatelů, odborů, vlád a této 
další velké skupiny sociálních a hospodářských činitelů, podnikatelů a zaměstnavatelů, která 
tvoří novou SE a v rozvinutém světě hraje stále větší úlohu. 
 
Spolu s klasickým kolektivním vyjednáváním by měl být navrhován i sociální dialog za účasti 
činitelů SE, protože by to bylo více v souladu s novým ekonomickým scénářem na počátku 
století. 
 
SE a veřejné politiky 
 
Po více než dvě desetiletí evropské instituce (Parlament, Komise a Hospodářský a sociální 
výbor) uznávají schopnost SE napravovat významné sociální a hospodářské nevyváženosti 
a pomáhat při dosahování různých cílů obecného zájmu. V nedávné době Evropský parlament 
označil SE za základní pilíř a podstatu evropského sociálního modelu (clé de voûte du modèle 
social européen). 
 
V důsledku toho musí členské státy a Evropská komise více než dřív přijímat konkrétní závazky 
k tomu, aby sociální ekonomiku učinily nejen účinným nástrojem dosahování konkrétních cílů 
veřejné politiky v obecném zájmu, ale i samotným cílem (tzn. družstevnictví, vzájemně 
prospěšná činnost, sdružování a iniciativy občanské společnosti v obecném zájmu), 
nepostradatelným pro konsolidaci rozvinuté společnosti a hodnot spojených s evropským 
sociálním modelem. Organizace, které zastupují ES, mají v této věci důležitou úlohu spočívající 
v předkládání iniciativ a návrhů institucím EU, politickým stranám, odborům, univerzitám 
a ostatním organizacím, které zastupují občanskou společnost. 
 
SE a trhy: konkurenceschopnost a sociální soudržnost 
 
Nedávný a budoucí vývoj SE v Evropě byl a bude silně ovlivňován změnami prostředí, v němž 
působí, zejména na trzích, které se ve stále větší míře globalizují a které stále více 
charakterizuje zvýšená hospodářská soutěž, decentralizace a delokalizace výroby a změny 
způsobu jednání vlád, s jasným trendem směřujícím k postupné deregulaci a privatizaci 
veřejných služeb. Spolu se vznikem nových sociálních problémů (stárnutí obyvatelstva, 
hromadná migrace atd.) tyto změny nejen vyvolávají příležitosti růstu SE, ale i problémy 
a hrozby pro některé oblasti její činnosti. 
 
Jednotlivé společnosti a organizace, které tvoří SE, čelí v rámci své činnosti problému integrace 
efektivních výrobních postupů a cílů sociální péče. Činitelé SE se musí neprodleně zabývat 
vývojem konkurenceschopných strategií v souladu s novými požadavky stále 
konkurenceschopnějších trhů, aby se staly užitečným nástrojem ve prospěch svých členů a pro 
posílení sociální soudržnosti. 
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K jejich konkurenceschopným strategiím musí patřit vstup do podnikových sítí a spojenectví, 
vytváření nových způsobů financování společností, inovace výrobků a procesů a motivace 
politik odborné přípravy a rozvoje znalostí. 
 
SE, nová rozšířená Evropská unie a rozvoj integrovaného evropsko-středomořského 
prostoru 
 
EU klade velký důraz na cíl spočívající v konsolidaci integrovaného evropského prostoru, kde 
budou co nejdříve zmenšeny a eliminovány sociální a ekonomické nerovnosti mezi 
15 původními členskými státy EU a 12 novými členskými zeměmi z východní a jižní Evropy. 
Kromě jiných důsledků tyto nerovnosti způsobily v rámci EU velké migrační toky z východu na 
západ. Spolu s větší sociální soudržností v EU je dalším úkolem také podpora integrovaného 
evropsko-středomořského prostoru, který se stane oblastí prosperity a stability. Proto musí 
všechny země hraničící se středomořskou oblastí konsolidovat silné demokratické státy a je 
nutné rozšířit produktivní strukturu občanské společnosti v jižních zemích.  
 
V těchto zemích vysoký nárůst počtu obyvatel a jiné strukturální důvody brání tomu, aby jejich 
hospodářský růst vedl k vyšší životní úrovni pro většinu obyvatel, a proto se evropsko-
středomořský region a EU staly jednou ze zeměpisných oblastí s největším migračním pohybem 
z hlediska velikosti i intenzity. Tuto migraci dále doplňují velké skupiny obyvatel z Latinské 
Ameriky, subsaharské Afriky a zemí jihovýchodní Asie.  
 
Díky svým zvláštním znakům mohou činitelé SE hrát významnou úlohu v integraci 
přistěhovalců i rozvoji obchodních toků v rámci EU a mezi Evropou a jižním středomořským 
pobřežím. 
 
Systém vzdělávání, výzkumné a výměnné sítě, univerzity a SE 
 
Systémy vzdělávání v Evropské unii mají plnit důležitou funkci při podpoře podnikatelské 
kultury a demokratizace hospodářství prostřednictvím vzdělávacích projektů stimulujících 
podnikatelské iniciativy založené na hodnotách, které charakterizují SE. Naopak rozvoj nových 
produktů a inovačních procesů v podnicích SE vyžaduje, aby tyto podniky rozšířily iniciativy 
v oblasti spolupráce s univerzitními centry, která vytvářejí a předávají znalosti. Výzkumné sítě 
a sítě výměny informací mezi těmito centry a profesionálními subjekty SE stejně jako 
v nedávných letech přispějí k rozšíření nezbytných základen znalostí o SE a šíření těchto 
znalostí v celé Evropě. 
 
Identita a hodnoty SE 
 
Nová SE se v Evropské unii utváří jako pól veřejné služby v pluralitním hospodářském systému 
vedle sektoru veřejného hospodářství a sektoru kapitalistického hospodářství. 
 
Úkol, který musí SE řešit, spočívá v překonání nebezpečí rozředění nebo trivializace jejích 
určujících znaků, které jí propůjčují její zvláštní sociální prospěšnost. Proto musí subjekty SE 
prohloubit svou znalost hodnot, jež tvoří jejich společné jádro, využít všechny sociální 
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a kulturní nástroje přizpůsobené těmto hodnotám k potvrzení jejich vlastního institucionálního 
profilu a dosáhnout účinku, který znásobí jejich ekonomický a sociální potenciál. 
 
Výše naznačené výzvy a trendy nejsou závazným desaterem, ale návrhem otevřeným debatě, 
výchozím bodem pro reflexi v nové fázi, které se v Evropě otevřela po nedávném rozšíření 
Evropské unie. 
 
V této nové fázi a nové sociální ekonomice vedoucí postavení a veškerá odpovědnost za 
definování specifických profilů SE a strategických cílů, které by měla přijmout, aby získala 
vedoucí postavení při budování Evropy, oprávněně náleží subjektům sociální ekonomiky 
samotné. 
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II.1.2 Analýza modelu sociální ekonomiky ve Španělsku 
1. Definice pojmu „sociální ekonomika” 

Ve Španělsku neexistuje oficiální definice sociální ekonomiky. Pojem „sociální sektor“ je ve 
Španělsku obvykle označován jako neziskový sektor (sektor no lucrativo). V nejobsáhlejší 
studii španělského neziskového sektoru (Ruiz Olabuenaga, 2000) je definováno těchto pět 
hlavních kritérií, které organizaci řadí do neziskového sektoru27:  

 Má oficiální organizační strukturu (zahrnující vnitřní strukturu, stabilitu oficiálních cílů 
organizace a jasné odlišení partnerských organizací od nepartnerských);  

 Je soukromá (nepatří tedy do veřejného sektoru ani ji neřídí žádná veřejnoprávní 
instituce);  

 Je nezisková (v tom smyslu, že nerozděluje zisky subjektům/osobám, které ji řídí; 
veškeré generované hospodářské přebytky musí navíc zůstávat v organizaci či komunitě 
a musí být reinvestovány za účelem dosahování sociálních cílů a podpory zájmů členů 
nebo obecného zájmu);  

 Musí být nezávislá (tj. autonomní s vlastními samosprávnými mechanismy);  
 Musí být do značné míry založena na participaci dobrovolníků (pracovníků, kteří nejsou 

za odpracovaný čas odměňováni).  
 

Ve Španělsku je největší platformou sociálního podnikání Španělská konfederace sociálních 
podniků (CEPES)28, která používá následující definici schválenou na mimořádném zasedání v r. 
2001. Tento pojem podle schválené teze zahrnuje jakoukoli formu podnikání, která integruje 
nové organizace a jejich právní formy, které vznikly jako reakce na potřeby sociální soudržnosti.  
 

Podniky sociální ekonomiky podnikají způsobem, pro nějž jsou typické tyto hodnoty: 

 Nadřazenost jednotlivců a sociálních cílů nad kapitálem; 
 organizace a kultura podniku vycházejí z participačního a demokratického řízení;  
 sladění zájmů členů/uživatelů a obecného zájmu; 
 obrana a uplatňování zásad solidarity a zodpovědnosti; 
 autonomní řízení a nezávislost na orgánech veřejné správy;  
 přidělování většiny přebytků na dosahování cílů ve prospěch obecného zájmu, zájmů 

členů organizace a udržitelného rozvoje. 
 

Uvedené hodnoty vyjadřují způsob, jak podniky sociální ekonomiky implementují zásadu 
sociální zodpovědnosti, která: 

 vychází ze zásady solidarity a závazku pracovníků k procesu, pro nějž je typické aktivní 
občanství a participace v komunitě; 

 vytváří kvalitní pracovní místa, zvyšuje životní úroveň a navrhuje rámec odrážející nové 
formy podniků a práce; 

 hraje významnou roli v místním rozvoji a sociální soudržnosti; 
 přispívá k demokracii a vytváření sociálního kapitálu; 
 přispívá ke stabilitě a pluralitě hospodářských trhů. 

                     
27 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/coop/projects-studies/doc/country_fiches_es.pdf  
28 http://www.cepes.es/  
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2. Přehledy  
2.1  Stručný historický přehled vývoje sociální ekonomiky za posledních 10 – 15 let 

1975  
Sociální ekonomiku ovlivnilo především období politické transformace ve Španělsku probíhající 
od poloviny 70. let, kdy proběhla změna z diktátorského politického systému na demokratický 
systém. (Po smrti generála Franca v listopadu 1975 se králem a hlavou státu stal Juan Carlos.)  
Tato změna umožnila rozvoj značného počtu iniciativ občanské společnosti. Španělsko navíc 
zaznamenalo rychlý hospodářský růst, který v posledních desetiletích vedl k novým 
požadavkům na sociální služby, kde významnou část těchto služeb poskytuje neziskový 
sektor.29 
 
1983  
V r. 1982 se ujala moci Španělská socialistická dělnická strana (PSOE); šlo o návrat levicové 
strany k moci po 43 letech. Španělský neziskový sektor od r. 1982 prošel procesem revitalizace 
spojeným s nejrůznějšími sociálními, politickými, legislativními a ekonomickými změnami v celé 
zemi. V jejich důsledku je sektor v současnosti v procesu růstu.  

1990 
Byl založen Institut pro podporu sociální ekonomiky (Instituto para el Fomento de la Economía 
Social  - INFES) při Ministerstvu práce.30  
 
1999 
Byl schválen první a jediný regulační odkaz ve španělské legislativě na pojem “sociální 
ekonomika” v rámci Dodatku 2 Zákona o družstvech č. 27/1999. Rozsah definice tohoto pojmu 
byl mnohem omezenější než doporučení konzultačního orgánu EU. Tímto dodatkem se také 
zakládá Rada na podporu sociální ekonomiky (Consejo para el Fomento de la Economía 
Social) jako orgán poradní a konzultační, který spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(viz. oddíl 4.2).. 
 
2000 
Od r. 2000 dochází k významnému rozvoji sociální ekonomiky ve Španělsku. Tento rozvoj se 
projevil hlavně v legislativních změnách, které subjektům sociální ekonomiky umožnily lépe se 
rozvíjet a fungovat na volním trhu. Tyto legislativní změny jsou podrobněji popsány v Oddíle 3.  
 
Nejnovější trendy v 21. století 
Španělský neziskový sektor je ve fázi expanze a v příštích letech můžeme předpokládat 
výrazný nárůst. Tuto vzestupnou tendenci podpořila řada faktorů, např.:  

 Omezení nebo alespoň stabilizace disponibilních veřejných prostředků vede k situaci, 
kdy soukromý sektor bude muset doplňovat veřejné aktivity v mnoha oblastech.  

 Probíhající demografické změny spojené se stárnutím populace, přítomností 
přistěhovalců, změnami struktury rodiny atd.  

 Rostoucí význam sociální solidarity a dobrovolnické práce ve španělské společnosti.  
 Rostoucí význam, který orgány veřejné správy přikládají organizacím zastupujícím 

občanskou společnost; tyto organizace budou svoje činnosti rozvíjet na základě „sociální 
spoluodpovědnosti“ a opustí současnou dotační strategii.  

 
2.2  Stručný popis procesu rozvoje legislativního rámce sociální ekonomiky 

Zkoumání kteréhokoli právního rámce musí nezbytně vycházet z jeho základů. Španělsko jsme 
definovali jako „sociální a demokratický stát na právních základech” (Oddíl 1.1). Španělská 

                     
29 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/coop/projects-studies/doc/country_fiches_es.pdf  
30 http://www.redcanariarural.org/materiales/Eje%201/1.1.1/Alexis%20Romero.pdf  
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ústava obsahuje významné odkazy na oblast, která je chápána jako vlastní oblast sociální 
ekonomiky, přestože text ústavy termín „sociální ekonomika“ vůbec neobsahuje 31. 
 
Jediný regulační odkaz na pojem „sociální ekonomika“ ve španělské legislativě je spíše popisné 
povahy. Je uveden v Dodatku 2 Zákona o družstvech č. 27/1999 a stanoví mnohem omezenější 
rozsah definice tohoto pojmu než doporučení konzultačního orgánu EU.  
 
Legislativa pro jednotlivé typy subjektů sociální ekonomiky32 se však rozvíjí dosti rychle na 
národní úrovni i na úrovni 17 autonomních oblastí a 2 autonomních měst; v těchto legislativních 
procesech jsou však značné rozdíly.  
 
Nejuznávanějším typem sociálního podniku jsou družstva. Jsou dokonce explicitně uvedena v 
Článku 129.2 španělské ústavy z r. 1978, který byl později upraven Zákonem o družstvech 
(poslední novela je z r. 2006). První autonomní oblastí, která schválila Zákon o družstvech, bylo 
Katalánsko, kde je od r. 1985 v platnosti zákon o Institutu na propagaci a zakládání družstev. 
V 90. letech schválily zákony o družstvech tyto oblasti: Andalusie (1999), Aragonie (1998), 
Valencia (1998), Extremadura (1998), Galície (1998), Madrid (1999), Navarra (1994), Baskicko 
(1993). Po r. 2000 zavedla podobné zákony většina zbývajících oblastí: Baleárské ostrovy 
(2003), Kastilie-León (2002), Kastilie-La Mancha (2002), La Rioja (2001) a Murcia (2006). 
 
Vzájemné společnosti začal na národní úrovni částečně regulovat Zákon o regulaci a dozoru 
nad soukromými pojišťovnami z r. 1995. V r. 2002 bylo prosazeno nařízení o vzájemných 
společnostech pro sociální práci a v r. 2004 nařízení o penzijních fondech. Existují také 
speciální ekonomické režimy vzájemných společností, zakotvené na národní úrovni v Zákoně o 
zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti z r. 1998 upravujícím kromě zdanění 
zaměstnaných fyzických osob také jiné daňové normy. Na regionální úrovni byly některé 
vzájemné společnosti uznány v Baskicku v r. 1983 Zákonem o subjektech sociální práce v 
Baskicku, poté v r. 1999 v Katalánsku a v r. 2000 ve Valencii a Madridu. Ostatní autonomní 
oblasti žádnou speciální právní úpravu pro vzájemné společnosti nemají.  
 
První zákon upravující společnosti ve většinovém vlastnictví zaměstnanců (sociedades 
laborales)33, konkrétně společnosti s ručením omezeným na akcie34, byl zaveden v r. 1995 a pro 
akciové společnosti byl schválen v r. 1997. Autonomní oblasti žádná specifická regulační 
opatření nezavedly.  
 
Společnosti pro sociální integraci jsou regulovány od r. 2001 Zákonem o reformě 
zaměstnanosti zaměřeným na zvyšování zaměstnanosti a zlepšování jeho kvality. Existuje také 
řada legislativních dokumentů uplatňovaných v jednotlivých autonomních oblastech. Zákon o 
pracovním začlenění a společnostech pro sociální integraci byl schválen v oblastech Kastilie-La 
Mancha (1995), Katalánsku (2002), La Rioja (2003) a Valencii (2007). Řada dalších oblastí 
upravuje tyto otázky nařízeními: Aragonie (2006), Baleárské ostrovy (2003), Kanárské ostrovy 
(2003), Kastilie-León (2007), Madrid (2003), Navarra (1999) a Baskicko (2000).  
 
Speciální centra zaměstnanosti jsou povolována a regulována především na národní úrovni. 
První zákon v této oblasti byl schválen v r. 1982 a týkal se sociální integrace osob se 
zdravotním postižením, po něm v r. 2005 následoval zákon stanovící důchody těchto osob. 
V období 1985 - 2006 bylo vydáno mnoho nařízení upravujících práci osob se zdravotním 
postižením ve speciálních centech zaměstnanosti. Jedinou autonomní oblastí, která má zákon 
                     
31 Resumé zprávy o sociální ekonomice ve Španělsku v r. 2000  http://www.ciriec.es/ES_2000_eng.pdf  
32 http://www.cepes.es/  
33 V přechozích verzích naší studie jsme pro Labour societies používali překlad Pracovní společenství. Po diskuzi 
s překladatelkou jsme usoudili, že překlad Společnosti ve většinovém vlastnictví zaměstnanců je výstižnější, proto 
bude v tomto dokumentu používán. 
34 Společnosti ve většinovém vlastnictví zaměstnanců zahrnují limitované a autonomní právní formy společností a 
jsou podrobněji popsány v Oddíle 3. 
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regulující speciální centra zaměstnanosti, je Valencie se Zákonem o statutu osob se zdravotním 
postižením z r. 2003. 
 
Nadace podléhají zákonu na národní úrovni z r. 2002 a zákony o nadacích vydalo také několik 
autonomních oblastí: Kanárské ostrovy (1998), Katalánsko (2001), Valencia (1998), Galície 
(1983), Madrid (1998), Navarra (1998) a Baskicko (1994). 
 

2.3 Současný právní rámec, ve kterém se sociální ekonomika pohybuje 

Jak jsme již uvedli, všichni aktéři sociální ekonomiky (družstva, společnosti ve většinovém 
vlastnictví zaměstnanců, společnosti pro sociální integraci, speciální centra zaměstnanosti a 
nadace) jsou ve Španělsku uznáváni zákonem. Na národní úrovni existuje alespoň jeden zákon 
regulující tyto subjekty a v některých autonomních oblastech je několik zákonů či nařízení.  
 
Všichni tito aktéři sociální ekonomiky se těší daňovým úlevám, přestože mají různou právní 
formu. Dva hlavní zákony v této oblasti, Zákon o zdanění družstev č. 20/1990 a Zákon o 
zdanění neziskových organizací č. 30/1994, které nabízejí značné daňové výhody, však nebyly 
navrženy jako kompenzační mechanismy, ale jako podpůrná opatření. 
 
Existují také speciální legislativní opatření na podporu sociální ekonomiky v rámci ESF. 
Podrobnější informace jsou uvedeny v oddíle 5. 
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3. Aktéři sociální ekonomiky  
3.1 Hlavní aktéři sociální ekonomiky 

Obr. 1 – Subjekty sociální ekonomiky35 ve Španělsku podle definice CEPES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Družstva 
Družstvo je model podniku založený na demokratické struktuře a fungování 

Jeho činnosti se řídí družstevními zásadami, které jsou široce přijímány a regulovány na 
regionální, národní a mezinárodní úrovni.  

Hlavní zásady jsou: 

- otevřená a dobrovolná účast partnerů,  
- demokratické řízení,  
- ekonomická participace partnerů (Podíl na zisku, na nějž má každý partner nárok, závisí 

na jeho výkonu a nikoli na jeho kapitálovém vkladu) 
- vzdělávání, školení a informace, jež družstvo poskytuje partnerům a pracovníkům, kteří 

se musí zavázat, že budou podporovat myšlenku družstevnictví. 
 
Společnosti ve většinovém vlastnictví zaměstnanců (Sociedades laborales) 
V pracovních společenství vlastní většinu kapitálu dělníci/pracovníci. 

Většina sociálního kapitálu pracovních společenství patří dělníkům/pracovníkům. Skutečnost, 
že jsou také partnery nebo spolumajiteli, samozřejmě zvyšuje jejich motivaci při řešení nových 
výzev a projektů. Minimální počet partnerů nezbytný pro založení pracovního společenství jsou 
tři osoby. Kroky, které je nutno podniknout pro registraci jsou podobné jako u jiných obchodních 
společností. 

Společnosti ve většinovém vlastnictví zaměstnanců mají tyto typické rysy: 

                     
35 Termín „subjekty sociální ekonomiky“ v tomto textu zahrnuje všech uvedených 6 typů organizací sociální 
ekonomiky. 
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- Většina kapitálu patří dělníkům/pracovníkům, kteří mají pracovní smlouvy na dobu 
neurčitou.  

- Nabídka trvalého pracovního poměru partnerům stimuluje zaměstnanost. 
- Kapitálové účty (podíly) jednotlivých partnerů jsou omezeny.  
- Žádný partner nemůže vlastnit více než třetinu kapitálu. 
- Je omezen také pracovní úvazek.   
- Společnosti mohou být limitované nebo autonomní.  
- Priorita při převodu podílů (kapitálu). 

 
Vzájemné společnosti 
Subjekty v oblasti sociálního pojištění doplňující systém sociálního zabezpečení 

Vzájemné společnosti jsou neziskové organizace s demokratickým vedením a strukturou. Jejich 
cílem je poskytovat nepovinné pojištění doplňující systém sociálního zabezpečení. V některých 
případech jsou alternativou k veřejnému systému sociálního zabezpečení, takže nabízejí 
zajímavý model subjektu sociálního pojištění fungujícího souběžně se systémem sociálního 
zabezpečení. Řídí se zásadou identity nebo jednoty, která je běžná pro všechny podniky 
s participací zaměstnanců.  

Pro vzájemné společnosti jsou navíc charakteristické tyto aspekty:   

- demokratická participace všech vzájemných členů v  radách a jiných řídících orgánech; 
- rovná práva a povinnosti členů vzájemné organizace; všichni členové musí platit stejné 

pojistné splátky; 
- alokace hospodářského přebytku do těchto dvou oblastí: vytvoření fondu umožňujícího 

vzájemné společnosti zaručit plnění svých závazků a rovné rozdělování zisku mezi členy 
vzájemné organizace. 

Operace vzájemných organizací podléhají výlučně pravomoci autonomních oblastí. 

 

Společnosti pro sociální integraci 
Společnosti pro sociální integraci byly vytvořeny pro zmírňování chudoby a sociálního 
vyloučení. Tyto podnikatelské iniciativy aplikují podnikatelskou logiku a metody sociální 
integrace v rámci vlastní společnosti, v jiných organizacích a v programech pro osoby 
samostatně výdělečně činné. Společnosti pro sociální integraci jsou zapojeny do ekonomiky 
stejně jako jiné podniky v tom smyslu, že produkují zboží a služby, přispívají k sociálnímu blahu 
a zvyšují životní úroveň. Navíc jde o ziskové a konkurenční subjekty. Kromě jejich ekonomické 
ziskovosti je třeba zdůraznit jejich sociální přínosy, protože příjemci přestávají být pasivními a 
závislými členy společnosti a začínají aktivně této společnosti přispívat.  

Tyto společnosti nabízejí služby osobám vyloučeným ze společnosti, tj. nezaměstnaným, pro 
něž je značně obtížné najít práci.  Příjemcům je nabízen integrační program, který 
zahrnuje osobní plán práce sledující integraci do běžného trhu práce. 

Klienti zůstávají ve společnostech pro sociální integraci jen dočasně, protože cílem těchto 
podniků není nabízet trvalé zaměstnání, ale klienty vyškolit a vybavit je nástroji, které potřebují 
pro uplatnění na trhu práce.  
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Speciální centra zaměstnanosti  
Podniky, jejichž hlavním cílem je poskytovat pracovní příležitosti osobám se zdravotním 
postižením. V současnosti existují dva způsoby integrace osob se zdravotním postižením do 
trhu práce. Na jedné straně jde o přímou integraci do otevřeného trhu práce a na straně druhé 
jsou klienti integrováni do chráněného trhu prostřednictvím center nabízejících chráněná 
pracoviště. Chráněná pracoviště nabízejí podniky sociální ekonomiky kombinující ekonomickou 
životaschopnost a účast na trhu se sociálním závazkem poskytovat pomoc skupinám, které mají 
na trhu práce méně příležitostí. Jejich struktura a organizace je stejná jako u běžných podniků. 
Chráněná pracoviště mohou zakládat veřejné i soukromé instituce nebo podniky. Kromě toho, 
že osobám se zdravotním postižením nabízejí placená místa, poskytují těmto pracovníkům také 
školení a jinou podporu na profesní i osobní úrovni, a usnadňují tak jejich integraci do 
otevřeného trhu práce.  
 

Pracovní enklávy patří také do skupiny speciálních center zaměstnanosti. Vytvářejí v běžném 
pracovním prostředí pracovní místa pro nejvíce zranitelné osoby a podporují tak jejich přístup 
na otevřený trh práce.  

Pracovní enklávy umožňují chráněným pracovištím převádět osoby se zdravotním postižením 
do podniků, jimž dodávají služby a produkty. Díky těmto enklávám se mohou pracovníci se 
zdravotním postižením integrovat do normálního pracovního prostředí, osvojit si návyky a 
dovednosti potřebné pro práci a navázat vztahy s pracovníky bez postižení. Zaměstnanci jejich 
chráněného pracoviště je přitom průběžně monitorují a pomáhají jim. Enklávy představují rychlý 
a snadný postup pro vytváření stabilních míst pro klienty v běžných podnicích.  

 
Nadace 
Nadace musí mít kapitál nebo základní jmění, které je trvale věnováno na dosahování cílů ve 
veřejném zájmu, jež si zakladatel vytýčil. K těmto cílům patří především sociální otázky, 
vzdělávání, kultura, sport, zdravotnictví, rozvojová spolupráce, ochrana životního prostředí, 
vědecký výzkum, dobrovolnické aktivity a jiné činnosti v obecném zájmu. Není přípustné založit 
nadaci pro soukromé účely, například na podporu zakladatele a jeho rodiny, s výjimkou nadací, 
jejichž cílem je ochrana a obnova kulturního dědictví. Nadace se řídí rozhodnutím zakladatelů a 
stanovami, pokud nejsou v rozporu se zákonem. Nadaci mohou založit fyzické i právnické 
osoby.36  

Nadace musí mít při svém založení aktiva ve výši alespoň 30.000 EUR. Pokud zakladatelé 
nemají notářsky ověřené prostředky v této hodnotě, musí v akčním plánu uvést, jak bude jejich 
organizace hradit náklady na svou činnost. Musí také předložit posouzení ekonomické 
udržitelnosti akčního plánu. Pokud byly prostředky získány jako sponzorské dary, nelze je 
použít jako doklad o ekonomické životaschopnosti.  
 

3.2 Základní data o těchto aktérech37 

Celkový počet subjektů sociální ekonomiky 

Téměř polovinu subjektů sociální ekonomiky ve Španělsku tvoří družstva v počtu 25.555 
z celkového počtu 51.514 subjektů. Druhým nejčastějším typem s téměř 40 % (20.266 subjektů) 
jsou společnosti ve většinovém vlastnictví zaměstnanců. Na třetím místě se umístila sdružení 
osob se zdravotním postižením, kterých je téměř 7% (3.501 subjektů). Ostatní typy subjektů 
sociální ekonomiky dosahují 3 % v případě společností pro sociální integraci a zbývající typy 
nedosahují ani 1 %. Podrobnější informace jsou uvedeny v tabulkách níže.  
 

                     
36 http://www.efc.be/cgi-bin/articlepublisher.pl?filename=AC-SE--C-2.html  
37 Social economy annual memory (Ročenka sociální ekonomiky) 2006 -2007 
http://v07.cepes.es/media/docs/Anuario%20Cepes%202006-2007.pdf  
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Tab 7. Počet subjektů sociální ekonomiky v r. 2006 

Typ subjektu sociální ekonomiky Počet subjektů  
v r. 2006 

Procento 

Družstva 25.555 49,61%
Společnosti ve většinovém vlastnictví zaměstnanců 20.266 39,34%
Vzájemné společnosti 440 0,85%
Společnosti pro sociální integraci 60 0,12%
Speciální centra zaměstnanosti 1.606 3,12%
Podniky sociální ekonomiky s jinou právní formou  86 0,17%
Sdružení (sektor osob se zdravotním postižením) 3.501 6,80%
Celkem 51.51438 100,00%

 
V posledních třech letech došlo k významnému nárůstu počtu subjektů. V r. 2004 existovalo v 
celém Španělsku 48.691 subjektů a tento počet se do r. 2006 zvýšil na 51.514 subjektů.   

 
Počet osob s ekonomickými vazbami na sociální ekonomiku 

Většina osob s ekonomickými vazbami na sociální ekonomiku byli zaměstnanci družstev nebo 
farmáři a chovatelé dobytka, kteří tvořili 39 % všech osob zaměstnaných v sektoru sociální 
ekonomiky (969.528 osob z 2.497.846). Na druhém místě se umístily osoby samostatně 
výdělečně činné se 14,17% (354.017 osob) z celkové zaměstnanosti. Téměř 13 % ze všech 
zaměstnaných osob tvořili členové družstev pracovníků (317.806) a 11% (268.479) mělo na 
sociální ekonomiku nepřímé vazby. Zaměstnanci se zdravotním postižením tvoří 3,77 % 
celkového počtu zaměstnanců.  

Tab.8 Celkový počet osob s ekonomickými vazbami na sociální ekonomiku ve Španělsku 
v r. 2006 

Typ subjektu sociální ekonomiky 
Počet 

zaměstnaných 
osob v r. 2006 

Procento 

Družstva – farmáři a chovatelé dobytka 969.528 38,81%
Družstva – pracovníci 317.806 12,72%
Společnosti ve většinovém vlastnictví zaměstnanců 130.240 5,21%
Společnosti pro sociální integraci 1.618 0,06%
Podniky sociální ekonomiky s jinou právní formou 361.986 14,49%
Počet zaměstnanců se zdravotním postižením 94.172 3,77%
Počet osob samostatně výdělečně činných 354.017 14,17%
Počet nepřímých pracovních míst 268.479 10,75%
Celkem 2.497.846 100,00%

Došlo k nárůstu zaměstnanosti v subjektech sociální ekonomiky. Od r. 2004 stoupl počet 
zaměstnanců o 10 % na 2.497.846 osob (2006). Podrobnější informace jsou uvedeny v Obr. 3 
níže.  
 
Další statistiky týkající se subjektů sociální ekonomiky 

Podrobnější statistiky, jako je rozložení zaměstnanosti v sociální ekonomice podle věku, pohlaví 
a příjmu subjektů sociální ekonomiky, jsou k dispozici jen pro družstva a společnosti ve 

                     
38 V původním dokumentu bylo uvedeno, že celkový počet subjektů je 51508. Tento údaj jsme upravili, protože byl 
nesprávný.  
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většinovém vlastnictví zaměstnanců. Jde o jediné subjekty, které španělské Ministerstvo práce 
a sociálních věcí průběžně podrobně sleduje. Pro ostatní subjekty, jako jsou společnosti pro 
sociální integraci a centra chráněného zaměstnávání, nejsou podrobnější statistiky k dispozici.  

Následující statistické údaje jsou proto zaměřeny především na společnosti ve většinovém 
vlastnictví zaměstnanců a družstva: 

Ženy představují více než třetinu (39,1%) všech pracovníků a jsou více zaměstnávány v 
družstvech (43,6 %) než v pracovních společenstvích autonomních (26,3 %) nebo limitovaných 
(29,6 %). 

Více než 54 % všech pracovníků je mladších 40 let. Jen 8,8 % z celkového počtu tvoří cizinci a 
jsou to především Evropané. Většina pracovníků (68,6 %) má pracovní smlouvu na dobu 
neurčitou, a to především ve družstvech (73,1 %). 

Tab. 9 Rozložení zaměstnanců v sociální ekonomice podle věku, pohlaví, národnosti a 
typu smlouvy v r. 200639 
 

 Společnosti ve většinovém 
vlastnictví zaměstnanců  

 Družstva       (v 
%) 

Autonomní  
(v %) 

Limitované 
(v %) 

Celkem         (v 
%) 

Pohlaví  
Ženy  43,6 26,3 29,6 39,1
Muži 56,4 73,7 70,4 60,9
  
Věk  
Mladší 25 let 8,7 8,6 16,1 10,3
25 -39 let 45,6 38,2 51,6 46,3
40 – 54 let 35,2 37,3 26,3 33,4
Starší 55 let 10,5 16 6,1 10,0
     
Národnost  
Španělé 91,7 95,4 88,1 91,2
Cizinci 8,3 4,6 11,9 8,8
     
Typ smlouvy  
Na dobu neurčitou 73,1 69,6 53,7 68,6
Na dobu určitou 26,9 30,4 46,3 31,4
  
Typ smlouvy  
Na plný úvazek 85,4 87,8 84,2 85,3
Na částečný úvazek 14,6 12,2 15,8 14,7

 

                     
39 http://empleo.mtas.es/empleo/economia-
soc/BaseDeDatos/CaracteristicasTrabajadores/2007/3Trim/RESUMEN_TRIMESTRAL.pdf  
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Tab.10 Výsledky hospodaření subjektů sociální ekonomiky od r. 200440 (v tisících EUR) 

  Společnosti ve většinovém 
vlastnictví zaměstnanců 

  

 Družstva Autonomní  
 

Limitované 
 

Ostatní Celkem 

Příjmy 562.047,53 141.380,18 147.728,93 38.888,25 890.044,89
Výdaje 246.450,72 49.638,98 148.238,73 549,28 444.370,87
Čistý zisk 315.596,81 92.248,04 -509,80 38.338,97 445.674,02

 
3.3 Hlavní zajišťované služby 

Služby poskytované subjekty sociální ekonomiky jsou závislé zejména na typu tohoto subjektu: 
- Družstva neposkytují jen služby, ale zabývají se výrobou zemědělských produktů, fungují 

jako spotřebitelská družstva, dělnická družstva, družstva pro komunální využívání půdy, 
dopravní družstva, námořní družstva, vzdělávací družstva, bytová družstva, zdravotnická 
družstva, pojišťovací družstva, úvěrová družstva a družstva sociálních iniciativ. 

- Společnosti ve většinovém vlastnictví zaměstnanců poskytují širokou škálu komerčních 
služeb. Tyto organizace neposkytují žádnou „typickou” službu a jsou definována na základě 
jejich vlastnických struktur, nikoli podle typu nabízených služeb. 

- Vzájemné společnosti jsou zaměřeny hlavně na poskytování sociálního pojištění. 
- Nadace jsou zaměřeny především na sociální otázky, vzdělávání, kulturu, sport, 

zdravotnictví, rozvojovou spolupráci, ochranu životního prostředí, vědecký výzkum, 
dobrovolnickou práci a jiné činnosti ve veřejném zájmu. 

 
Ostatní typy subjektů sociální ekonomiky (společnosti pro sociální integraci, centra chráněného 
zaměstnávání) a některé NNO sociální ekonomiky se věnují převážně poskytování sociálních 
služeb. Asi 25 % z nich se zabývá vzdělávacími činnostmi a zbývající část je rozdělena mezi 
jiné činnosti, jako jsou zdravotnické, volnočasové nebo kulturní aktivity. 
 

3.4 Hlavní cílové skupiny těchto aktérů 

Družstva, společnosti ve většinovém vlastnictví zaměstnanců a vzájemné společnosti jsou 
určeny pro všechny. Pro účely našeho srovnání je třeba se zaměřit na společnosti pro sociální 
integraci a centra chráněného zaměstnávání. Tyto typy subjektů sociální ekonomiky zaměřují 
své služby zejména na osoby vyloučené ze společnosti nebo ohrožené sociálním vyloučením.  

                     
40 http://empleo.mtas.es/empleo/economia-soc/BaseDeDatos/DatosFiscales/2004/Cuadro_Resumen.pdf  
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4. Veřejná politika 
4.1  Hlavní současné politiky podporující sociální ekonomiku 

Institucionální opatření41  

Ve Španělsku jsou institucionální opatření uplatňovaná v oblasti sociální ekonomiky různorodá 
a pozitivní, protože je podporuje příznivý ústavní rámec a decentralizovaný model autonomních 
správních orgánů s pravomocemi v této oblasti. 
 
Pokud jde o různorodou identitu těchto organizací, je důsledkem inflačního nárůstu počtu 
nařízení, vztahujících se především na družstva, pojišťovací společnosti a nadace, protože stále 
více autonomních oblastí zavádí pro tyto typy organizací vlastní předpisy.  
 
Generální ředitelství pro podporu sociální ekonomiky a Evropský sociální fond (ESF) podpořilo 
náklady na podporu rozvoje sociální ekonomiky (včetně NNO v sociální oblasti) pomocí 
daňových výjimek a úlev na daních z příjmu právnických osob v odhadované výši 453 milionu 
EUR42.  
 
Níže uvedená tabulka shrnuje cíle veřejné politiky na podporu sociální ekonomiky v jednotlivých 
autonomních oblastí Španělska. 

Tab. 11 Cíle politiky podpory sociální ekonomiky v jednotlivých autonomních oblastí 

Autonomní oblast Cíle Poskytovaná podpora 
Andalusie ∗ Podporovat podnikání a podnikovou 

kulturu 
∗ Přispívat ke spravedlivější distribuci 

příjmu 
∗ Zvýhodňovat místní rozvoj, stabilitu 

pracovních míst a integraci do trhu 
práce skupin, pro něž je obtížnější 
najít zaměstnání 

∗ Rozvíjet solidaritu, participaci a 
soudržnost se zřetelem 
k hospodářské a sociální 
konvergenci 

∗ Prosazování technologických 
inovací prostřednictvím 
specifických plánů 

∗ Návrh sítě agentur pro 
sociální ekonomiku 

Aragonie ∗ Podporovat zakládání malých 
podniků za účelem zmirňování 
nedostatku pracovních míst 

∗ Propagovat zakládání asociačních a 
participačních forem samostatné 
výdělečné činnosti  

∗ Spolufinancování provozních 
nákladů sdružení podniků 
sociální ekonomiky  

Asturie ∗ Zlepšovat image sektoru a přispívat 
k modernizaci a 
konkurenceschopnosti podniků 

∗ Propagovat samostatnou 
výdělečnou činnost v sociální 
ekonomice jako alternativní cestu 
k zaměstnanosti 

∗ Odměňovat iniciativy a organizace, 
které jsou pro ostatní v sektoru 
příkladem 

∗ Technická podpora 
samostatné výdělečné 
činnosti a zakládání podniků 
sociální ekonomiky  

∗ Dotace na podporu sociální 
ekonomiky 

Baleárské ostrovy ∗ Podporovat vytváření pracovních 
míst zakládáním nových a 
konsolidací existujících podniků SE  

∗ Zpracování Rámcového 
plánu sociální ekonomiky 

∗ Zapojení zástupců sektoru 

                     
41 http://www.ciriec.es/ES_2000_eng.pdf  
42 Zdroj: Dotazník CIRIEC  
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∗ Posilovat sektor a místní struktury 
v této oblasti 

do participačních orgánů 
∗ Vytvoření garančního 

systému autonomní 
samosprávy pro sociální 
ekonomiku 

Baskicko ∗ Prioritně podporovat zakládání 
podniků SE a konsolidaci 
v souvisících oblastech 

∗ Prosazovat a šířit kooperační 
hodnoty mezi jinými organizacemi, 
zejména participaci pracovníků ve 
vedení a vlastnictví společnosti 

∗ Programy podporující 
spolupráci mezi podniky 
sociální ekonomiky a 
participaci pracovníků 

Kanárské ostrovy ∗ Zvýhodňovat vytváření nových 
činností vedoucí k novým 
pracovním místům 

∗ Zvyšovat rozvoj a 
konkurenceschopnost produkční 
základny 

∗ Podporovat zakládání nových a 
konsolidaci existujících podniků 

∗ Podpora podniků sociální 
ekonomiky při přijímání 
nezaměstnaných do 
zaměstnání/za členy 

∗ Finanční podpora na 
investice do základního 
jmění podniků sociální 
ekonomiky 

∗ Finanční dotace 
Kantábrie ∗ Podporovat SE jako prostředek 

pracovního uplatnění  
∗ Podporovat osoby, které byly 

zapojeny do státního programu 
rozvoje sociální ekonomiky 

∗ Přijímání nových 
pracovníků/členů do podniků 
SE 

∗ Dotace 

Kastilie-La Mancha ∗ Podporovat individuální a asociační 
samostatnou výdělečnou činnost 
jako jednu z hlavních hybných sil 
ekonomického a sociálního rozvoje  

∗ Rozpočet na podporu a 
rozvoj družstev a pracovních 
společenství byl 
zdvojnásoben 

∗ Bylo založeno Centrum 
podnikatelských iniciativ 
sociální ekonomiky (Centro 
de Iniciativas Empresariales 
de Economía Social de 
Castilla-La Mancha – CIESS, 
C-LM)  

Kastilie-León ∗ Přispívat k lepšímu pracovnímu 
umístění určitých skupin, zastavit 
vylidňování oblasti 

∗ Rozvíjet místní zdroje, podporovat 
rozvoj venkova 

∗ Podpora podniků sociální 
ekonomiky přijímající ženy a 
absolventy technických 
studijních oborů 

∗ Podpora zakládání podniků 
sociální ekonomiky 

Katalánsko ∗ Vyrovnávat disparity na místní 
úrovni a prosazovat příslušný typ 
organizací 

∗ Přístup k novým 
technologiím, 
internacionalizace 

Extremadura ∗ Vytvářet stabilní zaměstnanost, 
zastavit vylidňování oblasti, 
podporovat udržitelný rozvoj 

∗ Vybavit družstva a společnosti ve 
většinovém vlastnictví zaměstnanců 
technickými a vedoucími pracovníky 
a podporovat sdružování 

∗ Dosahovat cílů v zájmu komunity 
přesahující rámec podniku 

∗ Příprava návrhu zákona o 
družstevních společnostech 

∗ Vytvoření arbitrážního 
systému pro spory družstev 

∗ Založení Nejvyšší rady 
družstevních hnutí 

∗ Schválení dvou Plánů 
zaměstnanosti - pro období 
1996 – 1999 a 2000 – 2003 

 
Galície ∗ Podporovat podnikání na základě 

modelu samostatné výdělečné 
činnosti 

∗ Vytvoření nové pobídky pro 
zvyšování členské základny 
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∗ Prosazovat životaschopné 
podnikatelské iniciativy vytvářející 
pracovní místa a doplňkové činnosti 
pro zvýšení příjmu venkovských 
rodin 

∗ Vytvářet nástroje pro sociální práci 
a integraci do trhu práce pro 
znevýhodněné skupiny 

 

∗ Zapojení nových skupin 
příjemců do pobídkových 
programů pro zaměstnávání 
nových pracovníků/ příjem 
členů a zvýšení pobídek ve 
prospěch nezaměstnaných 
žen 

∗ Dotace pro družstva a 
společnosti ve většinovém 
vlastnictví zaměstnanců 
investující do zavádění 
nových informačních a 
komunikačních technologií 
vytvářejících nová pracovní 
místa 

∗ Snížení počtu členů 
nezbytných pro založení 
dělnického družstva na 3 
osoby 

Madrid ∗ Využívat nové vzorce 
zaměstnanosti vhodné pro zapojení 
znevýhodněných skupin 

∗ Založení Rady na podporu 
sociální ekonomiky, chránící 
růst a rozvoj sociální 
ekonomiky, a Rady 
družstevního hnutí, které je 
styčným orgánem pro 
jednotlivá družstevní hnutí a 
orgány regionální správy 

Murcia ∗ Zakládat nové podniky 
∗ Podporovat regionální ekonomiku 

∗ Kapitalizace podniků a 
investic ve vztahu k sociální 
ekonomice 

La Rioja ∗ Vytvořit optimální právní rámec pro 
organizace SE usnadňující jejich 
zakládání a rozvoj 

∗ Zvyšovat informovanost o tomto 
sektoru a zviditelňovat jeho sociální 
přínosy 

∗ Vytvořit opatření na podporu 
zpracování ekonomické a finanční 
dokumentace 

∗ Podpora vytváření nových 
pracovních míst a stabilizace 
podniků sociální ekonomiky 
zaměstnávajících nové 
pracovníky 

∗ Pobídky pro integraci žen a 
znevýhodněných skupin do 
zaměstnání  

Valencia ∗ Podporovat asociační struktury 
generující příjem 

∗ Posilování sektoru podporou 
restrukturalizačních a 
racionalizačních opatření  

∗ Podpora konsolidace 
podniků pomocí programů 
na podporu investic 

Zdroj: Dotazník vyplnily věcně příslušné orgány autonomních komunit, CIRIEC, Španělsko 
 
Sociální zodpovědnost podniků 
Sociální zodpovědnost podniků se v posledních letech stala ve Španělsku významným 
tématem. Státní rada pro sociální zodpovědnost podniků byla založena 15. února 2008 jako 
uznávaný poradní a konzultační orgán španělské vlády akreditovaný Ministerstvem práce a 
sociálních věcí. Na národní úrovni bylo implementováno několik politik na podporu sociální 
ekonomiky. 43 
 

                     
43 Informace o sociální zodpovědnosti podniků jsou k dispozici na adrese : http://empleo.mtas.es/empleo/economia-
soc/  
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4.2 Hlavní instituce podílející se na navrhování těchto politik, Koordinace mezi 
jednotlivými institucemi 

Veřejné instituce 
Za sociální ekonomiku ve Španělsku zodpovídá Generální ředitelství pro sociální 
ekonomiku, samostatnou výdělečnou činnost a Evropský sociální fond (DGES - Dirección 
General de Economía Social, del trabajador autónomo y del fondo social europeo); jedno je na 
Ministerstvu práce a sociálních věcí a druhé na Ministerstvu zemědělství, rybolovu a potravin. 
Tato Generální ředitelství jsou také zastoupena ve většině regionálních správních orgánů.44  
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí má exklusivní kompetenci v navrhování legislativy 
v oblasti společností ve většinovém vlastnictví zaměstnanců a společností pro sociální integraci. 
 
Součástí Generálního ředitelství pro sociální ekonomiku DGES je také Registr družstev, jehož 
cílem je označování společností i asociací družstev, které odpovídají zákonu 27/1999 o 
družstvech. Tyto společnosti se zapisují do rejstříku a tím se stávají právnickými osobami. Mezi 
dalšími funkcemi Registru je navrhování, řízení i kontrola podpory pro tyto podniky. 
 
Mezi další instituce v oblasti sociální ekonomiky patří v rámci Ministerstva zemědělství, rybolovu 
a potravin Odbor sociální ekonomiky (Subdirección General de Economía Social) pod 
generálním ředitelstvím místního rozvoje, který je součástí generální sekretariátu zemědělství a 
potravin. Mezi funkce tohoto odboru patří podpora zemědělských asociací a sociální ekonomiky 
s cílem přispět ke zvýšení industrializace, transformace a komercializace potravin ze 
zemědělství. Jeho kompetence jsou tedy omezené na zemědělský sektor a na místní rozvoj. 
 
Rada na podporu sociální ekonomiky (Consejo para el Fomento de la Economía Social) je 
důležitým poradním a konzultačním orgánem, který spadá pod Ministerstvo práce a sociálních 
věcí a ve kterém působí zástupci různých ministerstev (4 zástupci z Ministerstva práce a 
sociálních věcí, 2 zástupci z Ministerstva financí, Ministerstva podpory, Ministerstva 
zemědělství, rybolovu a potravin, Ministerstva zdravotnictví a spotřeby a Ministerstva 
hospodářství. Dále jsou zde reprezentovány Ministerstvo školství, kultury a sportu) a také 
zástupci Generálního ředitelství pro sociální ekonomiku, samostatnou výdělečnou činnost a 
ESF, zástupci autonomních oblastí, Španělská federace obcí a provincií a organizace 
reprezentující sociální ekonomiku. 
 
Asociace spadají pod kompetence Ministerstva vnitra. Nadace spadají pod kompetence různých 
ministerstev, záleží na oblasti činnosti té nadace.  
 
To, že není ve článku 149.1 konstituce zmínka o tom, že družstva spadají do kompetenčního 
oboru státu, znamená, že všechny autonomní oblasti mají exklusivní právo navrhovat legislativu 
v této oblasti s tím, že respektují ostatní nadřazenou legislativu. 
 
Co se týká společností ve většinovém vlastnictví zaměstnanců, tak funkce, za které jsou 
zodpovědné autonomní oblasti, se omezují pouze na vyhodnocení a administrativní registraci 
těchto společností. 
 
Koordinace mezi státní administrací a autonomními oblastmi v těch oborech, kde mají sdílené 
kompetence, se realizuje v rámci různých pravidelných sektorálních konferencí, kde se vždy 
jedná o aktuálních tématech. 
 
Je nutno zmínit, že po posledních všeobecných volbách dne 9. března 2008 se Ministerstvo 
práce a sociálních věcí přejmenovalo na Ministerstvo práce a imigrace a Ministerstvo 
zemědělství, rybolovu a potravin se spojilo s Ministerstvem životního prostředí a vytvořilo 
                     
44 http://www.eesc.europa.eu/groups/3/categories/soceco/A_DI_CES97-2007_DI_en-rev.doc  
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Ministerstvo životního prostředí, venkova a moře. V naší studii jsme používali názvy institucí, 
které platily před těmito volbami. 
 
Zastřešující organizace 
Kromě orgánů veřejné správy poskytujících podporu sociální ekonomice ve Španělsku existuje 
také řada federativních struktur, které nejen zastupují a brání zájmy členských firem a 
organizací, ale poskytují jim také širokou škálu poradenských a technicky podpůrných služeb. 
 
Sektor podniků sociální ekonomiky je organizován podle jednotlivých oblastí aktivit na úrovni 
autonomních oblastí i státu. Existují různé celostátní sektorové svazy, které všechny spadají 
pod jednu organizaci příslušného odvětví, jež zapadá do organizační struktury celostátní 
mezisektorové organizace a představuje vrcholnou instituci zastupující sociální ekonomiku ve 
Španělsku: CEPES (Confederación Empresarial Española de Economía Social - Španělská 
podnikatelská konfederace sociální ekonomiky). CEPES zastřešuje šest národních konfederací 
družstev, sedm podnikatelských asociací sociální ekonomiky, tři regionální konfederace 
družstev a sociální ekonomiky, Národní konfederaci subjektů sociálního zabezpečení/pojišťoven 
(Confederación Nacional de Entidades de Previsión Social - CNEPS) a Obchodní konfederaci 
pracovních společenství (CONFESAL). Španělská konfederace dělnických družstev 
(Confederación de Cooperativas Españolas de Trabajo Asociado - COCETA) spojuje 
konfederace regionů a federace autonomních oblastí družstevního typu, které zaměstnávají asi 
50% pracovníků v podnikatelském sektoru sociální ekonomiky. 
 
Úřady podporují vytváření orgánů, jejichž prostřednictvím se mohou organizace setkávat a 
koordinovat své činnosti, a to na národní úrovni (Rada pro podporu sociální ekonomie a Státní 
rada neziskových organizací pro sociální akce) i na regionální úrovni, kde různé zákony 
autonomních oblastí týkající se družstev zavádějí Vyšší družstevní rady (nebo podobné 
orgány). Nedostatečná shoda mezi sociálními partnery však doposud brání většímu zastoupení 
a participaci sociální ekonomiky v Ekonomických a sociálních radách a v regionálních Paktech 
zaměstnanosti a hospodářského rozvoje. 
 

5. Finanční podpora  
5.1 Veřejné zdroje financování pro rozvoj sociální ekonomiky 

5.1.1 Finanční opatření na národní úrovni45 
První skupina finančních opatření podporujících přímo ekonomické subjekty sociální ekonomiky 
zahrnuje opatření zaváděná na posilování základního jmění družstev zavedením pružnějších 
interních předpisů tak, aby byl jejich podílový kapitál otevřen externím investorům, a to 
prostřednictvím subjektů, jako jsou přidružení nebo spolupracující členové, a tím, že družstva 
mohou vydávat široké veřejnosti obligace bez hlasovacích práv. Současná španělská legislativa 
týkající se družstev všechny tyto postupy umožňuje. 
 
Další finanční opatření spočívá v prosazování finančních podpůrných struktur určených 
pro sektor sociální ekonomiky. Některé zákony o družstvech, např. v Katalánsku nebo Galícii, 
regulují způsob financování ze strany spořitelen používaný v současnosti v jiných evropských 
zemích, jako je Itálie. Spořitelny jako finanční nadace v sociálním zájmu musí část svých 
povinných investic věnovat družstevnímu sektoru.  
 
Prosazování alternativního financování s vazbou na etické financování a mikroúvěry/půjčky je 
další nově vytvořenou formou finanční podpory sociální ekonomiky, která však zatím není 
dostatečně rozvinutá. Jedním z významných zdrojů etického financování a mikroúvěrů ve 
Španělsku je Instituto de Crédito Oficial (ICO). Je to státní podnik (právnická osoba) přidružený 
k Ministerstvu hospodářství a financí prostřednictvím Státního sekretariátu pro ekonomiku. Má 
                     
45 http://www.ciriec.es/ES_2000_eng.pdf  
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statut státní finanční agentury Španělska. Tato agentura prostřednictvím svého mikroúvěrového 
programu poskytuje podnikatelské úvěry osobám, které nemají přístup k běžným finančním 
zdrojům, zejména znevýhodněným skupinám46. 
 
Finanční opatření najdeme také v oblasti regulace práce, kde pružnost nebo odstranění určitých 
pravidel týkajících se pracovníků sociální ekonomiky a představujících ekonomické a finanční 
překážky umožňuje zlepšení finanční pozice tohoto typu firem. Například pracovníci, kteří 
využívají systém přispívání do Mzdového záručního fondu (FOGASA) mohou své vklady 
použít namísto odvádění do FOGASA na založení společnosti ve většinovém vlastnictví 
zaměstnanců či družstva, ve kterých se musí stát jejich společníky. Tímto opatřením mohou 
tedy od roku 2001 využít své příspěvky na vytvoření kapitálu pro budoucí družstvo či jiný podnik 
sociální ekonomiky. Podmínkou je, že tato společnost musí  po dobu 15 let od svého založení 
stále existovat.47 
 
Uvedená opatření mají zlepšovat finanční pozici sociální ekonomiky přímou podporou jejích 
struktur (spíše než podporou činností) s využitím finančních a regulačních mechanismů 
vyžadujících jen velmi nízké veřejné výdaje. 
 

Pro začínající podnikatele ze znevýhodněných skupin obyvatel na trhu práce (nezaměstnaní, 
ženy, mladí lidé atd.) je možnost platit snížené příspěvky do systému sociálního zabezpečení v 
průběhu prvního roku jejich podnikání.  

Od 2. poloviny roku 2007 vstoupil ve Španělsku v platnost nový Zákon upravující status 
samostatně podnikajících osob (nuevo Estatuto para los Trabajadores Autónomos). V rámci 
tohoto Speciálního režimu pro samostatné podnikatele se může podnikatel pojistit v rámci 
národního zdravotního a sociálního pojištění proti invaliditě, nemoci, důchodu, péči o dítě a 
rizika během těhotenství. Nemohou se ale pojistit proti nezaměstnanosti, k tomu slouží 
soukromé pojišťovny. Tímto se tedy zlepšily podmínky pro podnikání i v oblasti sociální 
ekonomiky. 

5.1.2 Evropské zdroje spolufinancované z národních zdrojů na prosazování a rozvoj 
sociální ekonomiky 

Další soubor opatření využívá prostředky přidělované národní vládou na prosazování a rozvoj 
sociální ekonomiky. Hlavním španělským programem v této oblasti je „Rozvoj sociální 
ekonomiky“ na podporu družstev a pracovních společenství z rozpočtové kapitoly 322-C, 
spadající pod Ministerstvo práce. Tento program popisuje systém finanční podpory a je upraven 
třemi specifickými nařízeními. 
 
Programy jsou podporovány ze všech úrovní veřejné správy (autonomní oblasti, stát a Evropská 
unie – zejména z ESF), které poskytují různou míru spolufinancování. Objem disponibilních 
veřejných zdrojů je však ve srovnání s jinými politikami a sektory omezený. 

Financování z EU 
Programové období 2000-2006 
V programovém období 2000-2006 bylo 12 regionálních operačních programů v regionech Cíle 
1, dále 7 regionálních operačních programů pro všechny regiony Cíle 1 - 3 a 11 
multiregionálních tematických programů.  
 
Ve všech 12 regionech Cíle 1 byla sociální ekonomika podporována v rámci Priority 1: 
 

                     
46 http://www.ico.es/web/contenidos/0/396/index  
47 http://www.tt.mtas.es/periodico/laboral/200104/lab20010406.htm 
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Priorita 1 Zvyšování konkurenceschopnosti a rozvoj produkční sítě byla zaměřena na 
zvyšování produktivity a konkurenceschopnost ekonomik regionů Cíle 1 prostřednictvím 
modernizace a změny orientace jejich produkční sítě. Z této priority bylo finančně podporováno 
posilování podnikatelské kapacity se zvláštním důrazem na malé a středně velké podniky, 
samostatnou výdělečnou činnost a posilování sociální ekonomiky.  
 
V regionech spadajících do Cíle 3 byla sociální ekonomika podporována v rámci Priority 2: 
 
Priorita 2 s názvem Posilování podnikatelské kapacity byla zaměřena na komplexní podporu 
této kapacity včetně propagačních činností, podporu a posuzování nezávislé výdělečné činnosti 
a byla určena malým podnikům a nejrůznějším formám subjektů sociální ekonomiky. Byly 
podporovány podniky rozvíjející nové zdroje zaměstnanosti, především v oblasti životního 
prostředí a nových technologií. 
 
Byl také realizován jeden multiregionální tematický program, který podporoval sociální 
ekonomiku v regionech Cíle 1 i v regionech Cíle 3 :  
 
Operační program Podnikatelská iniciativa a celoživotní učení. 
Tento operační program řídí Generální ředitelství pro sociální ekonomiku, samostatnou 
výdělečnou činnost a Evropský sociální fond (ESF) v rámci španělského Ministerstva práce a 
sociálních věcí. Program považuje za svou prioritu na jedné straně podporu posilování 
podnikatelské kapacity, umožňující provádět nové aktivity vedoucí k vytváření nových 
pracovních míst, zejména podporu malých a středně velkých podniků, samostatné výdělečné 
činnosti a sociální ekonomiky. Na druhé straně usiluje také o zvýšení adaptability pracovníků 
prostřednictvím jejich průběžného vzdělávání a školení a zvyšování stability nově vytvořených 
pracovních míst s cílem zvyšovat kvalitu jednotlivých pracovních míst a konkurenceschopnost 
podniků. V regionu Cíle 1 je sociální ekonomika podporována v rámci Opatření 10.8: „Podpora 
vytváření nových aktivit umožňujících zvyšování zaměstnanosti”, zatímco v regionech Cíle 3 je 
podporována Opatřením 2.1: „Podpora vytváření nových aktivit umožňujících vytváření nových 
pracovních míst“. Tato dvě opatření podporují mimo jiné rozvoj sociální ekonomiky, především 
řadu akcí určených pro podporu zakládání a konsolidace družstev a pracovních společenství.  
 
Příklady akcí ve prospěch sociální ekonomiky v rámci operačních programů Podnikatelská 
iniciativa a Celoživotní učení uvádíme níže:  

 Vytváření prostředí pro sociální ekonomiku 
 Zapojení nezaměstnaných do družstev a pracovních společenství 
 Konzultace pro zakládání subjektů sociální ekonomiky nebo podporu rozvoje existujících 

subjektů 
 Podpora a expanze sociální ekonomiky. 

 
Programové období 2007- 2013 
Ve Španělsku je v tomto programovém období 19 operačních programů a 3 multiregionální 
tematické programy. Sociální ekonomika je podporována především v rámci Priority 1 (Posilovat 
podnikání a zvyšovat adaptabilitu pracovníků, zaměstnavatelů a podniků) všech regionálních 
operačních programů a také v rámci multiregionálního tematického programu Adaptabilita a 
zaměstnanost.48 
 
75 % španělských operačních programů zahrnuje opatření na podporu podniků v oblasti 
sociální ekonomiky. Typický příklad, jak je sociální ekonomika zohledněna v operačních 
programech ve Španělsku, je uveden níže: 
 

                     
48 Všechny OP jsou uveřejněny na http://www.mtas.es/UAFSE/es/2007-2013/Periodo2007_2013.htm  
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Prvky sociálního podnikání v rámci Priority 1 Operačního programu samosprávné oblasti 
Kastilie - La Mancha49: „Podporovat podnikání a zvyšovat adaptabilitu pracovníků, 
zaměstnavatelů a podniků”. V Operačním programu jsou uvedeny tyto typy způsobilých výdajů 
vztahující se také na sociální podniky:  

• Financování studií a aktivit rozvoje kapacity v oblasti bezpečnosti práce a zlepšování 
ochrany zdraví na pracovišti se zvláštním zaměřením na mikropodniky, MSP a podniky 
sociální ekonomiky;   

• Podpora navrhování, zpracování a konsolidace projektů týkajících se samostatné 
výdělečné činnosti, mikropodniků, MSP a podniků sociální ekonomiky se zvláštním 
zaměřením na ženy, mládež a osoby se zdravotním postižením.  

Tab. 12 Dotace poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí50 

Typ podpory Popis podpory 
Dotování zaměstnanosti pro družstva a společnosti ve většinovém 
vlastnictví zaměstnanců (spolufinancované z ESF): začlenění 
nezaměstnaných lidí do družstev nebo pracovních společenství 
jako partnerské zaměstnance (socios trabajadores) nebo pracovní 
partnery (socios de trabajo) 
Podpora investic družstev a pracovních společenství 
(spolufinancovaná z ERDF v regionech Cíle 1) - Způsobilé 
investice zahrnují koupi pozemků, stavební práce, technické 
instalace, strojní zařízení, nástroje, dopravu a ICT. Výše grantu 
může být max. 50 % pořizovacích nákladů bez daní. 
 

1) Přímá podpora financování investic přispívajících k 
vytvoření, konsolidaci a zvýšení konkurenceschopnosti 
družstev a pracovních společenství; 

2) Sleva na úroky z půjčky. 

Podpora družstev a 
společností ve 
většinovém vlastnictví 
zaměstnanců 

Platba dávek v nezaměstnanosti jednou platbou. 
Další činnosti 
podporující sociální 
ekonomiku, sociální 
zodpovědnost podniků a 
samostatnou 
výdělečnou činnost  

Tyto aktivity mimo jiné zajišťují podporu státních asociací/sdružení: 

Částečně hradí provozní výdaje asociačních družstevních subjektů 
ve státním sektoru, pracovních společenství, integračních 
společností, nezávislých pracovníků meziresortní povahy a také 
jiných představitelů sociální ekonomiky integrujících asociace 
družstev a pracovních společenství státního sektoru.  

 
5.2 Neveřejné zdroje financování využívané pro rozvoj sociální ekonomiky 

Veřejnou finanční podporu nabízejí tyto soukromé společnosti: 

Ve Španělsku existuje několik poskytovatelů finančních prostředků, kteří investují do sociálně 
prospěšných aktivit (včetně sektoru sociálního podnikání), jako jsou etické banky. Je to 
například:  
 
GAP51 - Skupina na podporu projektů: může poskytovat finanční prostředky ve formě úvěrů 
sociálním podnikům, jako jsou družstva. Při rozhodování o přidělení úvěru určitému projektu 
provádí GAP hodnocení jeho sociální a ekonomické životaschopnosti. Obvyklá doba splatnosti 

                     
49 http://www.mtas.es/UAFSE/es/2007-2013/prog-operativos/Castilla-Mancha.pdf  
50 Ministerstvo práce a sociálních věcí Španělska: http://www.mtas.es/empleo/economia-soc/  
51 www.gap.org.es  
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úvěrů je jeden až tři roky. Úroková míra má většinou stejnou sazbu jako běžné komerční úvěry. 
Podrobnější informace jsou uvedeny v 3. případové studii v oddíle 7. 
 
COOP 57 - Tato firma byla založena v r. 1995. Je to katalánská družstevní společnost a etická 
banka, která se vyvinula z družstevní sítě FACCTA (Nezávislá federace katalánských družstev 
a podniků ve vlastnictví pracujících). Poskytuje podporu a technické a finanční poradenství 
k otázkám týkajícím se ekonomické činnosti členů, jimž také pomáhá získávat finanční zdroje. 
Jejím cílem je založení družstevní spořitelny. Firma COOP 57 v prvním roce své existence 
vyřídila pět žádostí o finanční prostředky, z nichž byly schváleny čtyři žádosti v celkové hodnotě 
cca 112.000 EUR, které celkem vytvořily 20 nových pracovních míst. COOP 57 může 
poskytovat finanční prostředky družstvům, nadacím, sdružením, NNO a jiným podnikům 
v sektoru sociální ekonomiky. Úvěrový limit je 180.000 EUR a doba splatnosti je maximálně 7 
let. 

5.3  Kontrolní systémy pro využívání těchto zdrojů 

Kontrolu výše zmíněných podpor má na starost Ministerstvo práce a sociálních věcí.  
 
V rámci programů spolufinancovaných z ESF je následující implementační struktura: 
 
Řídící orgán 
Řídící orgán ESF ve Španělsku je Ministerstvo práce a sociálních věcí, které jedná podle Oddílu 
VI nařízení 1083/2006 
 
Certifikační orgán 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, které jedná podle Oddílu VI nařízení 1083/2006 
 
Auditorský orgán  
Auditorský dohled nad ESF ve Španělsku má v kompetenci Hlavní intervenční administrativní 
úřad státu (IGAE) pod Ministerstvem financí, které jedná v souladu s Oddílem VI Nařízení 
1083/2006. V případě regionálních operačních programů je auditorským orgánem odpovídající 
autonomní oblast.  
 
 

6. Další typy podpory 
Tab. 13 Podpora rozvoje sociální ekonomiky na národní úrovni ve Španělsku 

Aktivity podporující 
zaměstnanost v podnicích 
sociální ekonomiky 

Tato opatření jsou spolufinancována z ESF a jsou zaměřena 
na: 

1) Školení: 
Realizace vzdělávacích aktivit přímo spojených s rozvojem 
zaměstnanosti.  Podpora akcí pro poskytování znalostí a 
zvyšování informovanosti     o družstevnictví a sociální 
ekonomice, určených pro nezaměstnané, pracovní partnery 
družstev a pracovních společenství a další osoby se 
zájmem o založení nebo zlepšení funkce subjektů sociální 
ekonomiky, se zvláštním důrazem na skupiny se ztíženým 
přístupem na trh práce. 
 
2) Rozvoj a šíření informací:  
Organizace seminářů, workshopů, kongresů a jiných 
činností pro studium aspektů sociální ekonomiky, které 
ovlivňují schopnost vytvářet pracovní místa, a také šíření 
informací ve sdělovacích prostředcích, publikační a jiné 
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činnosti zvyšující informovanost o organizaci a provozu 
družstev, pracovních společenství a jiných forem sociální 
ekonomiky. 

Podpora samostatné 
výdělečné činnosti  

 

Toto opatření je spolufinancováno z ESF a je zaměřeno na 
prosazování samostatné výdělečné činnosti v těchto cílových 
skupinách: 

 Nezaměstnaní 
 Nezaměstnaní se zdravotním postižením  
 Navracející se španělští emigranti 
 Uživatelé drog 
 Podpora osob mladších 30 let a žen mladších 35 let 
 Zaměstnávání rodinných příslušníků 

Jiné činnosti podporující 
sociální ekonomiku, sociální 
zodpovědnost podniků a 
samostatnou výdělečnou 
činnost  

Uvedené činnosti mají tyto cíle: Školení, rozvoj a zvyšování 
informovanosti. Podpora sociální ekonomiky, samostatné 
výdělečné činnosti a sociální zodpovědnosti prostřednictvím 
činností jako je školení, rozvoj a zvyšování informovanosti. 

 
Existuje také mnoho dalších typů podpory v jednotlivých španělských regionech. Podrobnější 
informace jsou uvedeny v Tabulce 7. Chybějící regiony neposkytly informace o dalších typech 
podpory v rámci průzkumu realizovaného CIRIEC.  
 
Všechny podpory popsány v oddíle 5.1.2 a 6 upravují tato tři následující nařízení: 

• Nařízení Ministerstva práce a sociálních věcí TAS/3501/2005 ze 7. listopadu 2005, 
jímž se stanovují regulační základy pro přidělování dotací na podporu zaměstnanosti 
a zlepšování konkurenceschopnosti družstev a společností ve většinovém vlastnictví 
zaměstnanců52 

• Nařízení Ministerstva práce a sociálních věcí TAS/1682/2007 ze 6. června 2007, 
jímž se stanovují regulační základy pro přidělování dotací na činnosti spojené 
s propagací sociální ekonomiky, sociální odpovědnosti podniků a samostatné 
výdělečné činnosti  a na úhradu výdajů na fungování sdružení družstev, společností 
ve většinovém vlastnictví zaměstnanců, podniků zaměřených na začleňování osob 
v situaci sociálního vyloučení, osob samostatně výdělečně činných a jiných institucí 
reprezentujících sociální ekonomiku v oblasti státu, a jímž se vypisuje výzva 
k podávání žádostí o tyto dotace na rok 200753  

• Nařízení Ministerstva práce a sociálních věcí TAS/2749/2007 z 11. září 2007, jímž 
se vyzývá k podávání žádostí o dotace na podporu zaměstnanosti a zlepšování 
konkurenceschopnosti družstev, jejichž společenská oblast je státní nebo se 
omezuje na města Ceuta a Melilla, a společností ve většinovém vlastnictví 
zaměstnanců, které v těchto městech sídlí. 

                     
52 Na webových stránkách MPSV:  http://www.mtas.es/empleo/economia-soc/Ayudas/Normativa/ORDEN3501.pdf 
53 http://www.mtas.es/empleo/economia-soc/NoticiasDoc/NoticiasPortada/ORDEN_TAS_1682_2007.pdf 
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Tab.14 Další typy podpory rozvoje sociální ekonomiky v autonomních oblastech 
Španělska54 

Autonomní oblast Podpůrné opatření 
Andalusie  Vzdělávací program podpůrných center pro podnikatele SE 

 „Duhové ceny“ Družstevní rady Andalusie za činnost 
v družstevním hnutí 

 Návrh sítě agentur na podporu sociální ekonomiky 
Aragonie   Ocenění a řády za podporu zaměstnanosti udělované 

každoročně s cílem podpořit zaměstnávání ve družstvech a 
pracovních společenství 

Asturie  Technická podpora samostatné výdělečné činnosti a zakládání 
podniků sociální ekonomiky  

Baleárské ostrovy  Vytvoření garančního systému autonomní samosprávy pro 
sociální ekonomiku 

Baskicko  Podpora asociačních struktur a poskytování manažerských 
nástrojů 

 Speciální kurzy v oblasti sociální ekonomiky 
 Podpora přijímání nových členů a zakládání podniků sociální 

ekonomiky v lokalitách nových pracovních příležitostí 
Kanárské ostrovy  Technická pomoc a vzdělávání, propagace sociální ekonomiky 
Kantábrie  Kurzy, propagace sociální ekonomiky 
Kastilie-La Mancha  Bylo založeno Centrum podnikatelských iniciativ sociální 

ekonomiky  
Kastilie-Leon  Podpora zakládání podniků sociální ekonomiky 
Katalánsko  Semináře okresního zastupitelstva a udělování cen v oblasti 

sociální ekonomiky 
La Rioja  Profesionalizace vedení podniků sociální ekonomiky  
Valencia   Příprava vzdělávacích programů 
Zdroj: Dotazník vyplněný příslušnými orgány autonomních oblastí, CIRIEC – Španělsko 
 
Na regionální a národní úrovni existuje více než 200 organizací sdružujících sociální podniky, 
které těmto podnikům poskytují určitou míru nefinanční podpory. Některé z nich jsou vymezeny 
geograficky, jiné spíše sektorově. Tyto organizace obvykle sociálním podnikům nabízejí rozvoj 
kapacity, vzdělávání/ školení a příležitosti k činnostem v sítích. Některé z těchto aktivit jsou 
financovány z Evropského sociálního fondu. FECOMA (Federace madridských družstev) např. 
realizuje řadu školení na téma „Zvyšování kvality Vašich služeb“ určených pro madridské 
sociální podniky. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu. 

                     
54 http://www.mtas.es/empleo/economia-soc/Ayudas/Normativa/ORDEN2749.pdf 
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7. Tři příklady dobré praxe 

 
1. případová studie 

Název projektu: ERES Sevilla 
http://www.eressevilla.org/nuestra_empresa/eresSevilla.php 
Město nebo region: Sevilla, autonomní oblast Andalusie, Španělsko 
 
Oblast realizace projektu: Město Sevilla se zvláštním zaměřením na oblasti s vyšší 
nezaměstnaností a mírou sociálního vyloučení. 
 
Jak je projekt financován? 
Celkový rozpočet: 1.614.609 EUR. EQUAL 
Spolufinancováno z regionální vlády Andalusie 
Dále od organizace Podnikatelská federace Andalusie pracovních společenství 
(FEANSAL), Magistrátu města Sevilla,Unie pracovníků ze Sevilly U:G:T., CC:OO: 
Konfederace podnikatelů ze Sevilly 
 
Popis projektu: 
 
Obecný cíl: 
Podporovat socioekonomickou integraci osob ohrožených sociálním vyloučením 
vytvořením nových partnerských modelů s výrobními/produktivními strukturami na 
místní úrovni, které jsou založeny na zodpovědnosti podniků a uplatňují multikulturní 
a genderový přístup. 
 
Specifické cíle: 

- Zvýšit kvalifikaci integračních týmů a pracovníků zprostředkujících 
zaměstnání 

- Identifikovat faktory nerovnosti omezující přístup žen na trh práce a podpůrná 
opatření na jejich překonání 

- Zorganizovat informační kampaň o integraci znevýhodněných skupin na trh 
práce: konference s podnikateli o sociální zodpovědnosti podniků 

- Posílit závěrečnou fázi procesu zapojení do práce, stimulovat účast 
sevillských MSP a podniků sociální ekonomiky, rozvíjet jejich sociální 
zodpovědnost 

 
Realizované aktivity: 

- Návrh a vyzkoušení modelu sociální zodpovědnosti: 
studie a aplikace určitých opatření v pěti podnicích, které připustily možnost 
uznat model práce, který podporuje integraci pracovníků  

- Sociopedagogický dohled 
Dohled na proces umístění pracovníků během návštěv v podnicích, rozhovory 
s pracovníky, jejich okolím a zodpovědnou osobou, aby se identifikovaly 
obtíže, případné konflikty nebo existující potřeby.  
Návrh nápravných opatření při zjištění problémů s důrazem na multikulturní 
prostředí, rasovou a genderovovou problematiku.  

- Poradenství a pomoc při hledání zaměstnání 
- Vzdělávání klientů 

Kontinuální vzdělávání, aby si klient udržel získané místo a byla zajištěna 
jeho pracovní efektivita: vzdělávací moduly pro naučení základních 
pracovních návyků, osobní rozvoj, cizí jazyky či autoškola. 
Školení šité na míru konkrétnímu pracovnímu místu: získání konkrétní 
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specializace nebo školení pro určité specifické potřeby plynoucí z pracovního 
místa.  

- Vzdělávání vychovatelů, personálu a specializovaných pracovníků 
Vzdělávací moduly na rasovou, genderovou a multikulturní problematiku pro 
zlepšení kvalifikace personálu zodpovědného za zaměstnání jedinců se 
speciálními potřebami.  
Vzdělávací moduly o sociální zodpovědnosti firem pro osoby, které jsou za to 
ve svých podnicích zodpovědné 

- Osvětová kampaň v různých kolektivech znevýhodněných jedinců o 
možnostech jejich zapojení do pracovního procesu  

 
  
Realizační partneři: 

 Regionální ministerstvo zaměstnanosti – Generální ředitelství pro podporu 
zaměstnanosti, Regionální vláda Andalusie (vedoucí partner) 

- Magistrát Sevilly (koordinátor) 
- Asociace andaluských otců a matek pro integraci, stabilizaci a podporu osob 

s psychiatrickým znevýhodněním – Asociación Andaluza de Padres y Madres 
para la Integración, Normalización y Promoción de las Personas con 
Discapacidad Psíquica, 

 ASPANRI- Asociace sociálních studií pro rovnost žen – Asociación de 
Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer, AESIM 

- Asociace „Sevilla dává uprchlíkům“ – Sevilla Acoge 
- Caja San Fernando de Sevilla y Jerez 
- Dělnická komise na vzdělávání Sevilla Comisiones Obreras enseňanza de 

Sevilla –CC.OO.–Sevilla 
- Konfederace sevillských podniků – Confederación Empresarial Sevillana, 

CES 
- Podnikatelská federace Andalusie pracovních společenství Federación 

Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales, FEANSAL 
- Federace sousedských asociací Federación Provincial de Asociaciones de 

Vecinos, FPAV 
- Zastavárna a spořitelna měst Huelva a Sevilla Monte de Piedad y Caja de 

Ahorros de Huelva y Sevilla 
- Unie pracovníků Sevilly Unión General de Trabajadores de Sevilla, UGT-

Sevilla 
- Romská unie Andalusie Unión Romaní de Andalucía 

 
Míra úspěšnosti projektu: 
Projekt byl velmi úspěšný 
Úspěch bylo již to, že se podařilo v rámci tohoto sdružení pro rozvoj zapojit jak 
podnikatelské subjekty: C.E.S. a FEANSAL, tak odbory CC.OO a U:G:T., bankovní 
sektor: CAJASOL, občanské sdružení: UNION ROMANI, Federace sousedských 
asociací a další. Úspěchem bylo to, že pracovaly v souladu a sdílely stejný cíl. 
 
Úspěšné bylo to, že se přiblížil firmám koncept Sociální zodpovědnosti firem, 
přestože není ještě plně využíván a že se podařilo zaměstnat mnoho osob ze 
znevýhodněných skupin. 
 
Výsledky v číslech: 
750 účastníků – příjemců školení či supervize  (zástupci jak z řad klientů -
zaměstnanců, tak zaměstnavatelů, spolupracovníků atd.) 
400 navštívených podniků 
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Jaké se při realizaci projektu vyskytly hlavní překážky nebo potíže? 
Hlavní překážkou bylo přesvědčit všechny zapojené partnery o smysluplnosti 
projektu a pracovat dohromady na společném cíli.  
Nejenom, že se toto povedlo, ale podařilo se také přesvědčit další organizace o 
nutnosti sociální zodpovědnosti k jejich prostředí a k zaměstnancům a zaměstnat 
znevýhodněné osoby,aby se zapojili do trhu práce.  
Jak projekt zapadá do místních, regionálních či národních politik? 
Podnikatelská federace Andalusie pracovních společenství – FEANSAL (hlavní 
partner projektu), je sama o sobě součástí sociální ekonomiky, funguje tedy na 
stejných principech sociální zodpovědnosti tak, jak to vyžadují od svých partnerů, což 
je bráno na místní úrovni velmi pozitivně.  
 
Ve Španělsku je sociální ekonomika celkově uznávána a považována za důležitou. V 
Andalusii je dokonce rozšířena nejvíce z celého Španělska a je podporována na 
všech úrovních. Tento projekt tedy zapadá do všech politik, které sociální ekonomiku 
ve Španělsku, respektive v Andalusii podporují.  
 
Které prvky projektu jsou přenosné? 

1. Spolupráce mezi různými subjekty je velmi přínosná a funguje výborně, 
pokud se každý z partnerů snaží.  

2. Organizace jsou ochotné převzít sociální zodpovědnost a zaměstnávat 
znevýhodněné osoby na trhu práce. Stává se ale to, že neví, jaké množství 
lidských zdrojů mají k dispozici. 

 
Nejdůležitější rady (Kdy je možno kontaktovat projektového manažera) 
Co byste poradili zpracovatelům politik uvažující o implementaci podobné iniciativy 
v jejich oblasti?  
Spolupráce s partnery byla velmi přínosná, byl to jeden z hlavních předpokladů 
úspěšnosti projektů. 
 
 

2. případová studie 
Název projektu: FUNDANEL - Vzdělávací plán pro podniky sociální ekonomiky 
Město nebo region: Autonomní oblast Navarra, Španělsko 
 
Oblast realizace projektu: Autonomní oblast Navarra, Španělsko 
 
Jak je projekt financován? 
 
Prostředky z ESF – region Cíle 3 
68.002 EUR 
Prostředky celkem (ESF + spolufinancování od Ministerstva práce a soc. věcí) 
113.153 EUR 
 
Popis projektu: 
 
FUNDANEL, vzdělávací pobočka organizace ANEL, od r. 2001 implementuje 
vzdělávací plán určený pro plnění specifických potřeb členů ANEL (ANEL – Asociace 
pro podnikání a sociální ekonomiku, která v současnosti sdružuje 169 podniků 
z autonomní oblasti Navarra). „Naši členové jsou činní ve všech sektorech 
ekonomiky od výroby po služby. Tyto podniky jsou výjimečné tím, že je pro ně 
prioritou sociální kapitál a nikoli zisk,” vysvětluje Maria José Vivar, manažerka 
vzdělávání a konzultantka. 
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Organizace FUNDANEL provedla podrobné posouzení vzdělávacích potřeb a na 
základě požadavků manažerů a ostatních pracovníků podniků navrhla soubor 
vzdělávacích modulů vhodných pro všechny sektory. „Vzdělávacími potřebami, které 
jsou specifické pro jeden podnik nebo model řízení, se nezabýváme. Zaměřili jsme 
se na potřeby, které podniky často přehlížejí, ale přitom mají zásadní význam pro 
zachování efektivnosti práce,” říká M.J.Vivar. 
 
Zvyšování uspokojení z práce 
Vzdělávací moduly zahrnují tyto čtyři hlavní oblasti: kvalita, životní prostředí a 
prevence rizika na pracovišti; kultura a organizace; adaptace dovedností; informační 
a komunikační technologie. V r. 2002 proběhlo 27 kurzů s 332 účastníky, z nichž 
třetinu tvořily ženy a více než dvě třetiny osoby starší 45 let. 
 
Během každého vzdělávacího kurzu i po něm se provádí hodnocení. M.J.Vivar 
vysvětluje, že zaměstnanci se většinou učí novým dovednostem rádi. Zvyšuje to 
jejich loajalitu k podniku, osobní uspokojení i pracovní prostředí. Kurzy mohou také 
vést k organizačním změnám a zvýšit produktivitu podniku. 
 
Realizační partneři:  
Na projektu pracovala pouze asociace ANEL (konkrétně jejich nadace FUNDANEL) 
bez dalších partnerů.  
Míra úspěšnosti projektu: Tento projekt byl vyhodnocen jako jeden 
z nejúspěšnějších projektů spolufinancovaných z ESF ve Španělsku 
Úspěchem byla nejprve celkově velká spokojenost studentů/ek tohoto oboru, poté to, 
že někteří/ré studenti/ky mohli využít své získané kompetence v podnicích sociální 
ekonomiky, kde to bylo hodnoceno velmi pozitivně. 
Jaké se při realizaci projektu vyskytly hlavní překážky nebo potíže?  

• Zaměstnanci měli k dispozici velmi málo času 
• Geografická roztříštěnost malých podniků sociální ekonomiky po celé oblasti 

Navarry 
• Potřeba minimálního počtu osob (12-15) k tomu, aby se mohlo vyučovat 
• Nedostatek zdrojů k tomu, aby podniky mohly investovat do vzdělávání nebo 

kompenzovat ušlý zisk 
• Velikost podniků v sociální ekonomice 

Jak projekt zapadá do místních, regionálních či národních politik? 
Projekt je spojen s následujícími politikami: 
Adaptace profesních kompetencí zaměstnanců na aktuální trh práce 
Zlepšení konkurenceschopnosti podniků sociální ekonomiky a zlepšení jejich pozice 
na trhu 
Vytváření stabilních a dobrých pracovních míst  
Které prvky projektu jsou přenosné? 
Asociace ANEL zná přímo potřeby svých podniků a i s pomocí předchozího 
realizovaného průzkumu byla schopna vytvořit vzdělávání na míru včetně 
metodologie práce, plánu aktivit, získání prostředků a zdrojů.  
Průběžné hodnocení výsledků projektu ve spolupráci se sociálními podniky zajišťuje 
lepší dosažení cílů.  
Nejdůležitější rady (Kdy je možno kontaktovat projektového manažera) 
Co byste poradili zpracovatelům politik uvažujících o implementaci podobné iniciativy 
v jejich oblasti? Například: 
- Spolupráce s partnery? 
- Účinná realizace? 
- Jak oslovit obtížně dosažitelné cílové skupiny? 
- Zapojení soukromého sektoru? 
- Získání finančních prostředků? 
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3. Případová studie 
Název projektu: GAP http://www.gap.org.es/index.php3  
Město nebo region: Madrid, Španělsko 
 
Oblast realizace projektu: 
 
Projekt je realizován v Madridu, lze z něj však financovat také aktivity v širším 
regionu.  
Jak je projekt financován? 
 
Projekt financuje klub soukromých investorů. Je založen na italském vzájemně 
podpůrném modelu. 
Popis projektu: 
 
Projekt GAP zahájila v r. 1999 skupina osob spojených se sociální ekonomikou, které 
cítily, že je třeba vytvořit alternativní finanční nástroje vyhovující potřebám sociální 
ekonomiky. Tyto osoby se rozhodly aplikovat ve Španělsku model italské společnosti 
Società Mutua per l’Autogestione (MAG). V r. 2000 GAP poskytl svůj první úvěr ve 
výši jednoho milionu peset jedné cestovní kanceláři. Na této investici se podílelo 15 
osob. V r. 2002 GAP získal statut “neziskového kulturního sdružení”. 
 
GAP v současnosti stále poskytuje finanční prostředky sociálním podnikům, např. 
družstvům. Při rozhodování o tom, zda je určitý projekt úvěruschopný, GAP provádí 
posouzení jeho sociální a také ekonomické životaschopnosti. Úvěry se obvykle 
splácejí po dobu tří let. Úroková míra se obvykle rovná běžné komerční úrokové 
míře. 
 
Cílem GAP je zvýšit vzájemnou důvěru mezi financovateli a podnikateli na základě 
intenzivní komunikace a zpětné vazby. 
 
Realizační partneři: 
Projekt realizuje skupina soukromých investorů.  
 
Míra úspěšnosti projektu: 
Projekt úspěšně půjčil finanční prostředky řadě sociálních podniků; je to např.:  

• Emaus M-Sur – sociální podnik zaměřený na oblast recyklace. V r. 2003 
získal úvěr ve výši 25.500 EUR, který začal splácet v r. 2004;  

• Open till Dawn – družstevní noční klub a společnost pro večerní volnočasové 
aktivity, který v r. 2002 získal úvěr ve výši 6.250 EUR, který byl splacen v r. 
2003; 

• Alandar je sociální časopis, který získal finanční podporu cca 6.000 EUR.  
 
Jaké se při realizaci projektu vyskytly hlavní překážky nebo potíže? 
Největší překážkou ve Španělsku je nedostatek znalostí týkajících se sektoru 
sociálního podnikání a pojmu sociální investice.  
 
Jak projekt zapadá do místních, regionálních či národních politik? 
Projekt GAP není veřejným sektorem podporován.   
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Které prvky projektu jsou přenosné? 
Všechny prvky projektu jsou přenosné – vlastní model byl převeden z italského 
systému. Projekt GAP byl zasazen do Sítě alternativních finančních nástrojů,  
umožňující výměnu zkušeností s podobnými organizacemi a přenos případů dobré 
praxe.  
Nejdůležitější rady (Kdy je možno kontaktovat projektového manažera) 

• Projekty posuzujte podle jejich sociální a ekonomické hodnoty. Hlavní slovo 
při rozhodování, zda sociálnímu podniku prostředky půjčit nebo ne, mají 
investoři.  

• Zajistěte, aby mezi stranou zodpovídající za realizaci financovaného projektu 
(např. sociálními podnikateli) a financovateli byly otevřené a transparentní 
vztahy založené na důvěře – právě tato míra důvěry je nejvyšší zárukou, že 
prostředky budou navráceny,  

• Na samém počátku stanovte, jak budou probíhat splátky a jak se bude 
postupovat, pokud se sociální podnikatel dostane do problémů.  

 
 

8. Seznam použitých zdrojů: 
 Evropská komise – Fiche Španělska: 

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/coop/projects-
studies/doc/country_fiches_es.pdf   

 CEPES organizace: http://www.cepes.es/  
 Prezentace o sociální ekonomice organizace CIES 

http://www.redcanariarural.org/materiales/Eje%201/1.1.1/Alexis%20Romero.pdf  
 Shrnutí zprávy o sociální ekonomice ve Španělsku v roce 2000, organizace CIRIEC: 

http://www.ciriec.es/ES_2000_eng.pdf  
 Ana Campo: Studie o legislativě sociálních ekonomik, http://www.efc.be/cgi-

bin/articlepublisher.pl?filename=AC-SE--C-2.html  
 Ročenka sociální ekonomiky ve Španělsku: 

http://v07.cepes.es/media/docs/Anuario%20Cepes%202006-2007.pdf    
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Španělsku: 

http://www.mtas.es/empleo/economia-soc/ 
 Statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí ve Španělsku: 

http://empleo.mtas.es/empleo/economia-
soc/BaseDeDatos/CaracteristicasTrabajadores/2007/3Trim/RESUMEN_TRIMESTRAL.p
df  

 Studie Sociální ekonomika v Evropské unii, organizace CIRIEC: 
http://www.eesc.europa.eu/groups/3/categories/soceco/A_DI_CES97-2007_DI_en-
rev.doc  

 Integrovaný operační program pro Andalusii: 
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/fondos/poia_interreg/POIA/publicaci
ones/october2003.pdf  

 Studie INAISE: Finanční nástroje sociální ekonomiky v Evropě a jejich dopad na tvorbu 
pracovních míst: 
http://www.inaise.org/doc%20download/FISE%20and%20job%20creation.PDF  

 Nařízení o Mzdovém záručním fondu, Ministerstvo práce a sociálních věcí: 
http://www.tt.mtas.es/periodico/laboral/200104/lab20010406.htm  
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9. Seznam osob zkontaktovaných pro výzkum o Španělsku:  

Jméno Organizace Funkce 
Francisco J. Mendoza Nogales ERES Sevilla, 

organizace 
Projektový manažer 

Miguel Presencio Regionální vláda 
Andalusie - Junta de 
Andalusia  

Programový manažer  

• Sonia Villa Nunez 
• Maria Jose Barrero Garcia 
• Juan Perez Lozano 
• Maria Teresa Reina Cantalejo  

Evropská komise Kontaktní osoby pro 
Španělsko 

Marisa Gabarain Fundanel, organizace Projektová manažerka 
Sergio Marin CEPES organizace Projektový manažer 
Arturo Salmeron MPSV (MTAS) ve 

Španělsku 
Vedoucí oddělení pro 
sociální ekonomiku 
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II.1.3 Analýza modelu sociální ekonomiky v Německu 
1. Definice pojmu „sociální ekonomika” 

V Německu není oblast mezi trhem a státem běžně chápána jako jednotný institucionální 
sektor. Ani neziskový sektor není v běžné komunikaci ani při právnických, ekonomických či 
politických debatách považován za jeden subjekt. Pro organizace nacházející se mezi státními 
agenturami a tržními podniky se používá několik obecných termínů: Vereine und Verbände 
(sdružení/asociace), gemeinnützige Organisationen (obecně prospěšné organizace) 
s významnou podmnožinou „sdružení bezplatné sociální péče”, gemeinwirtschaftliche 
Unternehmen (podniky komunálního hospodářství) a Organisationen ohne Erwerbszweck 
(organizace nekomerční povahy). Přívlastky (freiwillig/dobrovolný, gemeinnützig/obecně 
prospěšný, gemeinwirtschaftlich/komunální) nebo (ohne Erwerbszweck/nekomerční povahy) lze 
používat pro popis sektorů či systémů (Wesen): Vereins- und Verbandswesen (asociační 
systém), Gemeinnützigkeitswesen (obecně prospěšný systém), Gemeinwirtschaftswesen 
(komunální hospodářství) a Nicht-Erwerbssektor (nekomerční sektor) (Anheier 1993). 

Definice termínu „sociální podnik“ v německém kontextu (Birkholzer 2002): 

 Snaží se realizovat sociální cíle pomocí ekonomických aktivit. 
 Jsou to neziskové organizace. Veškeré zisky jsou reinvestovány do dosahování 

sociálních cílů.  
 Jsou řízeny svěřenecky a přínosy jsou určeny lidem nebo oblastem popsaným 

v sociálních cílech. 
 
Sociální podniky v Německu více méně využívají vícezdrojové financování a příjmy čerpají 
z tržních aktivit, veřejných služeb a/nebo dotací a v neposlední řadě ze soukromých darů, a to 
buď peněžních, nebo stále častěji na základě dobrovolnické práce55. 

Obr. 2 Vícezdrojové financování sociálních podniků:56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z nedávného průzkumu, který v r. 2004 provedlo nadnárodní partnerství SQUARES, 
financované z iniciativy EQUAL57 vyplynulo, že pracovní definice sociální ekonomiky a 

                     
55 Zdroj : http://www.crida-fr.org/03_actualites/streams/stream%204/ISTR-EMES_Birkholser.doc 
56 Work Integration Social Enteprises in Germany, Schulz et al.  
http://www.istr.org/conferences/toronto/workingpapers/bode.ingo.pdf  
57 Observations on the Relationship between Local Authorities and The Social Economy 
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sociálního podnikání v Německu je nadále neoficiální, tento sektor je však přesto při 
aplikaci kritérií EMES58 patrný. 
 
Podle Poradenské firmy specializující se na projekty sociálního podnikání (FAF - Fachberatung 
für Arbeits und Firmenprojekte) sociální podniky zahrnují všechny typy podniků, které jsou tržně 
orientované, ale zaměstnávají vysoké procento osob ze znevýhodněných cílových skupin, 
včetně dlouhodobě nezaměstnaných, migrantů, osob, které byly dříve drogově závislé, a osob 
se zdravotním postižením.  

2. Přehledy  
2.1  Stručný historický přehled vývoje sociální ekonomiky za posledních 10 – 15 let 

80. léta 
Jedním z hlavních jevů, který ovlivnil rozvoj sociální ekonomiky v polovině 80. let, byl rostoucí 
počet nezaměstnaných v tomto období. Docházelo k zakládání velkého počtu pracovních a 
profesních organizací z iniciativy odborů a také v oblasti politiky trhu práce. Hlavním cílem 
těchto organizací bylo vytváření pracovních příležitostí a také kvalifikace a reintegrace 
nezaměstnaných do běžného trhu práce.  

V polovině 90. let po prudkém nárůstu počtu zmíněných organizací ve východním Německu 
bylo v této oblasti zaměstnáno téměř 500.000 osob. Pokud jde o právní status, v tomto sektoru 
převládala forma sdružení (50%) a společností s ručením omezeným (50%).  

Specifická situace v Německé demokratické republice (NDR) 
Význam termínu třetí sektor nepopisuje dobře situaci v bývalé NDR, kde bylo asi 90 masových 
sociálních organizací pod vlivem vládnoucí strany SED. Vedle systému státních podniků 
souběžně nabízely sociální služby a volnočasové aktivity. Tyto subjekty například provozovaly 
mateřské školky a denní jesle a zajišťovaly zařízení pro sportovní a kulturní aktivity. 
V každodenním provozu fungovaly do značné míry jako neziskové organizace: pracovali v nich 
dobrovolníci a organizace byly podporovány z daní a soukromých darů a také ze státního 
rozpočtu. Jinými slovy v bývalé NDR, zejména na místní úrovni, neziskové organizace de facto 
existovaly, ale třetí sektor jako takový, který by byl nezávislý na státní kontrole a ideologii, 
neexistoval. 

Situace ve východním a západním Německu od 90. let 
Na konci 90. let byl třetí sektor ve východním a západním Německu v důsledku aplikace 
principu subsidiarity rozdělen na dvě části. Ty neziskové organizace, které byly činné v oblasti 
zdravotnických a sociálních služeb, jež jsou spojeny se sociálními sdruženími, jsou dokonale 
integrovány do systému státního financování, které je ekonomickou základnou této části třetího 
sektoru. Tato část třetího sektoru je silně závislá na státě. Jiná je situace asociací v oblasti 
sportu, kultury a rekreace, advokacie a životního prostředí; jde převážně o organizace 
poskytující služby členské základně. Jsou dobře začleněny do občanské společnosti a 
financovány převážně z členských poplatků a dostávají mnohem nižší podporu ze státního 
rozpočtu ve formě grantů a dotací. Tyto dobrovolnické organizace početně tvoří většinu sektoru, 
počet subjektů se odhaduje na cca 250.000. Z ekonomického hlediska však vzhledem k počtu 
zaměstnanců a objemu výdajů mají tato sdružení mnohem menší dopad než neziskové 
organizace činné v oblasti zdravotnických a sociálních služeb (Anheier 2000). 

                                                                  
http://www.socialenterprise.org.uk/Publications.aspx?WCI=htmPublication&WCE=Show&WCU=RESRC_PKEY=1134
,STATE=R%3d4608%7epDFROM%3d1753-01-01%7epDTO%3d9999-12-31%7epMT%3d0%7epTO%3dY  
58 European research network EMES http://www.emes.net  
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2.2 Stručný popis procesu rozvoje legislativního rámce sociální ekonomiky 

V Německu legislativní rámec sociální ekonomiky zahrnuje: 

 Legislativa týkající se organizací třetího sektoru (OTS) je zakotvena v různých zákonech. Na 
rozdíl od jiných evropských systémů upravuje německý systém právní existenci OTS ve 
dvou samostatných oblastech: občanském právu a daňovém právu. Právní forma existence 
OTS v působnosti občanského práva obecně nemá vazbu na daňové otázky, které upravuje 
daňový zákon. Z tohoto důvodu nelze v německé legislativě uplatnit univerzální termín 
NNO, aniž by ztratil význam. Pro účely této kapitoly proto nahradíme termín NNO termínem 
OTS, abychom indikovali, že jde o daňově zvýhodněné právnické osoby.  

Německo je federativní stát se Spolkem na národní úrovni a 16 zeměmi. Jednotná celostátní 
regulace OTS proto neexistuje. Zákon o nadacích např. upravuje samostatně legislativa 
jednotlivých 16 zemí. Země provádějí regulaci také jiných právnických osob. 

Základem federativního uspořádání je, že národní (spolková) legislativa je nadřazena legislativě 
spolkových zemí. Pokud existuje rozpor mezi národní právní úpravou OTS a legislativou 
spolkových zemí, je závazná národní legislativa (s výjimkou nadací).  

Rozvoj legislativy vztahující se na subjekty sociální ekonomiky probíhal také na těchto dvou 
úrovních občanského a daňového práva. 

 Družstva se řídí Zákonem o družstevních spolcích z r. 1889, který byl novelizován, aby 
vyhovoval potřebám zavedených, velkých družstev a blíží se pravidlům obchodního 
zákoníku. Družstva nebyla považována za organizace obecného zájmu, jejich cílem bylo 
prosazování ekonomických zájmů jejich členů. Až v r. 2006 byla schválena významná 
novela stanovící, že družstva mohou plnit také sociální a kulturní potřeby svých členů.59 

 
 Sdružení jsou definována v Občanském zákoníku z r. 1900 a jsou určena pro sociální cíle; 

ekonomické činnosti jsou provozovány po vedlejší linii a sdružení neřídí plnohodnotné 
podniky, kromě případů, kdy jsou registrována jako ekonomická sdružení. 

 
Řada nejvýznamnějších federálních institucí (mimo jiné Netz, BAG Integration a Best 3S) na 
základě zkušeností z práce v tematické pracovní skupině EQUAL pro oblast sociální ekonomiky 
pracuje na vytvoření nové společné identity sociálních podniků.60 Cílem je spojit sociální firmy 
(Integrationsfirmen), družstva (Genossenschaften) a obchodní sdružení veřejné péče 
(Wohlfahrtsverbände), aby mohly společně usilovat o získání právního statutu operátorů trhu 
práce. Tento statut lze získat splněním tvrdého kritéria 25% znevýhodněných členů nebo 
měkčího kritéria - požadavku na zakotvení sociálních hodnot ve stanovách jednotlivých 
subjektů.  

Tato strategie je vhodnější než prosazování reformy zákona o charitativním statutu 
(Gemeinnützigkeit), který by sociálním podnikům přiznal úlevy z daní jako charitativním 
organizacím.  

S novelou Zákona o družstevních spolcích z r. 2006 u příležitosti zavedení stanov pro řízení 
evropské družstevní společnosti (Eurodružstva, SCE) do německého práva došlo k určité 
úpravě družstevního práva tak, aby odpovídalo potřebám malých a nových družstev, které mají 
nejen ekonomické, ale i sociální a kulturní cíle. 

2.3 Současný právní rámec, ve kterém se sociální ekonomika pohybuje 

Skutečnost, že OTS musí dodržovat zákony a nařízení pro různé typy organizačních forem na 
jedné straně a také různé daňové zákony platné pro všechny typy organizací na straně druhé 
značně znesnadňuje řízení OTS, zejména pokud poskytují zároveň služby v různých oblastech.  

                     
59 Zdroj: http://www.oecd.org/dataoecd/9/6/37508720.pdf  
60 V němčině se někdy používá spíše termín Unternehmen mit sozialen Ziele (podnik se sociálními cíli) než termín 
Soziales Unternehmen (sociální podnik), protože druhý termín může jako příliš obecný výraz vést k nedorozumění. 
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Podle německé legislativy jsou otázky veřejného prospěchu spojeny s daňovými zákony a nikoli 
s občanským zákoníkem. Daňové zákony tedy stanoví, které organizace jsou obchodními 
společnostmi de jure. Jen tyto subjekty mohou být daňově zvýhodněnými OTS. OTS proto 
mohou zahrnovat všechny typy právnických osob, jako jsou sdružení, nadace, společnosti 
s ručením omezeným a akciové společnosti. Nejčastěji využívané právní formy v sektoru OTS 
jsou sdružení a nadace. Další právní formou jsou společnosti s ručením omezeným 
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung- iGmbH). Na rozdíl od daňové legislativy občanský 
zákoník nerozlišuje mezi právnickým subjektem sledujícím cíle veřejného zájmu a subjekty 
sledujícími soukromé nebo vzájemné zájmy (Ernst-Pörksen 2004). 
 
Aby OTS získaly daňové úlevy nebo statut “obecné prospěšnosti”, který je předpokladem pro 
přijímání daňově odečitatelných darů, musí se věnovat charitativním činnostem, veřejně 
prospěšným pracím nebo musí být zaměřeny na podporu náboženských subjektů, které mají 
právní subjektivitu. 

 

3. Aktéři sociální ekonomiky 
3.1 Hlavní aktéři sociální ekonomiky 

Aktéry sociální ekonomiky aktivně zapojené do politiky trhu práce můžeme také klasifikovat 
podle EMES61:  

Sociální podniky ve vlastnictví obce 
Sociální podniky ve vlastnictví obce jsou zakotveny v Zákoně o sociální pomoci 
(Bundessozialhilfegesetz), který podporuje integraci příjemců sociální pomoci do trhu práce. 
První sociální podniky ve vlastnictví obcí byly zakládány v 80. letech. Podléhají jen minimální 
kontrole místního zastupitelstva, mají samostatný rozpočet a jejich strategické a operační řízení 
je jednodušší než u projektů, které obce řídí přímo. Hlavním cílem sociálních podniků ve 
vlastnictví obce je začlenění místních dlouhodobě nezaměstnaných do společnosti a do 
zaměstnání pomocí speciálních opatření zaměstnanosti, což částečně snižuje výdaje na 
nezaměstnanost, které musí obce vynakládat na sociální podporu. Sociální podniky ve 
vlastnictví obce poskytují školení a zaměstnání příjemcům sociální pomoci. Nejde o běžné 
denní kvalifikační studium, kurzy jsou obvykle realizovány „při práci“ na částečný úvazek.62 
Sociální podniky ve vlastnictví obce jsou závislé na financování z veřejných zdrojů, jako jsou 
obecní dotace a granty z Federálního úřadu práce a Evropského sociálního fondu. Činnost ve 
vedení těchto podniků se často překrývá s prací pro obec – ředitelé těchto podniků mohou být 
například zaměstnanci obce. Nejčastější právní formou je obecně prospěšná společnost 
s ručením omezeným (gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, or gGmbH) nebo 
registrované sdružení (eingetragener Verein, or e.V.). 

Sociální podniky zakládané organizacemi veřejné sociální péče 
V Německu je šest velkých tradičních organizací veřejné sociální péče (Caritas, Diakonie, 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, AWO, DRK a Židovská asociace sociální péče). 
Tradiční náplní těchto organizací jsou opatření a služby pro zmirňování chudoby, od 80. let však 
také realizují projekty trhu práce. V prvních fázích byly zaměřeny na nezaměstnanost mládeže, 
ale v současnosti realizují stále více projektů usilujících o aktivní omezování dlouhodobé 
nezaměstnanosti. Nejčastější právní formou je obecně prospěšná společnost s ručením 
omezeným (gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, or gGmbH) nebo 
registrované sdružení (eingetragener Verein, or e.V.). 
 

                     
61 Zdroj: Evropská výzkumná síť EMES http://www.emes.net  
62 National Profiles of Work Integration Social Enterprises: Germany – Andreas Schulz      
http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/ELEXIES/ELEXIES_WP_03-05_D.pdf  
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Organizace veřejné sociální péče jsou činné zejména v sektorech zdravotnictví a sociálních 
služeb na místní, státní a národní úrovni a jejich práce je financována hlavně z veřejných zdrojů. 
Lze je dokonce pokládat za „operační orgány oficiální sociální politiky“63. Jsou průběžně a trvale 
financovány z veřejných zdrojů a jejich pozice jim umožňuje ovlivňovat politiku ve zmíněných 
oblastech. Menší iniciativy a sociální podniky, které se snaží operovat vně těchto struktur, se 
někdy rozhodnou pro partnerskou spolupráci s většími organizacemi v naději, že získají větší 
politický vliv a přístup k finančním zdrojům. Nejnovější ze šesti organizací veřejné sociální péče, 
‘Rovnoprávná charitativní organizace - Der Paritätische Wohlfahrtsverband’ (DPWV), byla za 
tímto účelem dokonce založena; vznikla jako síť menších sociálních podniků a dnes sdružuje 
tisíce organizací. 
 
Sociální podniky zakládané malými a místními iniciativami 
Německo má dlouhou tradici občanských sdružení a místních iniciativ. Tyto iniciativy navrhují a 
realizují nové akce, které státní politiku doplňují nebo jsou jejím protipólem. Místní iniciativy 
sledují sociálně-politické cíle, např. v projektech řešících sociální vyloučení. Iniciativy vyvíjejí 
různé akce podle konkrétní oblasti, v níž fungují. Jejich hlavním cílem je omezovat chudobu a 
sociální vyloučení a řešit souvisící problémy v souladu se sociální a kulturní politikou a politikou 
trhu práce na místní a regionální úrovni. Při dosahování těchto cílů jsou do značné míry závislé 
na dobrovolnické práci. Placení pracovníci jsou zaměstnáváni jen na dobu určitou (na jeden 
nebo dva roky), která odpovídá omezeným zdrojům sociálního podniku, a jejich mzdy jsou 
hrazeny z veřejných rozpočtů. Kurzy jsou zaměřeny na pomoc klientům, kteří nemají odbornou 
kvalifikaci nebo mají kvalifikaci v oboru, po němž v regionu není poptávka. Tyto podniky 
většinou nabízejí mimořádné doškolovací kurzy při zaměstnání odpovídající potřebám 
současné práce klienta spíše než řádné kvalifikační studium.  
 
Tyto typy sociálních podniků jsou financovány hlavně z veřejných dotací a grantů (z rozpočtu 
Federálního úřadu práce), prostředky však mohou získávat také z prodeje a marketingu v 
rozsahu jejich činnosti. Pokud lze pro financování pracovních míst a jiných aktivit využít jiné 
zdroje financování (např. členské poplatky), těší se sociální podniky větší nezávislosti, než 
obvykle mají jiné iniciativy financované z veřejných zdrojů. Nezávislost tohoto typu sociálního 
podniku je však většinou značně omezená, protože tyto malé iniciativy čelí značnému riziku 
bankrotu. Menší podniky jsou často členy Paritätischer Wohlfahrtsverband, nejnovější z „velké 
šestky“ organizací veřejné sociální péče (viz výše). Nejčastější právní formou je registrované 
sdružení (eingetragener Verein). Některé iniciativy však žádnou oficiální právní formu nemají. 
Vlastnická struktura je obvykle soukromá. 
 
Podniky sociální integrace s degresivními dotacemi 
Sociální podniky tohoto typu obvykle vznikají přeměnou neziskových organizací na tržní 
organizace. Svoji příslušnost k neziskovému sektoru považují za dočasný stav, jejích cílem je 
stát se plnohodnotnými tržními organizacemi schopnými zajistit trvalou integraci svých 
pracovníků do běžného trhu práce. Tato kategorie zahrnuje dvě organizační formy, které se 
vzájemně liší typem veřejné podpory, kterou čerpají: 

- sociální firmy, které jsou sociálními podniky závislými na speciálních programech trhu 
práce na úrovni zemí (Länder). První regionální programy pro financování sociálních 
firem byly zavedeny v 80. letech v Dolním Sasku. Po sjednocení Německa vytvořily 
programy trhu práce podporující sociální firmy také další územní celky. Regionální 
programy trhu práce doplňují federální politiku práce a evropské programy 
zaměstnanosti; 

                     
63 Observations on the Relationship between Local Authorities and The Social Economy 
http://www.socialenterprise.org.uk/Publications.aspx?WCI=htmPublication&WCE=Show&WCU=RESRC_PKEY=1134
,STATE=R%3d4608%7epDFROM%3d1753-01-01%7epDTO%3d9999-12-31%7epMT%3d0%7epTO%3dY  
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- družstva činná v oblasti politiky trhu práce a integrace a závislá na individuálních 
dotacích v této oblasti. Tato družstva na zajišťování pracovních míst pro nezaměstnané 
nedostávají žádné institucionální dotace. Finanční podporu čerpají jen na jednotlivé 
klienty, obvykle v rámci Federálního zákona o trhu práce (Sozialgesetzbuch III). Z 
hlediska veřejné finanční podpory jsou tedy v jiné situaci než sociální firmy, které čerpají 
institucionální i individuální dotace.  

 
Oba typy podniků sociální integrace s degresivními dotacemi využívají kombinaci politik trhu 
práce a strukturálních politik. Podniky jsou obvykle zakládány nezaměstnanými nebo pro 
nezaměstnané a kladou velký důraz na zvyšování své konkurenceschopnosti (čerpají 
degresivní dotace).  
 
Tyto podniky byly původně zakládány skupinami občanů za účelem vytváření pracovních 
příležitostí pro nezaměstnané. Objem dotací se postupně snižuje, takže se postupně zvyšuje 
závislost sociálního podniku na tržních zdrojích a sociálním kapitálu (dobrovolnická práce, 
sponzorské dary). Po ukončení finanční podpory aktivit sociálního podniku z veřejných dotací, 
ztrácejí jeho vazby na veřejnou politiku na významu.  
 
Většina sociálních podniků prvního typu (sociálních firem) jsou společnosti s ručením 
omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH); sociální podniky druhého typu 
zahrnují družstva. 
 

3.2 Základní data o těchto aktérech 

Nejvíce dostupných dat se týká družstev. V Německu je jich značný počet, do sociální 
ekonomiky jsou však zapojena jen některá z nich. V Německu je asi 2.500 družstevních bank, 
které mají cca 200.000 zaměstnanců a 14 milionů členů a obvykle poskytují úvěry MSP. Častá 
jsou také zemědělská družstva (3.815 podniků), která v r. 2001 nabízela 113.000 pracovních 
míst. Do této skupiny patří také dělnická družstva, spotřebitelská a bytová družstva. Celkem 
vytvářejí asi 500.000 pracovních míst v 10.000 podnicích. Skupina subjektů sociální ekonomiky 
zahrnuje také asi 340 vzájemných zdravotních pojišťoven (Versicherungsvereine auf Gegen-
seitigkeit), které podle odhadu mají 3 miliony členů a 150.000 zaměstnanců. Sdružení vytvářejí 
téměř 1.500.000 pracovních míst v 506.000 subjektů. Podrobnější data jsou uvedena v Tab 1.64 

                     
64 http://www.eesc.europa.eu/groups/3/categories/soceco/A_DI_CES97-2007_DI_en-rev.doc 
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Tab. 15 Počet subjektů sociální ekonomiky 

Družstva  
a podobné formy 

Vzájemné 
společnosti 
a podobné formy 

Sdružení  
a podobné formy 

- Družstevní banky 
(2006:  199.706 prac. míst 
                2.500 podniků) 
- Zemědělská družstva 
(2001:  113.300 prac. míst 
                3.815 podniků) 
- Dělnická družstva 
(2001:  107.100 prac. míst 
                1.422 podniků) 
- Spotřebitelská družstva 
(2001:  16.300 prac. míst 
                   47 podniků) 
- Bytová družstva 
(2001:  21.229 prac. míst 
               1.991podniků) 
 
(Družstva v Evropě:2006 
      531.000 prac. míst 
21.730.409 členů 
       10.236 podniků)(3) 

- Zdravotní a sociální 
pojištění  
(2006: 3 miliony členů 
           340 subjektů) (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nestátní sociální sdružení 
(2004: 1.414.937 prac. míst  
              751.250 plný úvazek;  
              663.687 částečný úvazek) 
               98.837 subjektů) (2) 
 
- Jiné subjekty: 
- Sdružení sociálních akcí 
(vč. Svépomocných seskupení 
a občanských iniciativ) 
(2001:     72.530 subjektů) 
- Ekologická sdružení  
(2001:       5.614 subjekty) 
- Profesní, hospodářská, politická 
sdružení 
(2001:      51.581 subjekt) 
- Sportovní sdružení  
(2001:     215.439 subjektů) 
- Kulturní sdružení  
 (2001:      61.983 subjekty) 
 
 
 

   Ca  466.900 prac. míst 
   Ca     9.088 podniků  
   (2006) 

  Ca 150.000 prac. míst               1.414.937 prac. míst 
                 505.984 subjektů  

(*) Zdroj: Birkhoelzer, Lorenz & Tiburcy 
(1) Zdroj : International Literature Review 
http://www.cabinetoffice.gov.uk/upload/assets/www.cabinetoffice.gov.uk/third_sector/internationalfinal.doc  
(2) Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. (www.bagfw.de) 
(3) Zdroj: Cooperatives Europe, Intermediary Report, 2007 

 
Sociální podniky nabízejí pracovní místa sociálně a ekonomicky znevýhodněným osobám 
(Birkhölzer, 2005):65 
• 72% zaměstnanců SP jsou ženy; ve všech podnicích je v průměru zaměstnáno 43% žen; 
• 52% zaměstnanců jsou starší osoby – celkový průměr činí 42%; 
• Nabízejí více možností práce na částečný úvazek – 40% v porovnání s celkovým průměrem 

20% a  
• Poskytují těmto skupinám více příležitostí k dalšímu vzdělávání a školení. 

                     
65 http://www.technet-berlin.de/downloads/kb-
development_and_perspectives_of_the_social_economy_or_third_sector_in_germany.pdf  
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3.3 Hlavní zajišťované služby 

Sociální firmy jsou činné v nejrůznějších sektorech od montáže výrobků po hotely, multimediální 
a informační technologie. 
 
Většina nestátních veřejně prospěšných/sociálních sdružení, která představují většinu subjektů 
sociální ekonomiky, nabízí služby pro mládež. (37% všech subjektů a 53% všech míst pro 
příjemce). Na druhém místě jsou subjekty nabízející služby seniorům (16%) a osobám se 
zdravotním postižením (14%). Pokud jde o počet osob zaměstnaných v těchto sektorech, na 
prvním místě je sektor zdravotnických služeb s 26% celkového počtu zaměstnanců v tomto 
sektoru spolu se sektorem poskytujícím služby seniorům (také 26% všech zaměstnanců). 
Podrobnější informace jsou uvedeny v následující tabulce:  

Tab. 16 Služby poskytované nestátními veřejnými sociálními sdruženími  

 
Počet subjektů Počet lůžek/míst pro 

příjemce 
Počet zaměstnaných 
osob (celkem na plný 

i částečný úvazek) 
Zdravotnické služby 7.882 (8 %) 227.442 (6%) 368.367 (26%)
Služby pro mládež 36.406 (37%) 1.915.782 (53%) 275.060 (19%)
Služby na podporu rodiny 7.646 (8%) 47.208 (1%) 67.057 (5%)
Služby pro seniory 15.796 (16%) 517.788 (14%) 367.303 (26%)
Služby pro osoby se 
zdravot. postižením 14.285 (14%) 499.390 (14%) 242.830 (17%)

Pomoc osobám v obtížné 
sociální situaci 7.233 (7%) 76.249 (2%) 26.039 (2%)

Ostatní pomoc 8.047 (6%) 240.209 (7%) 52.209 (4%)
Vzdělávání a školení 
v oblasti soc. služeb 1.542 (1%) 95.731 (3%) 16.072 (1%)

Celkem 98.837 (100%) 3.619.799 (100%) 1.414.937 (100%)
Zdroj: Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V, 2004 
http://www.bagfw.de/media/pdf/gesamtstatistik/gesamtstatistik_2004/allgemeiner_teil/ersterteil.pdf  
 

3.4  Hlavní cílové skupiny těchto aktérů 

Ze statistik počtu lůžek/míst, která příjemcům nabízejí nestátní sociální sdružení, jasně vyplývá, 
že jsou nejčastěji zaměřena na mládež (53 % všech míst/lůžek), na starší osoby (14 %) a osoby 
se zdravotním postižením (14 %). 

Současná německá politika považuje za prioritu zvyšování míry zaměstnanosti dlouhodobě 
nezaměstnaných. Prostředky se prioritně přidělují na iniciativy pomáhající znevýhodněným 
osobám najít dlouhodobé zaměstnání. Cílové skupiny zahrnují klienty se zdravotním 
postižením, psychiatrickými diagnózami a nízkou kvalifikační úrovní. Mnoho typů sociálních 
podniků popsaných v oddíle 3.1 je zaměřeno na podporu zapojení těchto skupin do práce. 
Integrační podniky pracují hlavně s osobami se zdravotním postižením a usilují o jejich integraci 
do trhu práce.  
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4. Veřejná politika  
4.1  Hlavní současné politiky podporující sociální ekonomiku 

Německo nemá specifickou politiku podporující sociální ekonomiku. Podpora sociální 
ekonomiky je však nedílnou součástí politiky sociálního začleňování a politiky zaměstnanosti. 
 
Politika v Německu dodržuje poměrně přísné rozdělení na družstva zaměřená na svépomoc a 
veřejně prospěšné organizace vykonávající službu veřejnosti. Družstevní sektor sleduje 
ekonomické zájmy svých členů a k převzetí jakékoli „sociální“ role pro veřejné účely se staví 
značně skepticky. Sedmý družstevní princip – zájem o komunitní66 přístupy – však po jubilejním 
kongresu Mezinárodního družstevního svazu v Manchesteru v r. 1995 „změkl“ a byly vytvořeny 
mosty mezi skupinami společností asociačního a kooperačního typu.  
 
Na tuto oblast politiky se v současnosti klade velký důraz proto, že předchozí snahy o snižování 
míry nezaměstnanosti vytvářením pracovních míst ve veřejných službách a dotováním špatně 
placených zaměstnání nebyly příliš úspěšné.  

Hartz: Reformy zaměstnanosti v Německu realizované Úřadem práce 

Tyto reformy byly zavedeny na pomoc nezaměstnaným v přístupu k práci, nikoli na podporu 
sociálních podniků; SP však mohou také využívat dotace pro rozšiřování svých aktivit.  

Politická pracovní skupina financovaná z EQUAL posuzovala, jak sociální podniky, zejména 
pokud jsou členy BAG Arbeit (federální orgán pro sociální firmy zaměřené na integraci 
nezaměstnaných), mohou využívat granty od Úřadu práce pro vytváření udržitelných pracovních 
míst.67 Pro německý politický kontext mají rozhodující význam reformy trhu práce Hartz, neboli 
tzv. „místa za 1 EUR“. Program řídí Úřad práce v partnerství s orgány místní správy a každému 
zaměstnavateli, který vytvoří pracovní místo pro nezaměstnaného, vyplácí fixní dotaci, kterou 
může využít na úhradu nákladů na pracovní místo a na vyplácení doplatku k dávkám podpory 
v nezaměstnanosti. Práce, které zaměstnanec vykonává, nesmějí konkurovat existujícím 
podnikům ani nahrazovat běžná pracovní místa v příslušné organizaci; musí také jít o veřejně 
prospěšnou práci. Systém je sice v Německu silně kritizován, musíme však uznat, že 
nezaměstnaným nabízí větší přístup k trhu práce, nemá vliv na jejich dávky a vede 
zaměstnavatele k tomu, aby zaměstnávali cílové skupiny. Orgány místní správy tento systém 
neaplikují jednotně, některé umožňují účast soukromým firmám a jiné omezují dotace jen na 
organizace veřejného sektoru nebo sociální podniky.68 

                     
66 “Družstva usilují o udržitelný rozvoj svých komunit prostřednictvím politik schválených jejich členy.” 
67 http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg2-med-092-ntn-berlin.pdf  
68 http://www.istr.org/conferences/toronto/workingpapers/bode.ingo.pdf  
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4.2  Hlavní instituce podílející se na navrhování těchto politik, Koordinace mezi 
jednotlivými institucemi 

Hlavní instituce zapojené do navrhování těchto politik v Německu jsou: 

 Ministerstvo zdravotnictví (Bundesministerium fuer Gesundheit / BMG) 
 Ministerstvo práce a sociálních věcí (Bundesministerium fuer Arbeit und Soziales / 

BMAS) 
 Ministerstvo hospodářství a techniky (Bundesministerium fuer Wirtschaft und 

Technologie / BMWI) 
 
V rámci Ministerstva práce a sociálních věcí (BMAS)69 sociální podniky a sociální ekonomika 
nejsou výslovně uvedeny jako specifická oblast zodpovědnosti, však za ně zodpovídá Odbor V 
(Sociální integrace osob se zdravotním postižením) a VI (Evropské fondy (např. ESF) a sociální 
politika).  
 
V rámci Ministerstva hospodářství a techniky (BMWi)70 zodpovídá za politiku a financování MSP 
Odbor II. Jeho činnost zahrnuje také koordinaci prostředků z ESF a podnikatelské úvěry. 
 
V Německu neexistuje koordinovaný dialog mezi vládou a německými podniky sociální 
ekonomiky a různá ministerstva jednají s různými skupinami organizací. Podniky pro zvyšování 
zaměstnanosti (Beschäftigungsunternehmen) jednají s Ministerstvem práce a sociálních věcí 
(BMAS), zatímco o integrační firmy (Integrationsfirmen) se stará především Ministerstvo 
zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem práce. Družstva spadají pod Ministerstvo 
spravedlnosti. 

Pokud jde o zpracování a implementaci politiky, jsou za hlavní instituce třetího sektoru 
považovány Asociace podniků bezplatné sociální péče (FWA -„Velká šestka“ a přidružení 
členové), které mají tradičně prioritní postavení jako poskytovatelé sociálních služeb na základě 
principu subsidiarity. 

5. Finanční podpora  
5.1 Veřejné zdroje financování pro rozvoj sociální ekonomiky 

Německá vláda a orgány veřejné správy v současnosti investují do místních projektů a 
„sociálních podniků pro pracovní integraci“, realizujících projekty pro zvyšování zaměstnanosti. 
Sociální podniky jsou proto ve stále větší míře považovány za významné subjekty pro zvyšování 
zaměstnanosti v Německu. Aby tyto sociální podniky mohly čerpat z veřejných zdrojů, musí 
prokazatelně nabízet „doplňkové“ pracovní příležitosti a nekonkurovat současným podnikům a 
musí také přispívat k veřejné sociální péči. Tyto podniky však v současném prostředí čelí 
značným výzvám. Objem prostředků věnovaných na projekty dlouhodobé zaměstnanosti klesá, 
takže je pro tyto organizace finančně schůdnější vstupovat do veřejnosoukromých partnerství, 
která obvykle řídí zprostředkovatelny práce vybírající klienty na určitá místa.  

V Německu mají začínající podnikatelé právo na platbu pojištění v nezaměstnanosti po dobu 
minimálně 3 měsíců od založení jejich podniku. Dále mohou obdržet podporu na 9 měsíců na 
pokrytí jejich osobních plateb v nezaměstnanosti a v průběhu tohoto období mohou obdržet i 
podporu na platbu v dobrovolném sociálním pojištění. Toto může být až o 6 měsíců 
prodlouženo. Tyto podpory jsou přístupné všem podnikatelům, nejenom začínajícím 
podnikatelům v oblasti sociální ekonomiky.71 

                     
69http://www.bmas.de/coremedia/generator/19712/property=pdf/organigramm__geschaeftsbereich__bmas.pdf  
70 http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/organisationsplan-
bmwi,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf  
71 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-studies/documents/social_protection_final_report_en.pdf 



Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci 
programového období Evropského sociálního fondu 2007 – 2013 

 

 75

Strukturální fondy EU 
Během programového období 2000-2006 byla sociální ekonomika přímo podporována jen 
v rámci iniciativy Společenství EQUAL. Ostatní evropské finanční zdroje neobsahovaly žádné 
opatření ani prioritu zaměřenou na sociální ekonomiku. Pokud byla sociální ekonomika vůbec 
podporována, bylo to v jiných opatřeních, zejména v rámci podpory sociální integrace.  
 

Nicméně od roku 2002 do r. 2006 byl v Berlíně realizován program na podporu 
ekonomiky v rámci okresních sdružení pro ekonomiku a práci 
(Wirtschaftsdienliche Maßnahmen im Rahmen Bezirklicher Bündnisse für 
Wirtschaft und Arbeit - WdM) podporující finančně malé sociální iniciativy a 
podniky. Program získal 12 milionů EUR z ERDF72. 

 
EQUAL – Program Iniciativy Společenství (CIP) 
 
Program Iniciativy Společenství (CIP) EQUAL v Německu v období 2000 – 2006 zahrnoval řadu 
různých témat. Téma D bylo „Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru)” a bylo zaměřeno 
na profesionalizaci sociální ekonomiky a plné využití pracovního potenciálu rozvíjejícího se 
třetího sektoru (např. v oblasti zdravotnictví).  
 
Prostředky přidělené v rámci EQUAL 2000 -2006 na podporu sociální ekonomiky činily 9 % 
z celkového rozpočtu programu ve výši 205,8 milionu EUR (tato částka již zahrnuje národní 
spolufinancování). To znamená, že na podporu sociálního podnikání bylo v tomto období 
vynaloženo 18.522 milionů EUR.  
 
EQUAL skončí v březnu 2008 a po něm bude následovat program XENOS „Život a práce 
v různorodém světě“, který je součástí akčního programu „Mládež pro toleranci a demokracii“. 
Tento program však již nebude podporovat sociální ekonomiku, je zaměřen především na 
mládež.  
 
Německý institut pro mikrofinance (Deutsches Mikrofinanz Institut, DMI) 

DMI je přímým důsledkem zkušeností řady rozvojových partnerství EQUAL, především Národní 
pracovní skupiny pro financování zakládaných podniků. DMI chce stavět na existujících 
projektech a zpracovávat národní řešení určená pro finanční trh a začínající podniky 
v Německu. Podle obecného názoru jsou v této oblasti značné mezery na finančním trhu. 

V r. 2003 nezaměstnaní v Německu založili cca 250.000 podniků, což je o něco více než 
polovina nově založených podniků v celé zemi. Státem podporovaná banka KfW poskytuje MSP 
malé úvěry do 50.000 EUR a další finanční produkty zaručené Evropským investičním fondem. 
Lze je však čerpat jen prostřednictvím schválených domácích bank a - přes speciální program 
nabízející mikroúvěry - vysoké procento úvěrů spadá do vyššího pásma 25-50.000 EUR. 

Během posledních několika let v Německu nově vzniklo 22 iniciativ poskytujících mikroúvěry 
(dva veřejné programy mikroúvěrů KfW, úvěrové programy spravované regionálními 
ministerstvy nebo státními bankami, komunitní služby podpory podnikání, kancelář sociálního 
zabezpečení a pět mikroúvěrových iniciativ služeb pro osoby samostatně výdělečně činné 
(„startovací“ centra) s finanční a technickou podporou nadace Deutsche Bank-Stiftung a GLS 
Gemeinschaftsbank eG). Tyto iniciativy jsou však často velmi malé (méně než 100 úvěrů ročně) 
a mají velké potíže se zajištěním udržitelnosti. DMI byla vytvořena pro řešení těchto problémů. 

                     
72 Regionální/místní konsorcia pro hospodářství a práci (Bezirkliche Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit) : 
http://www.berlin.de/sen/arbeit/fit/buendnisse.html 
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DMI byla oficiálně založena jako registrované sdružení v dubnu 2004. Nyní se skládá z více než 
50 organizací ze všech německých regionů (říjen 2004). Zahrnuje 5 rozvojových partnerství 
EQUAL“ EXZEPT, Women Way of Entrepreneurship, Enterprise plus, MaGNet a 
Gründerbegleitnetzwerk (Poradenská síť pro zakladatele podniků) Brandenburg, 36 služeb pro 
samostatnou výdělečnou činnost / iniciativy a inkubátory pro nově založené podniky s praxí 
v poskytování mikroúvěrů, 2 finanční instituce GLS Gemeinschaftsbank eG (eticko-ekologická a 
družstevní banka) a GLS Beteiligungsaktiengesellschaft (investiční společnost), vědce, 
poradenské firmy, některé orgány veřejné správy a organizace zastupující podnikatele z řad žen 
a etnických menšin. 

Programové období 2007 – 2013 
NSRR 2007-13 pro Německo v jedné ze svých priorit uvádí, že vytváření nových a lepších 
pracovních míst znamená „usnadnění přístupu k trhu práce a zvyšování zaměstnanosti a 
sociální integrace znevýhodněných osob“.73 Významnou částí tohoto postupu je „aktivace a 
podpora místního a regionálního potenciálu sociální integrace pomocí malých projektů, 
mikroúvěrů atd.“ a „prosazování regionálních asociací, iniciativ a sítí“. Velké organizace sociální 
péče a jejich členové (tj. sociální podniky) jsou zde zmiňovány jako subjekty „velmi dobře 
zastoupené v oblasti politiky sociální integrace a trhu práce“.  
 
Celý německý dokument NSRR74 obsahuje implicitní odkazy na „asociace práce“ a „komunitní 
poskytovatele“. Dokument popisuje také nedávné reformy trhu práce v Německu a zdůrazňuje 
význam nového dokumentu ‘SGB III’, což je část Sociálního zákoníku týkající se zdrojů 
financování určených pro sociální podniky a jiné organizace pomáhající znevýhodněným 
osobám získat přístup na trh práce.  
 
Operační program ESF pro Německo 2007-13 podporuje aktivity v oblasti sociální ekonomiky 
jako například sociální integraci v sociálně vyloučených městských částech nebo podporu 
podnikání pro znevýhodněné skupiny. Operační program ESF 2007-13 pro Německo se však o 
sociální ekonomice nebo o zapojení sociálních podniků výslovně nezmiňuje, i když při 
konzultaci tohoto dokumentu byl navržen specifický národní program pro posílení sociální 
ekonomiky (ale tento návrh nebyl přijat)75.  

Sociálně integrační města 
Od roku 1999 existuje v Německu v oblastech se zvláštními rozvojovými cíly program “Sociálně 
integrační města” neboli “sociální města”, který má za cíl podporovat sociální integraci v těchto 
městech pomocí mnoha provázaných aktivit a projektů76. Za tento projekt je zodpovědné 
německé spolkové Ministerstvo dopravy, stavby a bydlení.  

Program Sociálních měst je podpořen i dalšími čtyřmi doplňujícími programy:  

ESF Spolkový program “Sociální město – vzdělávání, ekonomika, práce z domova 
(BIWAQ)” pro obyvatele sociálních měst a v oblasti rovných příležitostí v rámci Programu 
podpory rozvoje města “Sociální město”  

Společně se Spolkovým ministerstvem dopravy, stavby a rozvoje města (BMVBS) a Spolkovým 
ministerstvem práce a sociálních věcí (BMAS) se v rámci programu XENOS rozběhl 

                     
73 http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/national-strategic-reference-
framework,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=en,rwb=true.pdf  
74 http://www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/foerderdatenbank/nsrp-2007-
13,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf  
75http://www.bmas.de/coremedia/generator/2954/operationelles__programm__des__bundes__fuer__den__europaeis
chen__sozialfonds.html  
76 Více informací: http://www.sozialestadt.de  
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mimořádný program ESF “Zaměstnání, vzdělávání a občanská účast na místní úrovni.“ 
Tento program je určen zejména mladým lidem z komunit přistěhovalců a dlouhodobě 
nezaměstnaným a bude probíhat do roku 2008. 

Program Lokální kapitál pro sociální účely (LOS) řídí od roku 2003 Spolkové ministerstvo 
rodiny, seniorů, žen a mládeže (BMFSFJ). V rámci tohoto programu se mohou čerpat 
prostředky do června r. 2008 v sociální a pracovní oblasti v sociálních městech.  

Cílem programu „Vývoj a šance mládeže v  sociálně znevýhodněných oblastech“ řízeného 
spolkovým ministerstvem pro rodinu, seniory, ženy a mládež (BMFSFJ) pro rok 2000-2006 bylo 
provázat prostředky a aktivity pro zlepšení šancí a životních podmínek dětí a mládeže. 

V rámci programu Sociální města a dalších výše zmíněných doplňujících programů jsou 
podporovány i projekty, které svým obsahem spadají do problematiky sociální ekonomiky ač ji 
ve svém popisu přímo nezmiňují. 

5.2  Neveřejné zdroje financování využívané pro rozvoj sociální ekonomiky 

Mnoho podniků soukromého sektoru začalo finančně podporovat sociální firmy, charity a jiné 
sociální iniciativy. Ve studii PriceWaterhouseCoopers (PWC) z listopadu 2007 je uvedeno,77 že 
německé podniky v r. 2007 věnovaly na sociální iniciativy 550.000 EUR v této struktuře: 

• 80 % podporovalo projekty zaměřené na mládež nebo vzdělávání; 
• 60 % podporovalo místní iniciativy; 
• 60 % podporovalo kulturní aktivity; 
• 50 % podporovalo sportovní aktivity. 

 
Hlavní soukromé firmy poskytující finanční prostředky na sociální ekonomiku jsou:  

GLS Gemeinschaftsbank (GLS Komunitní banka)  

Komunitní banka v Bochum byla založena v r. 1974. Je to jedna z nejstarších současných 
etických bank (jako Merkur Bank, Triodos Bank, NEF atd.). Má 17.000 klientů a členů a 
financuje především projekty v oblasti vzdělávání, organického zemědělství a obnovitelné 
energie. Velmi ochotně podporuje inovační a modelové projekty. 
 
Bank fur KMU (Banka pro MSP)78 

Banka pro MSP byla založena v Berlíně v r. 1994, vznikla ze soukromé společnosti pro 
vytváření pracovních míst a staví na zkušenostech Berlínské záruční banky (Berlin Guarantee 
Bank). Kapitál získala z veřejných institucí a také od mnoha soukromých fyzických osob. 
Využívá veřejnou podporu z programů na spolkové a evropské úrovni (především programů 
EIB), které jí umožňují poskytovat úvěry za výhodnější úrokové sazby než jiné banky, a nabízí 
také doprovodné služby. V některých případech upouští od funkce zprostředkovatele a 
vkladatele napojuje přímo na MSP. Za velice krátké období nesmírně expandovala. V polovině 
r. 1996 finančně podpořila 700 MSP, včetně 200 začínajících podniků. 

Goldrausch Frauennetzwerk e.V (Ženská síť Goldraush) 
Malá organizace se sídlem v Berlíně vedená dobrovolníky a poskytující finanční prostředky jen 
na projekty žen. Goldrausch je podporována sítí 250 sponzorů a od svého založení v r. 1982 
financovala 200 projektů, včetně mnoha nově zakládaných podniků. 
                     
77http://www.pwc.de/portal/pub/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4p3dg0CSYGYLm4W-
pEQhgtEzCDeESESpO-t7-
uRn5uqH6BfkBsaUe7oqAgAOq82vw!!?siteArea=49c234c4f2195056&content=e597e64f7cb3218&topNavNode=49c4
e4a420942bcb 
78 V Německu je celá řada sociálních podniků, jak je pojem chápán v ČR, podporována v rámci podpory MSP, proto 
se o ní zde zmiňujeme 
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Banka pro sociální ekonomiku  

Tato banka se již od r. 1923 specializuje na podporu organizací a podniků pracujících 
v obecném zájmu v sektoru zdravotnictví a sociálních věcí. Největšími akcionáři banky, 
vlastnícími téměř třetinu, jsou asociace společností veřejné sociální péče v rámci „Velké 
šestky“. 

 
5.3 Kontrolní systémy pro využívání těchto zdrojů 

Spolkové Ministerstvo práce a sociálních věcí má celkovou zodpovědnost, která je delegována 
na různá ministerská oddělení (Referat) 
 

1. Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí, Oddělení (Referat) GS 1 „Evropský 
sociální fond“ má celkovou zodpovědnost za efektivní a řádný průběh operačních 
programů  

 
2. Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí, Oddělení (Referat) Vlb 1 „Mezinárodní 

pracovní a sociální politika, ESF platební místo a poradna“ je zodpovědné za 
administrativu a finanční aspekty OP (atestační úřad) 

 
3. Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí, Oddělení (Referat) Z b 2 „Rozpočet 

v MPSV a obchodní sféře, dotační právo, nezávislé zastoupení ESF“ je zodpovědné za 
kontrolování OP (kontrolní úřad) 

 
4. Faktická výkonná zodpovědnost (Navrhování programů) je na národní (spolkové) úrovni 

v rámci těchto ministerstev: 
 

• Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí (BMAS) 
• Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež (BMFSFJ) 
• Spolkové ministerstvo pro dopravu, stavebnictví a rozvoj města (BMVBS) 
• Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a vývoj (BMBF) 
• Spolkové ministerstvo pro vědu a technologie (BMWi) 

Na této úrovni je zapojeno i několik dalších institucí: 
 
Spolkový správní úřad 
Úvěrová banka pro obnovu  
Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky 
Spolkový pracovní úřad 
 
 

6. Další typy podpory 
Společnosti podporující rozvoj sociální ekonomiky 
Existuje mnoho společností s ručením omezeným podporujících rozvoj sociální ekonomiky tím, 
že sociálním podnikům nabízejí řadu služeb. V některých případech si tyto společnosti dokonce 
najímá stát, konkrétně jednotlivá ministerstva jako je Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby 
jeho jménem poskytovaly podpůrné služby sociálním podnikům a jiným iniciativám. 
 
Příklady těchto společností: 
 

 Federální konsorcium sociálních firem (Bundesarbeitsgemeinschaft 
Integrationsfirmen e.V. - BAG)79.  
                     
79 Zdroj: http://www.bag-integrationsfirmen.de/index.htm 
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Jde o nejvýznamnější konsorcium tohoto typu v Německu sdružující více než 600 sociálních 
firem a mnoho projektů podporující sociální integraci. Toto společenství BAG provozuje FAF 
s.r.o., specializovanou konzultační společnost pro sociálně integrační firmy a sociální podniky. 

BAG realizuje tyto činnosti: 

• Zastupuje zájmy sociálních firem na národní (spolkové), zemské 
(Bundeslaender) a evropské úrovni (lobování, zvyšuje informovanost, vyjednává 
s politiky a financujícími institucemi) 

• Poskytuje členům všeobecné konzultační a podpůrné služby 
• Informuje členy o nových politikách, programech a iniciativách 
• Podporuje členy při získávání finančních prostředků 
• Nabízí informační akce a konference 
• Pracuje v sítích 

 
 FAF – Specializovaná konzultační společnost pro sociálně integrační firmy a sociální 

podniky (Fachberatung fuer Integrationsunternehmen, Integrations-firmen und soziale 
Unternehmen - http://www.faf-gmbh.de/www/start/) 

 
Firma je zaměřena na rozvoj nových a zachování stávajících pracovních příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením a jiné znevýhodněné skupiny v podnicích sociální ekonomiky a nabízí 
konzultace v těchto oblastech: 

• Rozvoj produktů/ služeb, analýza trhu 
• Lidské zdroje se zaměřením na znevýhodněné skupiny 
• Marketing 
• Finanční řízení 
• Pomoc při získávání dalších prostředků z veřejných a jiných zdrojů 
• Obecná podpora zakládání, rozvoje a reorganizace podniků 

 
FAF provozuje více regionálních kanceláří, aby se jejich služby dostaly blíže k jednotlivým 
podnikům 

 
o GSUB – Konzultační společnost pro sociální podniky (Gesellschaft fuer soziale 

Unternehmensberatung) -  http://www.gsub.de/content/index_ger.html 
 

Organizace poskytuje tyto služby: 
• administraci, řízení a rozdělování veřejných zdrojů a také zajišťování souladu 

s legislativou v oblasti grantů/dotací; 
• konzultace a mediace;  
• zpracování a implementace modelových projektů;  
• personalistika a služby zprostředkovatelen práce;  
• poradenské služby pro politiky;  
• odborné služby. 

 
Pokud služby těchto organizací nefinancuje vláda, musí náklady hradit podniky sociální 
ekonomiky.  
 
Tyto organizace mohou čerpat finanční podporu na různé typy integračních projektů 
z Evropského sociálního fondu a také z německého spolkového rozpočtu v souladu 
s příslušnými ustanoveními Sociálního zákoníku (SGB)80: 

                     
80 http://www.sozialgesetzbuch-bundessozialhilfegesetz.de/  
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 Startsocial81 
 
Iniciativa „na pomoc pomáhajícím“, nabízející finanční i nefinanční podporu, s důrazem na 
nefinanční formy pomoci, a systematický a průběžný transfer znalostí z vědeckých a sociálních 
organizací ve prospěch sociálních projektů. V čele iniciativy stojí Kancléřka Angela Merkelová a 
je podporována širokou škálou soukromých firem a sociálních iniciativ v Německu. 

 
Startsocial je každoroční soutěž, do níž se může přihlásit kterýkoli sociální projekt hledající 
udržitelná řešení sociálních problémů a je určena pro fyzické osoby, týmy, iniciativy, kluby, 
instituce a podniky se sídlem v Německu. 

 
Sociální projekty podporují lektoři a experti ze soukromých firem a sociálních institucí a 
poskytují jim odborné poradenství v otázkách, jako je struktura a financování projektů, 
marketing, získávání finančních zdrojů a udržitelnost. Poradenství doplňují akce a workshopy 
k relevantním otázkám, kde se projekty mohou zapojit do sítí se soukromými podniky, 
sociálními institucemi a jinými projekty. 

 
Iniciativu Startsocial podporují tyto soukromé firmy: Pfizer; ProSiebenSat.1 Media AG; Siemens; 
McKinsey&Company; Audi AG; Compact-net GmbH; IRA Wuelfing Kommunikation; Mediahaus 
Biering a Springer & Jacoby Werbung GmbH & Co KG. 

 
Startsocial podporuje sociální ekonomiku finančně i transferem znalostí. 

 
 Společnosti s ručením omezeným podporující rozvoj sociální ekonomiky nabídkou 
široké škály služeb sociálním podnikům, uvedeným v bodě 5.2, poskytují tyto typy podpory: 

• Podnikové plánování 
• Finanční řízení 
• Lidské zdroje 
• Marketing 
• Controlling 
• Monitoring / evaluace 
• Pomoc při získávání dalších finančních zdrojů 
• Krizové řízení/ řešení problémů 

 

                     
81 Zdroj: http://www.startsocial.de/  
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7. Tři příklady dobré praxe z vaší země (Může jít o příklady na úrovni programu - 
grantového schématu, nebo projektu)  

1. případová studie 
Název projektu: BEST Berliner Entwicklungsagentur fur Soziale Unternehmen und 
Stadtteilokonomie (Rozvojová agentura pro sociální podniky a ekonomiku městské části): 
http://www.soziale-oekonomie.de/ a 
http://www.sozialestadt.de/praxisdatenbank/suche/ausgabe.php?id=357&#finanzierung) 

 
Město nebo region: Berlín 
Oblast realizace projektu: 
Berlín – Pankow – Byly vybrány tři deprivované oblasti Berlína s malým počtem podniků sociální 
ekonomiky, kde žil velký počet nezaměstnaných s nízkými příjmy.  
Jak je projekt financován? 
Z ESF a spolufinancován ze spolkového a zemského programu Sociální město 
Tento pilotní projekt probíhal v období 2002-2004  
V dalším období od roku 2004 do června 2007 bylo prodlouženo financování pomoci třem 
sociálním podnikům, které v roce 2004 víceméně úspěšně fungovaly.  
Stručný popis projektu: Byla založena agentura BEST za účelem zpracování komunitní 
hospodářské strategie pro vybrané čtvrti a zakládání sociálních podniků ve východních částech 
Berlína. Šlo o experimentální projekt, který probíhal od r. 2002 do r. 2004, s částečným 
prodloužením do června 2007. Rozvojová agentura BEST pracovala na mobilizaci potenciálu 
zaměstnanosti ve znevýhodněných oblastech. Jejím úkolem byla stimulace nově vznikajících 
podniků sociální ekonomiky. 
Výstupy a výsledky projektu: 
Byla provedena analýza situace v nově podporovaných městských částech, vybrány udržitelné 
projekty, byly vytvořeny zásobníky záměrů a identifikovány zdroje financování s využitím 
několika metod pro stanovení potenciálních a udržitelných ekonomických oblastí pro sociální 
podniky. Téměř současně byla zahájena fáze mobilizace vhodných osob, která byla hlavním 
cílem projektu a trvala téměř celé realizační období.  
 
Vytvořily se tři skupiny mladých lidí, které usilovaly o založení podniku s těmito podnikatelskými 
záměry: zahradnický projekt, restaurace pro děti a centrum služeb pro činžovní dům. Tyto 
skupiny byly nadále finančně podporovány do června 2007. Po ukončení financování byl pouze 
jeden podnik dále finančně soběstačný a to restaurace pro děti. V nedávné době měl ale i on 
finanční problémy. 
 
Realizační partneři: 
Odbor Senátu pro městský rozvoj, Úsek IV B 
Technologie-Netzwerk Berlin e.V. 
 
BEST také těsně spolupracovala s vedením příslušných městských částí a berlínskými 
správními orgány, s relevantními spolky a místními komunitami. 
Míra úspěšnosti projektu: 
Nakonec byl krátkodobě udržitelný jen jeden podnik – restaurace pro děti, vaření s dětmi a 
používání zdravých potravin. I tento podnik měl v poslední době po skončení financování 
existenční problémy.  
 
Jaké se při realizaci projektu vyskytly hlavní překážky nebo potíže? 
Hlavním problémem tohoto projektu byl finanční aspekt, protože všechny aktivity vyžadovaly 
podporu a dotace. Projekt několik let podporovala městská část Pankow a měla zájem o další 
rozvoj agentury BEST, zatím však bezvýsledně. Jde o to, že pro rozvoj agentury BEST je nutná 
finanční podpora. Bez financování z vnějších zdrojů se neobejde ani agentura ani podniky 
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sociální ekonomiky. Neexistuje příliš mnoho ekonomických oblastí, v nichž lze zajisti 
udržitelnost sociálního podnikání. Mobilizace občanů a mobilizace alternativních 
podnikatelských záměrů však byla skutečně úspěšnou stránkou tohoto projektu. Velký problém 
je získat zakázky, chybí kapitál na zahájení podnikání a je také velmi obtížné najít nové 
pracovní příležitosti, které nepotřebují další finanční podporu. 
 
Jak projekt zapadá do místních, regionálních či národních politik? 
Jak uvedla manažerka projektu ze Senátu pro místní rozvoj, tento projekt byl zajímavou 
zkušeností, nepředstavuje však model, který by v budoucnosti pomáhal řešit nezaměstnanost, 
chudobu a rozvíjet ekonomiku. Investice byly příliš vysoké a nepodařilo se založit sociální 
podnik dlouhodobě finančně soběstačný. 
 
Které prvky projektu jsou přenosné? 

 
Projektová manažerka neidentifikovala žádné přenosné prvky. 
 
Nejdůležitější rady (Kdy je možno kontaktovat projektového manažera) 
Co byste poradili zpracovatelům politik uvažujících o implementaci podobné iniciativy v jejich 
oblasti? Například: 
- Spolupráce s partnery? 
- Účinná realizace? 
- Jak oslovit obtížně dosažitelné cílové skupiny? 
- Zapojení soukromého sektoru? 
 
1. Postup založený na zapojení mnoha zainteresovaných stran / místního partnerství je kritický 
z hlediska udržitelnosti podniků  
2. Národní a regionální orgány hrají při podpoře sociální ekonomiky klíčovou roli: 
· Finanční podpora pro poskytování pomoci, konzultace a školení pro sociální podniky 
· Zlepšování legislativního a politického rámce  
· Veřejné zakázky 
· Počáteční investice 
· Evaluace 
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2. případová studie 

Název projektu: Palác kultury Billstedt 
Město: Hamburk (Městská část Billstedt) 
Oblast realizace projektu: 
Projekt je realizován ve čtvrti Billstedt, kterou lze pospat jako znevýhodněnou městskou část na 
východě Hamburku. Míra nezaměstnanosti převyšuje průměr celého Hamburku (9,3 % / 6,9%), 
procento migrující populace je také nad tímto průměrem (22% / 15%), stejně jako počet 
příjemců sociálních dávek (15,2 % / 7,2%).  
Jak je projekt financován?  
Hlavním zdrojem financování jsou prostředky veřejného rozpočtu města Hamburk (60%). Kromě 
této institucionální podpory získává Palác kultury 40% rozpočtu z prodeje služeb, členských 
příspěvků a sponzorských darů.  

Rekonstrukce budovy v r. 2001a začlenění soukromých podniků do této budovy se plánovalo 
několik let předem. Proces rekonstrukce byl financován z peněz vybraných a uspořených za 
toto období a z dalších prostředků z veřejných rozpočtů. Za posledních 8 let Palác kultury zvýšil 
procento soukromých zdrojů v celkovém rozpočtu ze 16% na 42% (celkový roční rozpočet je asi 
400.000,-EUR). 
Stručný popis projektu:  
 
Palác kultury vznikl na základě občanské iniciativy z r. 1979. Občané chtěli získat místo pro 
schůzky a společenské akce a v r. 1982 se jim podařilo záměr prosadit, prostory však iniciativa 
získala až v r. 1986. Palác kultury se v těchto počátečních letech nacházel v malém obchodě 
s nedostatečným zázemím. Tehdy vznikl ironický název Palác kultury. Díky podpoře 
demonstrantů a pozornosti médií se Palác kultury mohl v r. 1993 přestěhovat do bývalé 
vodárny. V r. 2001 byla budova bývalé vodárny ve čtvrti Billstedt částečně rekonstruována a 
modernizována. V důsledku této rekonstrukce a modernizace v Paláci kultury vznikla soukromá 
restaurace s kavárnou a hudební klub. Palác kultury nabízí širokou škálu kulturních, sociálních 
a volnočasových služeb. Poskytl platformu více než 40 sdružení či iniciativ z okolních čtvrtí. 
Zvláštní pozornost si zaslouží kulturní akce (divadlo, hudba, kabaret) v divadelním prostoru. Z 
Paláce kultury se stalo dosti velké sociální a kulturní středisko městské části s více než 50.000 
návštěvníky ročně. Služby Paláce kultury nejsou zaměřeny na znevýhodněné skupiny. Jsou 
určeny pro všechny (místní) občany. 

Výstupy a výsledky projektu: 
 
Hlavním výstupem je získání výhod ze spolupráce v síti a získání pozice hybné síly rozvoje 
městské části. Je to předpokladem úspěšného fungování na místní úrovni. 
 
Palác kultury během posledních let realizoval několik projektů, které by se neuskutečnily bez 
zlepšených vztahů k soukromému podnikatelskému sektoru. Účast soukromých podniků a 
získání finančních prostředků ze soukromých zdrojů na jejich činnosti bylo předpokladem pro 
úspěšný vlastní rozvoj a vytváření sítě.  

Palác kultury nepodporuje sociální podnikání. Koncepce sociálního podniku by se však mohla 
stát modelem jeho dalšího rozvoje. Začlenění soukromých podniků do budovy Paláce kultury 
stabilizovalo cestu k profesionalitě a zlepšilo přístup k prostředkům ze soukromých zdrojů. 

Palác kultury kromě široké nabídky kulturních a sociálních služeb podpořil také myšlenku 
festivalu městské části s názvem “BilleVue”. Tento třídenní festival se poprvé konal v r. 2002 a 
byl úspěšným příkladem veřejno-soukromého partnerství na místní úrovni. Díky zájmu více než 
150.000 návštěvníkům byl festival výbornou akcí. Cílem “Bille Vue” bylo získat pozornost médií 
města Hamburku, změnit převážně negativní image a propagovat Billstedt jako zajímavou čtvrť, 
kde stojí za to žít. 



Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci 
programového období Evropského sociálního fondu 2007 – 2013 

 

 84

Realizační partneři:  

Palác kultury má organizační formu sdružení se statutem veřejně prospěšné organizace. Aktivní 
členové sdružení (asi 40 osob) se scházejí dvakrát ročně k projednání aktivit a projektů Paláce 
kultury. Palác je členem Zemského sdružení pro socio- kulturu (Landesverband Soziokultur). 
Členy tohoto sdružení je 25 místních socio-kulturních center z Hamburku. 
 
Míra úspěšnosti projektu  

Palác kultury se stal v průběhu posledních dvou let velmi úspěšným. Zahájili další dva projekty 

a museli si pronajímat dodatečné prostory v jiné budově. Tyto projekty (Akademie Hip hopu a 

„Toulavý tón“ (“Klangstrolche”) se zaměřují na hudbu a vzdělávání mládeže a předškolních dětí. 

Jak projekt zapadá do místních, regionálních či národních politik? 
Kulturní palác se mezitím stal velmi známým v Hamburku a obdrželi městské čtvrtletní kulturní 
ocenění v roce 2008. Je plánováno, že akademie hip hopu bude součástí politiky městské čtvrti 
v Hamburku podpořené regionálními a národními autoritami. Tímto se Palác kultury stává 
integrovanou součástí rozvoje městské části v Billstedtu a Hamburku.  
 
Které prvky projektu jsou přenosné? 
Zamyslíme-li se nad projektem Paláce kultury, je v něm několik prvků, které lze uvést jako 
předpoklady úspěšné práce sociální instituce podílející se na rozvoji městské části. Pro 
dosažení tohoto cíle je nutno: 
- Vytvořit stabilní vztahy s orgány místní správy a obvodu 
- Hrát aktivní roli a moderovat dialog v městské části 
- Přinášet inovační projekty a aktivity na místní a obvodní úrovni 
- Stabilizovat práci v síti mezi sociálními institucemi a soukromým podnikatelským sektorem 
 
Nezbytným základem této iniciativy však je skupina občanů, kteří se angažují na místní úrovni a 
jsou schopni fungovat jako hybné síly komunity. Pokud tedy uvažujete o aplikaci tohoto modelu, 
musíte najít správné lidi, kteří by podobnou iniciativu zahájili. 
 
Nejdůležitější rady (Kdy je možno kontaktovat projektového manažera) 
Nejdůležitějším rysem, charakterizujícím kvalitu Paláce kultury a jeho aktivních členů, je 
rozhodně překlenování rozdílů a vytváření sítí na místní úrovni spolu s vytvářením široké 
nabídky socio-kulturních služeb a akcí. Palác kultury, jako společenské komunitní centrum 
s finančním zázemím ve veřejných rozpočtech, rozvinul dialog s místními občany, místní 
správou a soukromými podniky. Integrace soukromých podniků (kavárna, hudební klub) v 
koncepci Paláce kultury jako socio-kulturního městského střediska stabilizovala budoucnost této 
instituce. V kombinaci s inovačními projekty a aktivitami a pozitivními impulzy pro image 
městské části Billstedt, se Palác kultury stal významným partnerem pro prosazování partnerské 
spolupráce na místní úrovni. Tato místní partnerská spolupráce je zásadním předpokladem 
úspěšného řízení rozvojových procesů v městské části a účinného využívání veřejných peněz 
v programech městské obnovy. 

Základem hnutí za Palác kultury byla skupina místně angažovaných občanů. Bez těchto osob 

by se úspěšné činnosti Paláce kultury nepodařilo zajistit. 

Na příkladu Paláce kultury můžeme najít několik prvků, které lze také popsat jako předpoklady 
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úspěšné práce sociální instituce zapojené do rozvoje městské části: 
 
- Stabilní vztahy s orgány místní správy a obvodu 
- Aktivní role v dialogu s městskou částí a jeho moderování 
- Inovační projekty a aktivity na místní a obvodní úrovni 
- Práce v síti zahrnující sociální instituce a soukromý podnikatelský sektor 
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3. případová studie 
Název projektu: Podnikatelé bez hranic 

Město nebo region: Hamburk 
 
Oblast realizace projektu: Činnost Podnikatelů bez hranic je zaměřena na zaostávající 
městské oblasti – příkladem typické oblasti, v níž projekt operuje, je Hamburk-Veddel. Lokalita 
trpí vysokou mírou sociální a ekonomické deprivace s mírou nezaměstnanosti přesahující 30% 
a nízkou kvalifikační úrovní. Ve čtvrti je mnoho opuštěných komerčních prostor a je tam velmi 
omezený sektor maloobchodu a služeb. Kolem 60% obyvatelstva čtvrti Hamburk-Veddel tvoří 
migranti, a přestože to jejich komunitám nabízí příležitost ke vzájemnému obchodu, mohou tyto 
komunity být úplně izolovány od zbytku města.  
Jak je projekt financován? 

• Evropský sociální fondOdbor hospodářství a práce města Hamburk Státní Ministerstvo 
práce a sociálních věcí 

 
Stručný popis projektu: Iniciativa Podnikatelé bez hranic podporuje samostatnou výdělečnou 
činnost, podniky a podnikání v nejvíce znevýhodněných oblastech Hamburku v těsné spolupráci 
s dalšími programy pro obnovu městských čtvrtí a nabízí komplexní soubor nástrojů 
podnikatelské podpory přizpůsobených konkrétním potřebám.  

Iniciativa Podnikatelé bez hranic (založená v r. 2000) konkrétně pomáhá podnikatelům z řad 
migrantů zakládat a rozvíjet vlastní podniky v Hamburku. Používá k tomu řadu inovačních 
metod zajišťujících co největší dostupnost podpory podnikání pro komunity migrantů. 
 
Podnikatelé bez hranic poskytují pomoc podnikatelům přímo v terénu. Pomáhají jim v mnoha 
oblastech, patří k nim např.: získání přístupu ke zdrojům financování, práce s klienty, 
prezentace produktů, lidské zdroje, time management, počítačová gramotnost a zdokonalení v 
němčině.  

Podpora podnikání je poskytována individuálně nebo ve workshopech. Pravidelně se také 
konají různé akce a semináře. Školení vedou interní nebo externí lektoři podle tématu. 
Výstupy a výsledky projektu:  
 
Projekt Podnikatelé bez hranic v letech 2001 - 2005 poskytl služby celkem 1467 osobám. 
Příjemcům byly nabízeny nejrůznější služby od všeobecných informací až po odbornější 
témata, jako je zpracování podnikatelského záměru. Značný počet příjemců (338 osob)  
dostával všeobecné informace po celé toto období. Poradenské služby projektu jsou zaměřeny 
především na mladé, nezaměstnané přistěhovalce mužského pohlaví. Přibližně polovina klientů 
je ve věkové skupině 26 – 45 let. Genderová rovnováha je posunuta ve prospěch mužů (68% 
celkového počtu klientů). Pokud jde o vzdělávací služby projektu, jeho školení a seminářů se 
v letech 2001-2005 zúčastnilo celkem 612 přistěhovalců. 
Realizační partneři: Podnikatelé bez hranic úzce spolupracují s nejdůležitějšími místními 
zainteresovanými stranami (např. bytovými družstvy, odborníky v oblasti obnovy městských 
částí a vedoucími pracovníky sociálních iniciativ) na nabídce komplexního souboru nástrojů 
podnikatelské podpory vhodných pro potřeby klientů. Iniciativa také spolupracuje s orgány 
místní správy na podpoře rozvoje infrastruktury pro zlepšení kvality deprivovaných oblastí tak, 
aby byly vhodným místem pro podnikání. Projekt také spolupracuje s organizacemi bytového 
hospodářství, které podnikatelům z řad migrantů umožňují platit nižší nájemné v době zahájení 
podnikání.  
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Míra úspěšnosti projektu:  
Projekt Podnikatelé bez hranic provedl průzkum zaměřený na odhad počtu klientů, kterým se 
podařilo založit podnik. Pracovníci projektu kontaktovali vzorek 79 klientů poradenských služeb. 
Více než polovina těchto klientů (41 přistěhovalců, tj. 55%) již vlastní podnik založila. Míra 
přežití těchto podniků byla 73%. Extrapolací tohoto procenta na celkový počet 1.467 klientů 
poradenských služeb lze dojít k závěru, že projekt v letech 2001-2005 generoval asi 800 nově 
založených podniků (55% z 1.467 klientů). Tento odhad je však pravděpodobně dosti vysoký. 
 
Projekt Podnikatelé bez hranic kromě přímého dopadu na zakládání nových podniků také 
zvyšoval informovanost místních úřadů a jiných institucí poskytujících podnikatelské vzdělávání 
a školení o podnikání etnických menšin. Kompetence a zkušenosti tohoto projektu dnes 
v Hamburku uznává a využívá mnoho dalších institucí činných v oblasti zakládání podniků. 
Projekt navíc také vytvořil platformu pro internetové diskusní fórum, kde si podnikatelé z řad 
přistěhovalců mohou vyměňovat zkušenosti. 
Jaké se při realizaci projektu vyskytly hlavní překážky nebo potíže? 
 
Navázání kontaktů s cílovou skupinou bylo hlavní překážkou kterékoli iniciativy podporující 
samostatnou výdělečnou činnost přistěhovalců. Aby se projekt s tímto problémem vyrovnal, 
používal různé strategie publicity pro dosažení maximálního pokrytí komunit přistěhovalců a 
zajištění vysoké míry informovanosti o poskytovaných službách. Projekt uveřejňoval inzeráty v 
novinách a časopisech etnických menšin a v hamburském časopise Korrekt, distribuovaném 
zdarma, šířil letáky a plakáty, vydával vlastní časopis a měl také pravidelné vstupy ve 
speciálním německo-tureckém televizním programu na kanálu Hamburk 1. Multikulturní tým 
projektu garantoval jeho větší důvěryhodnost v očích potenciálních klientů, která také částečně 
snižovala existující překážky a výhrady. 
Jak projekt zapadá do místních, regionálních či národních politik? 
 
Celkovým cílem politického opatření je podporovat samostatnou výdělečnou činnost osob, které 
jsou původem přistěhovalci. Projekt Podnikatelé bez hranic pro dosažení tohoto cíle využívá 
několika prostředků. Především usiluje o zlepšování vazeb mezi podnikateli z etnických skupin 
a fungujícími iniciativami. Základním nástrojem je vytvoření sítě poskytovatelů informací a 
poradenských služeb v několika městských částech Hamburku. Druhý nástroj zohledňuje 
politickou dimenzi podnikání.  Zatímco podnikatelé narození v Německu a jejich představitelé 
v obchodních komorách a jiných institucích mají silné vazby na zpracovatele politik, 
podnikatelům z řad přistěhovalců často odpovídající sítě chybí. Projekt Podnikatelé bez hranic 
pro vyrovnání tohoto nedostatku také funguje jako lobbystická organizace podnikatelů etnického 
původu. 
Které prvky projektu jsou přenosné? 
 
Projekt Podnikatelé bez hranic je přenosný do jiných oblastí, především tam, kde jsou migranti 
nedostatečně integrováni do trhu práce. Obsah podpory a inovační metody použité pro zajištění 
co největší dostupnosti pomoci pro komunity migrantů by bylo možno uplatnit jinde.  
 
 
Těsná spolupráce s místními partnery zajišťující, aby byla nabízená podpora podnikání 
holistická – tj. aby se zabývala komplexním souborem překážek, které musí migranti při 
zakládání podniků překonávat – je také přenosná za předpokladu spolupráce místních 
zainteresovaných stran.  
 
Způsob, jakým projekt podporoval vytváření vazeb mezi podporou podnikání a obnovou 
městských částí, je jako celek inovační a má potenciál pro přenos do jiných oblastí/zemí.  
Nejdůležitější rady  
Co byste poradili zpracovatelům politik uvažujících o implementaci podobné iniciativy v jejich 
oblasti?  
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Strategie vzájemné pomoci, kde zkušení podnikatelé z řad přistěhovalců pomáhají osobám se 
zájmem o podnikání, je velmi vhodná pro zvyšování informovanosti a zajištění relevance typů 
nabízených služeb. 
Dobrá znalost podmínek místního trhu práce a silná síť místních podnikatelských struktur je 
nezbytným předpokladem účinné podpory podnikání členů etnických menšin. Velmi důležitá je 
také otázka jazyka a jazykové přípravy. Zdá se, že jde o samozřejmost, ale tato potřeba se 
často při prosazování ekonomické integrace pomocí samostatné výdělečné činnosti přehlíží. 
Bez poradenských služeb v mateřském jazyce přistěhovalců je velmi těžké s nimi navázat 
kontakt. 
Úspěšné založení podniku je dlouhodobý proces, který rozhodně není omezen jen na fázi jeho 
zakládání. Pro úspěšnou a udržitelnou podporu podnikání etnických menšin je poradenské 
služby nutno poskytovat ve všech fázích fungování podniku. 
 
 
POZOR: Tento poslední projekt je v německém kontextu klasifikován spíše o projekt 
podpory podnikání – nejde o projekt sociálního podnikání z hlediska používané 
terminologie v Německu.  
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8. Seznam použitých zdrojů: 
 OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) 

http://www.oecd.org/dataoecd/9/6/37508720.pdf  
 Evropská výzkumná síť EMES http://www.emes.net  
 Projekt Elexies ohledně sociálních podniků http://www.ensie.org/elexies/  
 The Social Economy in the European Union– studie organizace CIRIEC v rámci 

Evropského ekonomického a sociálního výboru 
http://www.eesc.europa.eu/groups/3/categories/soceco/A_DI_CES97-2007_DI_en-
rev.doc  

 Spolkové společenství volné sociální péče (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege e. V, 2004) 
http://www.bagfw.de/media/pdf/gesamtstatistik/gesamtstatistik_2004/allgemeiner_teil/ers
terteil.pdf  

 FAF - Odborné poradenství pro pracovní a firemní poradenství http://www.faf-
gmbh.de/proconcept/index.html  

 Dr. Karl Birkhölze: Development and Perspectives of the Social Economy or Third 
Sector in Germany http://www.crida-fr.org/03_actualites/streams/stream%204/ISTR-
EMES_BirkXholser.doc  

 Country Fiche Německo  
 Program iniciativy EQUAL v Německu www.equal.de  
 Oficiální webové stránky města Berlín http://www.berlin.de/sen/arbeit/fit/buendnisse.html  
 Evropská komise: http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-

examples/entrep-german-microfinance_en.cfm  
 Startsocial – podnik sociální ekonomiky http://www.startsocial.de/  
 Spolkové sdružení pro společnosti integrující znevýhodněné osoby http://www.bag-

integrationsfirmen.de/index.htm  
 Good practices on social protection of new entrepreneurs and assisting partners and the 

impact on business creation (Dobré praxe sociální ochrany nových podnikatelů a 
podporujících partnerů a dopad na tvorbu podniků) 
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-
studies/documents/social_protection_final_report_en.pdf  

 Sociální města http://www.sozialestadt.de  
 

 
9. Seznam osob zkontaktovaných pro výzkum:  

Jméno Organizace Funkce 
Knut Henkel 
 

Senát pro místní rozvoj (Berlín) Programový manažer 

Margitta Dahlem Senát pro místní rozvoj (Berlín) Projektová manažerka 
Thomas Jacob 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Hamburk Vedoucí oddělení projektů 

Walter Leal Univerzita aplikovaných věd, Hamburk  Profesor 
Pan Zimmer Organizace Neuerarbeit Projektový manažer 
Hendrik Fischer Oddělení ESF na MPSV v 

Brandemburgu 
Vedoucí oddělení ESF 

Reiner Aster Social Business Consulting v Berlíně Ředitel 
Birgitta Berhorst Ministerstvo práce a sociálních věci 

(BMAS), ŘO OP ESF 
Programová manažerka 

Jurgen Roloff  Úřad pro místní ekonomiku 
v deprivovaných oblastech, Hamburg 

Pracovník úřadu 

Kazim  Abaci  Centrum pro začínající podnikatele a 
podniky imigrantů, Hamburk, Německo 

Projektový manažer 
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II.1.4 Analýza modelů sociální ekonomiky ve Velké Británii 
1. Definice pojmu „sociální ekonomika” 

Definice sociální ekonomiky je předmětem široké diskuse a není příliš jasná. Budeme-li 
vycházet z nadřazené koncepce ekonomiky, lze třetí sektor, který sdružuje dobrovolnický a 
komunitní sektor, jasně odlišit od veřejného a soukromého sektoru. Následující tabulka 
zjednodušeně znázorňuje sociální ekonomiku a postavení sociálních podniků v rámci tohoto 
sektoru. 

Tab. 17 Postavení sociální ekonomiky a sociálních podniků ve třetím sektoru 

 
Soukromý sektor 

 
Sociálně 

zodpovědné 
podniky 

 
Sociální podniky 

 
 
 

                    

 
Charitativní 

organizace a 
dobrovolnický 

sektor 
 

 
Nevládní veřejné 

organizace  
 

 
 Sociální ekonomika  

 
 
 
Protože jasná definice termínu „sociální ekonomika" neexistuje, má se obecně za to, že 
zahrnuje celou škálu organizací, které nejsou součástí ani veřejného ani soukromého ziskového 
sektoru. Ve Velké Británii sice žádná obecně závazná definice sociální ekonomiky neexistuje, 
nejčastěji používaná definice však zní takto: 
 
Skotský parlament (The Scottish Executive)  
Organizace sociální ekonomiky jsou nezávislé na státu, mají především sociální cíle a jejich 
přebytky jsou investovány za účelem dosahování těchto cílů. Řada těchto organizací významně 
přispívá k zajišťování cílů veřejné politiky v oblastech, jako je bydlení, sociální péče, komunitní 
péče.82 
 
Skotský parlament pak identifikuje organizace sociální ekonomiky (spíše než sociální podniky) 
jako organizace zaměřené na sociální cíle a poskytování služeb. Organizace v rámci sociální 
ekonomiky definuje podle jejich aktivit a jasně je zařazuje do programu poskytování moderních 
veřejných služeb. Dokument „Sociální ekonomika – přezkum skotských exekutivních politik 
(Social Economy- a review of the Scottish Executives Policies)” přistupuje k otázce, co může či 
nemůže spadat pod pojem „sociální ekonomika“, pružně. Předpokládá určité klíčové 
charakteristiky – dobrovolnické řízení, založení pro sociální účely, nerozdělování zisku a 
participace komunity nebo uživatelů – jeho doporučení jsou však značně široká. Například – na 
rozdíl od Strategie pro sociální podnikání Vlády UK - nerozlišuje na jedné straně organizace, 
které operují jako soběstačné neziskové podniky (nazývané často sociální podniky) nebo o to 
usilují, a na druhé straně dobrovolnický sektor, který může být ve svých ekonomických 
aktivitách omezenější.  
 
Londýnská rozvojová agentura a partneři (London Development Agency and Partners)  
Sociální podniky jsou součástí rostoucí sociální ekonomiky, dynamicky se rozvíjejícího 
souboru organizací, které existují na pomezí soukromého a veřejného sektoru. Sociální 
ekonomika, nazývaná někdy také třetí sektor, zahrnuje dobrovolnické a komunitní organizace, 
nadace a asociace/sdružení mnoha typů. Sociální podniky se od zbytku sociální ekonomiky 

                     
82 Zdroj: Přezkum skotských exekutivních politik na podporu sociální ekonomiky. 



Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci 
programového období Evropského sociálního fondu 2007 – 2013 

 

 91

odlišují jako organizace využívající obchodní aktivity pro dosahování svých cílů a zajišťování 
finanční soběstačnosti. 83” 
 
V definici formulované Londýnskou rozvojovou agenturou (LDA) se jasně uvádí, že sociální 
ekonomika se nachází na pomezí soukromého a veřejného sektoru. Tato definice je podobná 
definici Evropské komise, která bývá označována zkratkou CMAF (Cooperatives, Mutuals, 
Associations, Foundations – Družstva, vzájemné společnosti, sdružení a nadace). 

 
Pokud jde o definici sociálního podniku, ve Velké Británii zřejmě převládá definice Ministerstva 
obchodu a průmyslu (DTI).  
„Sociální podnik je podnik s převládajícími sociálními cíli, jehož hospodářské přebytky jsou 
principiálně reinvestovány za účelem dosahování těchto cílů v podniku nebo komunitě a který 
se neřídí potřebou maximalizovat zisk akcionářů a majitelů.84 
 
Sociální podniky jsou různorodé, patří sem podniky místních komunit, sociální subjekty, 
vzájemně podpůrné organizace, jako jsou družstva, ale i velké organizace operující na národní 
či mezinárodní úrovni. Jednotný právní model sociálního podniku neexistuje, mohou to být 
společnosti s ručením omezeným, průmyslové a pojišťovací společnosti, akciové společnosti; 
některé z nich nejsou zapsány v obchodním rejstříku a jiné jsou registrovány jako charitativní 
organizace.  
 
Sociální podniky často začínají jako organizace dobrovolnického sektoru, závislé především na 
grantech a dobrovolnické práci a usilující o zvýšení obchodního příjmu (podle DTI).  
 
Podle příručky DTI lze sociální podnik vymezit na základě tří aspektů: 

• Registrace: Organizace zapsané v obchodním rejstříku (Companies House) jako 
organizace s ručením omezeným, průmyslové podniky a pojišťovací společnosti. Od 
tohoto roku by měly být registrovány také obecně prospěšné společnosti (Definice 
pojmů – viz oddíl o právním rámci).  

• Obchod: Aby mohla být organizace považována za sociální podnik, musí také 
aktivně obchodovat. Příjmy z obchodních činností nezahrnují příjmy z grantů, dotací, 
členských poplatků, dobrovolných příspěvků a fundraisingu. 

• Sledování sociálního cíle: V neposlední řadě musí mít Sociální podniky především 
sociální cíle (včetně ekologických) a jejich přebytky musí být reinvestovány do 
podniku nebo komunity na podporu těchto cílů. 

 
Pokud jde o reinvestování zisku, situace se liší podle právní formy sociálního podniku, stanov a 
rozhodnutí správní rady jednotlivých organizací. 

                     
83 Zdroj: Time to Deliver: A Social Enterprise Support Strategy for London 
84  Zdroj: Time to Deliver: A Social Enterprise Support Strategy for London 
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Přehledy  
2.1  Stručný historický přehled vývoje sociální ekonomiky za posledních 10 – 15 let 

Ve zprávě Wolfendenovy komise z r. 1978 o budoucnosti dobrovolnických organizací byla 
vyčleněna čtyři významná historická období v rozvoji zajišťování sociálních jistot, týkající se 
zejména zapojení organizací třetího sektoru. Tento vývoj kombinuje historické hybné síly, 
politickou ideologii a posuny v sociálních očekáváních: 

• Paternalismus – Do r. 1834 byla nejdůležitějším zdrojem podpory občana v nouzi jeho rodina a 
místní komunita. Kromě tohoto neoficiálního systému poskytovali lékaři, učitelé a jiní sociální 
služby jednotlivým osobám, které si je nemohly dovolit, zatímco charity a církve – a také zákon 
o chudých – poskytovaly pomoc širší populaci. V té době existovalo mnoho filantropických 
organizací motivovaných náboženským přesvědčením a silným étosem sociální zodpovědnosti. 
Tyto organizace nabízely veřejnosti různé finanční, lékařské, bytové a vzdělávací služby. 

• Státní „zastrašovací“ politika a dobrovolná expanze (1834-1905) – Silný étos ekonomiky 
modelu laissez faire a vzájemná pomoc vedly v r. 1834 k novele zákona o chudých, která 
rozlišovala chudé na ty, kdo si pomoc „zaslouží“ a „nezaslouží“. Zatímco příslušníci první 
skupiny mohli získat podporu, aby se opět „postavili na nohy“, členové druhé skupiny si mohli 
jedině odpracovávat pobyt v chudobinci. Pro druhou polovinu 19. století je proto typický prudký 
rozvoj organizací třetího sektoru, který byl reakcí na snahy státu snížit závislost občanů na 
sociální pomoci. Tyto organizace, zahrnující např. sirotčince a Armádu spásy, řešily nenaplněné 
sociální potřeby. 

• Vznik státních sociálních služeb (1905-1944) – liberální vláda, která byla u moci v r. 1905 a 
byla si vědoma měnících se postojů k chudobě, položila základy poskytování sociálních služeb, 
jako jsou důchody, školní obědy, nemocenské dávky a dávky v nezaměstnanosti, z veřejných 
zdrojů. Rozvoj sociálního státu pokračoval a kulminoval Beveridgovou zprávou z r. 1942, která 
doporučila „komplexní systém sociálního zabezpečení založeného na státních dotacích 
zdravotnictví, školství, bydlení a zaměstnanosti”. Třetí sektor však nadále zůstal významným 
poskytovatelem nezávislých sociálních služeb, např. péče o děti a osoby se zdravotním 
postižením. 

• Konsolidace sociálního státu (1944-1978) – labouristická vláda v letech 1945-51 zavedla 
mnoho Beveridgových návrhů a zrušila zákon o chudých. V této souvislosti se organizace 
třetího sektoru začaly zaměřovat na poskytování specializovaných služeb, které stát 
nezajišťoval, nebo byly pro tyto účely zakládány, a vznikaly také nátlakové skupiny usilující o 
změny vládní politiky (např. the Child Poverty Action Group) nebo místní vzájemné organizace. 
 
Po Wolfendenově zprávě z r. 1978 prosazovaly konzervativní vlády v období 1979-1997 
„stažení státu“ a omezení role veřejného sektoru v poskytování veřejných služeb. Třetí sektor 
tak opět dostal příležitost stát se nejvýznamnějším poskytovatelem sociálních služeb. Třetí 
sektor však v důsledku tržní filozofie té doby nebyl v nestátních formách poskytování sociální 
péče ani zdaleka rovnocenným partnerem soukromého sektoru. 
 
Třetí sektor zahrnující dobrovolnické a komunitní organizace, charitativní organizace, sociální 
podniky, vzájemné společnosti a družstva – přispívá k naplnění cílů vlády týkajících se 
veřejných služeb, komunit a ekonomiky. Na potvrzení této skutečnosti vláda v posledních letech 
vedla řadu iniciativ pro podporu rozvoje a zvyšování pravomocí třetího sektoru. Přestože od r. 
1997 bylo dosaženo značných úspěchů, třetí sektor může být mnohem větším přínosem pro 
poskytování veřejných sociálních služeb. 
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Vláda UK po r. 1997 zahájila řadu významných iniciativ na podporu růstu a transformace 
sociální ekonomiky. O prosazování rozvoje sociální ekonomiky v UK po r. 1997 se zasloužily 
především tyto čtyři státní orgány:  
 
• Ministerstvo vnitra, zodpovídající za dobrovolnický a komunitní sektor;  
• Ministerstvo financí, v jehož kompetenci je fiskální a měnová politika. Nese také nejvyšší 

zodpovědnost za správu daní prostřednictvím finančních úřadů;  
• Ministerstvo průmyslu a obchodu, které řídí národní politiku podpory podnikání; útvar 

sociálního podnikání, který byl dříve při tomto ministerstvu, byl převeden pod Úřad vlády; 
útvar pro financování charitativních organizací a třetího sektoru v rámci Ministerstva financí 

• Úřad vlády (zejména jeho Strategický útvar), což je v zásadě odbor Premiéra, který za 
labouristické vlády po r. 1997 značně rozšířil své kompetence a rozrostl se.  

 
Sociální podniky 
Současný sociální podnik má kořeny v koncepcích sociální filozofie, které se rozvíjely v 19. 
století a prosazovaly vizi sociální solidarity, spravedlnosti a udržitelné ekonomické spolupráce 
občanů. Vznikaly cechy, které byly podrobeny státní regulaci v Alžbětinském období.  
 
V nedávné minulosti (v 70. letech) se objevily pokusy družstevních rozvojových agentur v Anglii 
a Walesu, zakládaných ve spolupráci se zástupci družstevního sektoru, o vzkříšení sociálního 
podniku.  
 
V 80. letech a na začátku 90. let měli zpracovatelé politik tendenci charakterizovat rozvoj 
sociálního podnikání především jako nástroj pro omezování chudoby. Tento důraz se v nedávné 
době přesunul na sociální integraci, takže sociální podniky a sociální ekonomika jsou 
považovány především za prostředek podpory sociální integrace a vytváření nových zdrojů 
pracovních míst pro nejvíce znevýhodněné osoby a dlouhodobě nezaměstnané. 
 

2.2  Stručný popis procesu rozvoje legislativního rámce sociální ekonomiky 

Proces rozvoje právních rámců sociální ekonomiky  je vysvětlen podrobněji dále: 
 
• Registrované charitativní organizace: Velmi široký okruh organizací může být považován za 

dobročinné organizace. Zákon o dobročinnosti ve Velké Británii považuje za dobročinnou 
organizaci pokud (a) má výhradně dobročinné cíle a (b) existuje za účelem veřejného 
prospěchu. Taková specifikace byla dána již Statutem o dobročinném využití majetků z roku 
1601 (Alžběta I.) a byla interpretována v případovém právu v průběhu let – zejména ve 
slavném případu Komisionářů Inland Revenue v Pemesel z roku 1891, v němž bylo 
rozhodnuto, že dobročinná organizace musí mít předmět činnosti, který spadá výlučně do 
čtyř kategorií: pomoc ve finanční nouzi; rozvoj vzdělanosti; rozvoj náboženství a některé 
další účely ve prospěch komunity. Registrace dobročinné organizace není dobrovolnou 
záležitostí: podle Zákona o dobročinných organizacích z roku 2006 všechny dobročinné 
organizace v Anglii a Walesu musí žádat o registraci, pokud jejich příjem není nižší než 5000 
GBP ročně nebo pokud nespadají do některých velmi specifických kategorií. V r. 1853 byla 
založena Charitní komise (The Charity Commission), vládní orgán zodpovědný za dozor nad 
charitativními organizacemi v celé Anglii a Walesu. 

 
• Průmyslové a pojišťovací společnosti (IPS): IPS je obchodní společnost a ručení jejích členů 

je omezené (podle zákona z r. 1965). Tuto legislativu v některých aspektech novelizoval 
Zákon o družstvech a obecně prospěšných společnostech (2003). Existují dva typy těchto 
společností, rozlišující organizace založené na principu vzájemné prospěšnosti a obecné 
prospěšnosti, tj. družstva, která jsou demokratickými podniky, a společnosti založené ve 
prospěch komunity, jež musí prokázat, že jejich činnosti budou přínosem pro jiné osoby než 
vlastní členy. Tyto společnosti mají pravidla určující, jak bude nakládáno s přebytky 
hospodaření a vyžadující, aby veškerá aktiva, která zbudou po rozpuštění společnosti, byla 
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využita pro podobné účely a nebyla rozdělena mezi členy. V r. 2004 vedla vláda konzultace 
o IPS a poskytnutí obecně prospěšným společnostem možnosti rozhodnout se pro 
„zablokování jmění“, což by jejich aktiva chránilo pro obecně prospěšné účely. Uznání a 
image patří k největším problémům, jimž IPS čelí, a organizace od nabytí této právní formy 
odrazují.  

 
2.3 Současný právní rámec, ve kterém se sociální ekonomika pohybuje 

Z uvedených informací vyplývá, že statut charitativních organizací a jiných organizačních forem 
v rámci sociální ekonomiky registrovaných jako IPS má pevné základy a je přesně vymezen. 
„Sociální podniky“ jako součást sociální ekonomiky jsou nové formy, jejichž právní rámec se 
v současnosti vytváří. Současný stav právního rámce sociálních podniků vysvětlujeme 
podrobněji níže. 
 
V roce 2005 vstoupil v platnost status společnosti v komunitním zájmu (Community Interest 
Company, CIC), který je určen pro sociální podniky, jež chtějí využívat zisky a aktiva pro obecné 
blaho. Tento nový status představuje pružnou právní úpravu podporující podnikatelské aktivity a 
je vhodný pro některé typy komunitních sociálních podniků, které chtějí pracovat ve prospěch 
komunity na základě poměrně svobodné formy necharitativní organizace, ale s jasným 
závazkem dodržovat neziskový status.  
 
Před zavedením statutu CIC měly podniky bez charitativního statutu problémy se zajištěním 
vynakládání aktiv na veřejně prospěšné zájmy. Jednoduchý a jasný postup, jak příjmy vyhradit 
pro veřejně prospěšné účely, neexistoval. Společnost v komunitním zájmu řeší potřebu 
transparentního, flexibilního modelu, který je jasně definovaný a snadno rozpoznatelný. Tato 
nová právní forma sociálního podniku využívá „zablokování jmění“ znemožňující jeho prodej za 
účelem soukromého zisku. Podniky se také musí zavázat, že budou usilovat o přínosy pro 
komunitu.  
 
Hlavními rysy odlišujícími CIC od „normálních“ podniků je zablokování jmění a prohlášení o 
komunitním zájmu. Pokud jde o blokování jmění, musí být aktiva a zisky neustále uchovávány v 
CIC a využívány výhradně ve prospěch komunity.  Při zakládání CIC je nutno kromě běžné 
dokumentace předložit také prohlášení o komunitním zájmu potvrzující, že je společnost 
zakládána za účelem poskytování služeb komunitě a nikoli tvorby soukromého zisku.  
Právní forma společnosti v komunitním zájmu byla vytvořena v r. 2005 speciálně pro sociální 
podniky.  
 
Veřejně prospěšné společnosti (Community Benefit Societies, BenCom) jsou akciové 
průmyslové a pojišťovací společnosti (IPS) provozující obchodní činnosti ve prospěch komunity. 
Zisky se nerozdělují mezi členy ani externí akcionáře, ale navracejí se komunitě.  
 
Jak společnosti BenCom fungují? 
Stejně jako IPS, k jejich hlavním charakteristikám patří: 
• Jsou zakládány pro podnikatelské nebo obchodní činnosti. 
• Jsou provozovány a řízeny svými členy. 
• Musí předkládat roční uzávěrky. 
 
BenComms nesmíme zaměňovat s jinou formou IPS - družstvy. Družstva provozují činnosti 
v obchodním zájmu svých členů a mohou, ale nemusí, to být sociální podniky – to závisí na 
jejich činnostech a na tom, jak distribuují zisk. 
 
Od začátku r. 2008 je v platnosti nová legislativa upravující tzv. akciovou charitativní organizaci 
(Charitable Incorporated Organisation, CIO). Tato úprava byla speciálně zavedena pro 
charitativní organizace registrované v Anglii a Walesu. Mohou ji využít nové i existující 
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charitativní organizace, které splňují všechna požadovaná kritéria, ale nechtějí mít tuto právní 
formu. Před rokem 2008 mohly být zakládány dobročinné organizace s firemní strukturou, to 
však znamenalo, že se musely řídit obchodním právem ale i legislativou vztahující se na 
dobročinné organizace. Musely se registrovat jak u Charitní komise, tak v Obchodním rejstříku a 
předkládat výroční zprávy oběma těmto institucím. Formát tzv. „akciové charitativní organizace“ 
(Charitable Incorporated Organisation, CIO) kombinuje výhody firemní struktury s charitativním 
statutem. 
 
CIO se od tradičních charitativních organizací liší takto: 

• Přestože nepoužívají terminologii obchodních společností (ředitelům se např. říká 
svěřenečtí správci charity), mají k obchodním společnostem mnohem blíže než 
charitativní organizace. 

• Tradiční charitativní organizace mohou, ale nemusí, být zapsány v rejstříku, podle toho, 
jakou mají právní formu. Protože CIO být registrovány musí, jde o samostatnou kategorii 
právnických osob a jejich členové nepodléhají buď žádnému, nebo jen omezenému, 
ručení. 

• CIO – stejně jako společnosti v komunitním zájmu a veřejně prospěšné společnosti – 
mají jmění blokované ve prospěch komunity.  

• Na rozdíl od charitativních organizací podléhají CIO jen Charitní komisi a nikoli úřadu 
obchodního rejstříku (Companies House) ani finančnímu úřadu. 

 
V UK jednotný model sociálních podniků stále neexistuje a tyto podniky nejsou upraveny 
zákonem. Výběr právního statutu se často řídí povahou činností, které podnik vyvíjí, požadavky 
hlavních zájmových skupin, vhodností správní struktury a možností přístupu k finančním 
zdrojům.  
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Tab. 18 Stručný přehled právních struktur nejčastěji spojovaných se sociálním podnikáním v UK 

Právní struktura Přehled typických 
vlastností 

Vlastnictví, řízení a 
stanovy 

Je to samostatná 
právnická osoba 
odlišná od 
vlastníků a/ nebo 
provozovatelů? 

Mohou být 
aktivity přínosem 
pro vlastníky 
a/nebo 
provozovatele? 

Má blokované 
jmění ve 
prospěch 
komunity? 

Může být 
charitativní 
org. a získat 
tak daňové 
výhody? 

Rozdíly v aplikaci 
zákona ve Skotsku 
a Severním Irsku? 

Neregistrované 
sdružení 
 
 

Neformální, pro 
strukturu neplatí 
obecná pravidla, 
nutno stanovit 
vlastní pravidla. 

Nikdo je nevlastní, 
řídí se vlastními 
pravidly. 

Ne: Mohou být 
problémy ve věci 
smluv, majetku a 
odpovědnosti 
členů. 

Záleží na 
vlastních 
pravidlech. 

Tato otázka by 
musela být 
upravena 
speciální 
smlouvou. 

Ano, pokud 
splňuje kritéria 
charitativní 
společnosti. 

Žádné specifické 
rozdíly 

Svěřenectví 
 
 

Způsob vlastnictví 
aktiv oddělující 
zákonné vlastnictví 
od ekonomických 
zájmů.   

Majetek vlastněn 
svěřeneckými 
správci a řízen ve 
prospěch příjemců 
podle podmínek 
svěřenectví. 

Ne: Svěřenečtí 
správci nesou 
osobní 
zodpovědnost. 

Pro svěřenecké 
správce ne, 
pokud to 
nepovolí 
svěřenectví, 
soud nebo 
Charitní komise. 

Ano (pokud bylo 
svěřenectví 
založeno 
v komunitním 
zájmu). 

Ano, pokud 
splňuje kritéria 
charitativní 
společnosti. 

Ne, jen v rámci 
rozdílů mezi 
anglickým a 
skotským 
zákonem. 

Společnost s ručením 
omezeným  
(bez společnosti 
v komunitním zájmu) 

Nejčastěji právní 
struktura obchodní 
společnosti; může 
být upravena podle 
potřeb. 

Obchodní činnosti 
vedou ředitelé 
jménem členů. 
Značně pružná 
interní pravidla. 

Ano; ručení členů 
je omezeno 
částkou 
nevyplacených 
akcií/podílů nebo 
zárukou. 

Ano (ale jde-li o 
spol. s.r.o. 
zárukou, členům 
se nevyplácejí 
dividendy apod.). 

Nutno speciálně 
upravit ve 
stanovách 
(které mohou 
členové měnit). 

Ano, pokud 
splňuje kritéria 
charitativní 
společnosti. 

Skotsko: ne.      
Sev. Irsko: 
samostatná, ale 
podobná 
legislativa. 

Společnost 
v komunitním zájmu 
(CIC) 
 
 

Nová struktura spol. 
s.r.o. pro sociální 
podniky zajišťující 
blokaci aktiv a 
sledování obecně 
prospěšných cílů. 

Jako u jiných s.r.o., 
ale podléhá další 
úpravě zajišťující 
komunitní zájmy. 

Ano; ručení členů 
je omezeno 
částkou 
nevyplacených 
akcií/ podílů nebo 
zárukou. 

Ano, ale musí být 
též přínosem pro 
širší komunitu. 
Může vyplácet 
omezené 
dividendy 
soukromým 
investorům.  

Ano, standardní 
ustanovení, kt. 
musí mít každá 
CIC ve 
stanovách. 

Ne, ale může 
se stát 
charitativní 
organizací, 
když přestane 
být CIC. 

Skotsko: ne.      
Sev. Irsko: 
legislativa zatím 
neexistuje 
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Průmyslová a 
pojišťovací 
společnost (IPS)  
(Družstvo)  
 
 
 

Pro družstva bona 
fide sloužící zájmům 
členů tím, že s nimi 
obchoduje nebo jim 
dodává zboží či 
služby.  

Jménem členů 
řízena výborem/ 
vedením. Jeden 
člen = jeden hlas 
(bez ohledu na 
velikost podílu).  

Ano; ručení členů 
je omezeno 
částkou 
nevyplacených 
akcií/ podílů. 

Ano, ale hlavně 
v rámci obchodů 
členů se společ., 
užívání zařízení 
atd., nikoli 
výplatou akcií/ 
podílů. 

Nutno speciálně 
upravit ve 
stanovách 
(které mohou 
členové měnit) 

Ne – musela 
by být 
založena jako 
veřejně 
prospěšná 
forma IPS. 

Skotsko: ne.      
Sev. Irsko: 
samostatná, ale 
podobná 
legislativa.  

Průmyslová a 
pojišťovací 
společnost (IPS)  
(Veřejně prospěšná 
společnost -
BenComm) 

Je přínosem pro 
komunitu jinou než 
jen vlastní členy a 
ze zvláštních 
důvodů není čistou 
obchodní 
společností. 

Podobně jako u 
družstevního typu, 
ale nová legislativa 
umožňuje lepší 
zajištění majetku/ 
aktiv. 

Ano; ručení členů 
je omezeno 
částkou 
nevyplacených 
akcií/ podílů. 

Musí být 
přínosem 
především pro 
nečleny; aktiva 
jsou blokována. 

Ano (blokování 
aktiv přetrvá po 
rozpuštění 
společnosti jen, 
je-li přijata nová 
statutární forma 
této pojistky). 

Ano, pokud 
splňuje kritéria 
charitativní 
společnosti. 

Skotsko: ne.      
Sev. Irsko: 
legislativa zatím 
neexistuje. 

Akciová charitativní 
organizace (CIO) 

Z r. 2006. První 
podniková struktura 
speciálně vytvořená 
pro charitativní 
organizace. 

Podobně jako u 
obchodní 
společnosti, ale jiné 
názvosloví (např. 
ředitelé = 
svěřenečtí správci). 

Ano; členové 
neručí vůbec nebo 
je jejich ručení 
omezeno. 

Členové: ne.  
Svěřenečtí 
správci: jen se 
souhlasem 
stanov, soudu, 
Charitní komise. 

Ano. Jde o 
charitativní 
společnost a 
musí tedy 
splňovat 
kritéria. 

Skotsko: 
samostatná, ale 
podobná legislativa 
a regulační úřad. 
Sev. Irsko: 
legislativa zatím 
neexistuje. 
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3.Aktéři sociální ekonomiky 
3.1 Hlavní aktéři sociální ekonomiky 

Téměř všechny subjekty sociální ekonomiky UK jsou registrovány jako průmyslové a pojišťovací 
společnosti (Industrial and Provident Society, IPS) (asi 10%) nebo obchodní společnosti 
s ručením omezeným garancí (Company Limited by Guarantee, CLG) (asi 60%)85. 
 
Organizace zapojené do sociální ekonomiky mají různé správní struktury odpovídající jejich 
účelu a původu. Všechny registrované organizace musí mít ze zákona výkonnou radu či komisi, 
orgán úředně zodpovědný za jejich vedení.  
 
V zásadě existují tři široké kategorie organizační struktury: 

• Organizace na bázi členství. Tyto organizace získávají členskou základnu z určité 
komunity, ze široké veřejnosti v určité oblasti nebo z řad příjemců a (v některých 
případech) svých zaměstnanců;  

• Organizace na bázi hmotného zájmu. Tyto organizace mají výkonnou radu či komisi, 
složenou ze zástupců jiných organizací. Organizace jmenují nebo volí členy rady, která 
se zodpovídá členské základně; 

• Nezávislé samosprávné organizace. Tyto organizace mají nezávislé výkonné rady či 
komise a nemají širší zodpovědnost vůči členské základně nebo členským organizacím. 
Jejich výkonné orgány jsou po založení jmenovány zakladateli organizace a poté jmenují 
do svých řad nové členy, jak uznají za vhodné. Tuto formu má mnoho charitativních a 
dobrovolnických organizací.  

 
Hlavní typy sociálních podniků   
Termín sociální podnik je v UK zastřešujícím pojmem zahrnujícím mnoho různých druhů 
podniků. Uvádíme některé příklady jednotlivých typů sociálních podniků (viz: Social 
Enterprise London, 2001).  

 
• Družstva jsou sdružení osob, které se spojily za účelem poskytování sdílené služby 

prostřednictvím demokraticky řízených podniků ve společném vlastnictví. Družstva 
jsou činná v mnoha oblastech, např. bytové oblasti, sociální péče atd.  

• Podniky ve vlastnictví zaměstnanců jsou podniky, které jsou alespoň částečně 
vlastněny a kontrolovány osobami, které v nich pracují. 

• Úvěrové svazy jsou finanční družstva vlastněná a kontrolovaná svými členy. 
• Komunitní rozvojové finanční instituce poskytují finanční prostředky malým 

podnikům ve znevýhodněných komunitách, sociálním podnikům a podnikům 
zakládaným členy znevýhodněných skupin. 

• Rozvojové fondy jsou situovány v komunitách a vlastní je organizace pro obnovu. 
Mohou zavádět nejrůznější iniciativy, např. řídit prostory pro pracovní činnosti, 
spravovat sportovní a volnočasová zařízení, poskytovat služby péče o děti atd.  

• Zprostředkující organizace trhu práce poskytují vzdělávání/školení a pracovní 
praxi dlouhodobě nezaměstnaným.  

• Sociální podniky jsou neziskové organizace, často založené za účelem podpory 
práce charitativních nebo nevládních organizací. 

• Komunitní podniky jsou sociální podniky s výrazným geografickým vymezením a 
se zaměřením na místní trhy a místní služby. 

• Sociální firmy představují jeden typ „sociálního podniku“ a jsou zakládány speciálně 
pro vytváření pracovních příležitostí a poskytování školení osobám se zdravotním 
postižením nebo jiným znevýhodněným skupinám.  

 
                     
85 Zdroj: Bank of England Survey 
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3.2 Základní data o těchto aktérech 

Je těžké odhadnout počet subjektů sociální ekonomiky a identifikovat organizace spadající do 
kategorie sociálních podniků, protože oficiální definice je nepřesná a statistický systém ve Velké 
Británii není jednotný. Jak jsme uvedli výše, sociální podniky využívají mnoho organizačních 
forem a nejsou souhrnně registrovány nebo regulovány žádným ústředním orgánem. To 
znamená, že přesná, spolehlivá data o rozsahu sociálního podnikání a obecněji o sociální 
ekonomice nejsou k dispozici. Je však možno získat určité ukazatele týkající se skutečných 
přínosů těchto organizačních forem: 
 
Dobrovolnické a komunitní organizace (Voluntary and Community Organisations, VCO) 
zahrnují charitativní organizace (registrované a neregistrované) a necharitativní VCO. Ke konci 
r. 2006 bylo v Anglii a Walesu 168.600 registrovaných charitativních organizací. Z nedávných 
odhadů vyplývá, že neregistrovaných charitativních organizací je asi 110.000. Mezi 
neregistrované charitativní organizace patří vysoké školy, řada národních muzeí a galerií, 
některá bytová sdružení a značný počet malých vzdělávacích a náboženských organizací. 
Informace o necharitativních VCO jsou omezené, protože o jejich aktivitách často nejsou 
informovány orgány veřejné správy ani pracovníci výzkumu.  
 
Ze zprávy „Ročenka pracovních sil dobrovolnického sektoru 2006  - stav sektoru“ (Voluntary 
Sector Workforce Almanac - The State of the Sector) vyplynulo, že organizace dobrovolnického 
sektoru, který je širší než sociální podniky a je tradičně závislý na grantech, přecházejí 
k obchodním činnostem. Národní rada pro dobrovolnické organizace (NCVO) uvádí, že „aktivity 
sociálního podnikání jsou hnací silou ekonomiky sektoru“ a dobrovolnické organizace 
v současnosti mají vyšší příjmy z obchodních činností než z grantů. 

Z průzkumu vyplynulo, že dochází k významnému nárůstu počtu osob pracujících v 
charitativních společnostech, dobrovolnických organizacích nebo komunitních NNO. Pracovní 
síly dobrovolnického sektoru v posledních deseti letech vykazují nárůst o 26%, tj. na 611.000 
zaměstnanců.  

• Dobrovolnický sektor v posledním desetiletí rostl mnohem rychleji (26%) než soukromý 
(11%) a veřejný sektor (14%).  

• Došlo k mohutnému nárůstu (86%) počtu pracovníků sociální péče z 149.000 v r. 1996 
na 277.000 v r. 2005. Sociální péčí se dnes zabývá 54% zaměstnanců dobrovolnického 
sektoru.  

• Více než dvě třetiny pracovníků dobrovolnického sektoru tvoří ženy (69%) - podobně 
jako ve veřejném sektoru (64%) ale mnohem více než v soukromém sektoru (40%). 

• Téměř každá pátá osoba (18%) pracující v dobrovolnickém sektoru je zdravotně 
postižená, což je mnohem více než ve veřejném (14%) a soukromém sektoru (13%). 

 
Sociální podniky. Ministerstvo obchodu a průmyslu (DTI) v r. 2005 zjistilo, že počet sociálních 
podniků registrovaných v UK jako společnosti s ručením omezeným garancí (88%) nebo 
průmyslových a pojišťovacích společností (12%) činí asi 15.000. Vzhledem k celkové 
podnikatelské populaci to znamená, že tyto sociální podniky tvoří asi 1,2 % všech podniků UK. 
Oba typy společností zaměstnávají celkem asi 475.000 osob a podle odhadu dvě třetiny 
z tohoto počtu zaměstnanců pracují na plný úvazek a dalších 300.000 osob pracuje pro sociální 
podniky jako dobrovolníci. Obrat (příjmy) této části populace sociálních podniků mají značný 
objem dosahující ca 18 miliard £, což je téměř jedno procento (0,8 %) obratu všech podniků UK 
se zaměstnanci. 
 
Družstva a vzájemné společnosti. V r. 2005 bylo u Úřadu pro finanční služby registrováno 
přes 8.100 průmyslových a pojišťovacích společností s přibližně 19 miliony členů. 
Nejvýznamnější jsou spotřebitelská a dělnická družstva, družstevní konsorcia, zemědělská a 
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bytová družstva. V září 2006 bylo ve Velké Británii registrováno 567 úvěrových svazů, které 
měly téměř půl milionu členů. 
   

3.3 Hlavní zajišťované služby 

V UK jsou sociální podniky činné v mnoha oborech, jako je zdravotnictví, životní prostředí, ICT, 
finanční služby, stavebnictví, maloobchod, cestovní ruch, umělecké obory, péče o děti a 
zpracovatelský průmysl.  Značný počet sociálních podniků je zaměřen na poskytování služeb ve 
zdravotní a sociální péči. Menší procento sociálních podniků je činných ve vzdělávací sféře a ve 
velkoobchodě/maloobchodě. 
 

4.Veřejná politika  
4.1 Hlavní současné politiky podporující sociální ekonomiku 

Sociální ekonomika a sociální podniky jsou považovány za významné ekonomické činitele, kteří 
zároveň umožňují sociální integraci, řeší environmentální výzvy, zlepšují veřejné služby a 
zvyšují úroveň podnikání.86  
 
V rámci Ministerstva obchodu a průmyslu (DTI) byla na podzim r. 2001 vytvořena Jednotka pro 
sociální podnikání s cílem dostát závazku vlády podporovat růst sektoru sociálního podnikání 
v UK. Tato jednotka zodpovídá za strategické rozhodování všech vládních institucí o otázkách 
sociálního podnikání. Vláda však rozhodla, že politiku nebude realizovat sama, a proto se 
komunitě sociálního podnikání plně věnují úřady veřejné správy a agentury na národní, 
regionální i místní úrovni.  
 
Vláda se hlásí ke své roli ve vytváření podmínek umožňujících sociálním podnikům růst a 
zvyšovat dopad v celostátním měřítku. Akční plán sociálního podnikání, uveřejněný v r. 200687, 
obsahuje tyto politické priority: 
 
• prosazovat kulturu sociálního podnikání pomocí iniciativ, jako jsou „Dny sociálního 

podnikání“88; 
• zajišťovat, aby pracovníci řídící sociální podniky měli k dispozici správné informace a měli 

přístup k poradenským službám; spolupracovat s ‘Businesslink’, národní agenturou podpory 
podnikání, na publikování specifických informací89; 

• umožňovat sociálním podnikům přístup k přiměřeným finančním zdrojům, například v rámci 
první andělské sítě pro sociální podnikání a služby investiční připravenosti v UK90; 

• umožňovat sociálním podnikům, aby spolupracovaly s vládou a přispívaly k dosahování cílů 
veřejné politiky zajišťováním široké nabídky veřejných služeb. 

 
Tento akční plán byl prvním svého druhu v celém UK, přestože vycházel z předchozího 
strategického dokumentu „Sociální podnikání: Strategie úspěšnosti“ uveřejněného v r. 200291. 
Plnění akčního plánu z r. 2006 bylo vyhodnoceno v dokumentu uveřejněném v listopadu 2007:  
 
V rámci dekoncentrace byly pravomoci v oblasti regionální politiky, včetně sociální ekonomiky, 
delegovány na správní orgány Skotska, Walesu a Severního Irska, které dnes nesou 
zodpovědnost za regionální politiku na svých územích. Budeme proto politiku sociálního 
podnikání  těchto správních útvarů analyzovat odděleně. 
 

                     
86 Social Enterprise Action Plan 2006 
87 http://www.cabinetoffice.gov.uk/third_sector/social_enterprise/action_plan.aspx  
88 www.socialenterpriseambassadors.org.uk  
89 www.businesslink.gov.uk/trysocialenterprise  
90 www.communityinnovation.org.uk  
91 http://www.cabinetoffice.gov.uk/upload/assets/www.cabinetoffice.gov.uk/third_sector/se_strategy_2002.pdf  
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Anglie 
V Anglii za rozvoj sociální ekonomiky zodpovídá Úřad třetího sektoru (podrobněji viz 4.2.), má 
tyto politické cíle: 
• být účinným mluvčím hájícím strategické cíle Úřadu třetího sektoru; 
• ovlivňovat národní diskusi o významu dobrovolnických a charitativních aktivit; 
• zajišťovat, aby byly slyšeny názory a zkušenosti sektoru sociálního podnikání, zvyšovat 

informovanost o sociálním podnikání; 
• uplatňovat zkušenosti a odborné znalosti sektoru na národní úrovni, ovlivňovat tak politiku 

vlády a pomáhat odstraňovat překážky růstu sociálního podnikání. 

Současná politika je tedy výrazně zaměřena na sociální podnikání a širší politický program pro 
celý třetí sektor, sleduje zvyšování finanční udržitelnosti dobrovolnického a komunitního 
sektoru, zejména zvýšením objemu veřejných zakázek. V nedávno uveřejněném dokumentu 
„Budoucí role třetího sektoru v sociální a hospodářské obnově92 se britská vláda zavázala 
zlepšit opatření pro financování třetího sektoru a zajistit, aby se financování na základě tříletých 
plánů stalo spíše normou než výjimkou, založit nové národní výzkumné centrum v rámci 
programu pro vytvoření databáze třetího sektoru a implementovat strategii nových dovedností 
třetího sektoru za účelem zvyšování kvalifikace osob v sektoru zaměstnaných nebo 
dobrovolníků. 

Wales 
Národní shromáždění Walesu schválilo novou strategii a akční plán pro spolupráci s třetím 
sektorem a podporu tohoto sektoru, zahrnujícího komunitní sdružení, svépomocné NNO, 
dobrovolnické organizace, charitativní organizace, náboženské organizace, sociální podniky, 
komunitní podniky, bytové asociace, družstva a vzájemné organizace. Akční plán se vztahuje 
na období 2007/08 až 2010/11. 
 
Tento dokument stanoví prioritní zaměření pěti hlavních oblastí na posilování osob a komunit 
tak, aby účinněji přispívaly k budování lepšího Walesu; patří k nim: 
 

• oceňování a podpora dobrovolnických akcí; 
• posilování a empowerement komunit; 
• poskytování příležitostí občanům k vyjadřování stanovisek;  
• podpora a urychlování rozvoje sociálního podnikání; 
• zvýšení dostupnosti veřejných služeb a posílením jejich orientace na občana. 

 
Ve Walesu vyhlásil strategii sociálního podnikání Tým sociální ekonomiky Ředitelství pro 
komunity v červnu 2005. Strategie sociálního podnikání vlády Walesu obsahuje tyto priority93: 

• vytvoření prostředí, které bude podporovat nové sociální podniky; 
• zavedení integrované podpory sektoru se zapojením všeobecných i specializovaných 

agentur vedoucí k 
• vytvoření dynamického sektoru sociálního podnikání ve Walesu. 

 
Skotsko 
V r. 2003 byl uveřejněn Přezkum politiky Skotského parlamentu na podporu sociální ekonomiky 
(Review of the Scottish Executive's Policies to promote the Social Economy). Cílem tohoto 
dokumentu bylo posoudit potenciál tohoto sektoru přispívat k dosahování hlavních cílů 
Skotského parlamentu a identifikovat, jak by parlament a další orgány veřejného sektoru a 
nezávislé agentury mohly sektoru sociálního podnikání pomoci realizovat jeho potenciál.  

                     
92 http://www.hm-treasury.gov.uk/media/9/8/pbr06_3rd_sector_428.pdf  
93 http://new.wales.gov.uk/dsjlg/publications/communityregendevelop/socialenterprisestrategy/strategye?lang=en  
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Byly navrženy tyto akce: 

• Skotský parlament vyhlásil svůj záměr snižovat závislost organizací sociální ekonomiky 
na grantové finanční podpoře 

• a poskytované prostředky strategicky zaměřovat na sociální ekonomiku a podporu sítí. 
 
Ve Skotsku byla v březnu 2007 publikována strategie „Lepší podnikání – strategie a akční plán 
sociálního podnikání ve Skotsku“94. Podpora ve výši 1,5 milionu £, která bude vyplácena 
skotským sociálním podnikům během příštího roku, bude určena pro tyto účely95: 

 
• pokyny a akce odrážející nejlepší praxi ve veřejných zakázkách;  
• podpora snah zvýšit objem finančních prostředků určených pro sociální podniky, včetně 

75.000 £ na zajištění kurzů finančního řízení pro vedoucí pracovníky a členy 
podnikových rad;  

• finanční alokace na podporu podnikání v letech 2007/08 ve výši 400.000 £..  
• technická pomoc sociálním podnikům, která jim umožní zlepšit profil, zpracovat 

marketingové strategie a zlepšovat profil.  

Severní Irsko 
Ministerstvo pro podnikání, obchod a investice (DETI) Severního Irska96, zodpovědné za rozvoj 
sociální ekonomiky, zadalo z pověření Vlády Severního Irska vypracování  strategického plánu 
na období 2004-2007 se třemi hlavními prioritami: 

 
• zvyšovat informovanost o sektoru a definovat jeho přínosy pro místní ekonomiku; 
• sektor rozvíjet a zvyšovat jeho podnikatelskou sílu; 
• vytvářet podpůrné a vstřícné prostředí.  

 
4.2  Hlavní instituce podílející se na navrhování těchto politik, Koordinace mezi 
jednotlivými institucemi 

Vládní politika UK reaguje na sociální ekonomiku pozitivně a považuje ji za oblast s potenciálem 
pro zajištění sociální soudržnosti, udržitelného rozvoje a poskytování veřejných služeb. Na 
zpracování strategií dalšího rozvoje sociální ekonomiky se podílí značný počet institucí a 
sociálních podniků na různých úrovních. Protože neexistuje žádný ústřední orgán, který by 
financoval nebo zpracovával politiku sociální ekonomiky pro Anglii, Skotsko, Wales a Severní 
Irsko, je zodpovědnost za rozvoj tohoto sektoru decentralizována a jednotlivé regiony tedy mají 
vlastní instituce řešící otázky sociální ekonomiky na svém území podle vlastních potřeb. 
 
Politické instituce v Anglii 
Úřad třetího sektoru Kanceláře kabinetu je vládní meziresortní orgán pro UK poskytující 
podporu dynamicky se rozvíjejícímu třetímu sektoru (dobrovolnické a komunitní NNO, sociální 
podniky, charitativní organizace, družstva a vzájemné společnosti) umožňující tomuto sektoru 
usilovat o změny, poskytovat veřejné služby, prosazovat sociální podnikání a posilovat 
komunity. Úřad třetího sektoru byl založen v květnu 2006 jako reakce na neustále rostoucí 
význam, který třetí sektor hraje ve společnosti i v ekonomice, a dnes nese výlučnou 
zodpovědnost za všechny otázky ve vztahu k sociální ekonomice. V Úřadu třetího sektoru 
pracuje ‘“Tým pro sociální podnikání a finance“ zodpovědný za politiku sociálního podnikání, 
jeho prosazování a také za finanční politiku a programy třetího sektoru. Úřad třetího sektoru má 

                     
94 http://www.communitiesscotland.gov.uk/stellent/groups/public/documents/webpages/otcs_018661.pdf  
95 http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/03/30151647  
96 http://www.detini.gov.uk  
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45 strategických partnerů v celém UK, kteří každoročně dostávají finanční prostředky na 
implementaci jeho politických cílů97. 
 
Koordinace politik mezi institucemi anglické vlády98 

Přestože tyto aktivity řídí Úřad třetího sektoru, své činnosti důsledně koordinuje s jinými 
národními ministerstvy a úřady; jsou to např.: 

 
• Ministerstvo pro obchod, podnikání a regulační reformu (BERR) podporuje sociální 

podnikání v rámci své širší politiky pro podnikání.  
• Ministerstvo pro komunity a místná správu (CLG) se zavázalo k realizaci tříletého 

programu investic do komunitních „základen“ pro podporu organizací komunitního 
sektoru na úrovni městských částí; 

• Ministerstvo pro děti, školy a rodiny (DCSF) investuje do podpory třetího sektoru se 
zaměřením na mládež se záměry vhodnými pro sociální podnikání. Věnuje také 60 
milionů £ ročně na zvýšení pozornosti vzdělávání v oblasti podnikání; 

• Ministerstvo pro životní prostředí, potravinářství a otázky venkova (DEFRA) pracuje na 
posilování role sociálního podnikání v plném rozsahu svých strategických priorit.  

• Ministerstvo zdravotnictví v současnosti investuje 73 milionů £ do sociálních podniků za 
účelem vytvoření a podpory dynamického sektoru sociálního podnikání ve zdravotnictví 
a sociální péči; 

 
Politické instituce ve Walesu, Skotsku a Severním Irsku 

Wales 

Ve Walesu tým sociální ekonomiky Ředitelství pro komunity v rámci vlády Walesu (Welsh 
Assembly Government) zodpovídá za tvorbu politik v oblasti sociální ekonomiky. 

Skotsko  

Ve Skotsku je hlavní institucí zodpovědnou za zpracování politik sociální ekonomiky Skotský 
parlament (Scottish Executive), zejména jeho Oddělení pro dobrovolnické otázky (Voluntary 
Issues Unit, VIU). Strategie jsou zpracovávány a konzultovány se Skotskou radou pro 
dobrovolnické organizace (Scottish Council for Voluntary Organisations, SCVO), Skotskou 
koalicí sociálního podnikání (Scottish Social Enterprise Coalition), Společenstvím 
podnikatelských sítí (Enterprise Networks Communities) atd.  

Severní Irsko 

Odbor sociálního rozvoje Parlamentu Severního Irska zodpovídá za rozvoj dobrovolnického a 
komunitního sektoru a Ministerstvo pro podnikání, obchod a investice (DETI) Severního Irska99 
je hlavní institucí zodpovídající za zpracování politik v oblasti sociálního podnikání. Byla 
založena meziresortní řídící skupina, které předsedá DETI a jsou v ní zastoupena všechna 
ministerstva Severního Irska. 

Politické vlivy 

Hlavní silou stojící za politickým vývojem, k němuž došlo během posledních pěti let, bylo 
založení Koalice pro sociální podnikání (Social Enterprise Coalition)100 v r. 2002 jako národního 
orgánu pro tuto oblast v UK. Koalice jako mluvčí sektoru vytváří národní platformu pro 
zviditelnění přínosů sociálního podnikání, sdílení nejlepší praxe a ovlivňování politiky za účelem 

                     
97 http://www.cabinetoffice.gov.uk/third_sector/about_us/strategic_partners.aspx  
98http://www.cabinetoffice.gov.uk/upload/assets/www.cabinetoffice.gov.uk/third_sector/social_enterprise_action_plan
_one_year_on.pdf  
99 http://www.detini.gov.uk  
100 http://www.socialenterprise.org.uk  



Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci 
programového období Evropského sociálního fondu 2007 – 2013 

 

 104

vytvoření prostředí příznivého pro sociální podnikání. Pro zvyšování kvality sektoru a posilování 
jeho růstového potenciálu koalice realizuje mnoho akcí, např.: 

• spolupráce se všemi úrovněmi vlády, bankami, finančními institucemi, legislativními 
orgány na formování politiky; 

• organizace seminářů a konferencí, jako je celostátní výroční konference ‘Voice’ (Hlas); 
• uveřejňování politických dokumentů, vzdělávacích materiálů a příruček nejlepší praxe;  
• poskytování informací o sektoru. 

5.Finanční podpora  
5.1  Veřejné zdroje financování pro rozvoj sociální ekonomiky 

Otázky třetího sektoru jsou ve většině oblastí delegovány na nižší úrovně a tyto pověřené 
orgány využívají pro poskytování finanční pomoci tomuto sektoru vlastní mechanismy. Přestože 
sociální podniky usilují o to, aby se přeměnily v životaschopné obchodní společnosti s tvorbou 
zisku z obchodních činností, většina forem sociálního podnikání během zakládání podniku a 
v počátečních fázích rozvoje potřebuje grantovou podporu. V tomto smyslu se liší od 
dobrovolnických organizací, které jsou závislé na darech a grantech nejen na počátku, ale po 
celou dobu činnosti.101 
 
Tento oddíl je věnován finanční podpoře sociální ekonomiky v UK ze strukturálních fondů, od 
sociálních investorů a jiných regionálních a národních finančních zdrojů. 
 

Strukturální fondy 

Příděl ze strukturálních fondů na období 2007-2013 pro celé UK se rozdělí mezi Anglii, Skotsko, 
Wales a Severní Irsko a řídí ho Ministerstvo pro obchod, podnikání a regulační reformu (BERR). 
Regionální rozvojové agentury provádějí administraci programů ERDF, zatímco Job Centre 
Plus102 a Rady pro vzdělávání a kvalifikaci (Learning and Skills Council) mají na starosti ESF 
(kromě Londýna, kde regionální rozvojová agentura řídí oba programy.) V UK zodpovídají za 
distribuci prostředků ESF na regionální úrovni tzv. spolufinancující organizace (Co-Financing 
Organisations, CFO), které zajišťují spolufinancování domácích zdrojů. Sociální ekonomika se 
tedy se strukturálními fondy setkává hlavně na regionální úrovni prostřednictvím těchto 
spolufinancujících organizací. Mohou využívat podporu EU na dvou úrovních: 
 

• příjem prostředků pro realizaci projektů v rámci širších cílů programu ESF nebo ERDF, 
které zajišťují dosažení cílů financovaného programu a zároveň posilují praxi a 
schopnosti celé sociální ekonomiky v její práci na regionální úrovni (viz tabulka níže 
uvedena pro více informací); 

• příjem podpory pro rozvoj kapacity a technické pomoci financovaných z programů za 
účelem zvyšování dovedností a schopností organizací realizujících projekty. 

 
Prostředky ze strukturálních fondů se v UK přidělují podle konkrétních regionálních 
strategických priorit, které stanoví regionální rozvojové agentury, a proto se v jednotlivých 
regionech rozdělují různě. Například v Londýně bylo v období 2005-07 použito 5% prostředků z 
ESF na několik výzev k předkládání projektů podporujících rozvoj kapacity v organizacích 
sociální ekonomiky, které realizovaly projekty financované z ESF. V programovém období 
strukturálních fondů 2007-2013 představuje Priorita 4 ERDF, Technická pomoc, 4% rozpočtu 
pro Londýn a činí 7.725 EUR. Předpokládá se, že významná část těchto zdrojů bude věnována 
na podporu sociální ekonomiky v Londýně. 
 

                     
101 Smallbone, D. Researching Social Enterprise, Final Report to the Small Business Service, July 2001. 
102 http://www.jobcentreplus.gov.uk  
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Podpora SF pro sociální podnikání 

2000 - 2006 

Britské strategické dokumenty a operační programy pro období 2000 – 2006 se již zmiňovaly o 
podpoře sociální ekonomiky ale jen málo. Zmínky byly jen obecné, nebylo zcela jasné, čeho se 
bude podpora týkat. Ale již v tomto období se objevily prvky podpory sociální ekonomiky jak 
v operačních programech soustředěných na sociální integraci, tak v programech podpory 
podnikání. Podpora tedy plynula ze zdrojů Evropského sociálního fondu (ESF) i Evropského 
fondu regionálního rozvoje (ERDF), v rámci všech cílů. 
 
2007 – 2013 

V novém programovacím období se situace zásadně změnila. Podpora sociální ekonomiky, 
zejména podpory sociálního podnikání, je reflektována ve všech operačních programech jak 
ESF tak ERDF. Výčet všech relevantních operačních programů poskytuje níže uvedená tabulka 
(viz příští strana). 
 
Za všechny uvádíme dva následující příklady, jak je podpora sociální ekonomiky začleněna do 
operačních programů ve Velké Británii v tomto programovacím období: 
 

• Operační program ESF Lowlands & Uplands Scotland 2007-13, Cíl 
konkurenceschopnost: 

Priorita 2: Pokrok skrze zaměstnanost - “Jeden z klíčových cílů priority je: zlepšování 
dovedností pro sociální podnikání”.  
 
Konkrétně tato priorita umožňuje sociálním podnikům pokračovat ve své zásadní práci v 
zapojování nejzranitelnějších skupin stojících mimo pracovní trh. Je důležité, aby získaly pomoc 
pro rozvoj své dlouhodobé kapacity, která jim zajistí udržitelnost.  
V návaznosti na to, je třeba podpory, která by uspokojila specifické potřeby sociálních podniků v 
získávání obchodních a podnikatelských dovedností nezbytných pro přežití v budoucnu. 
 

• Operační program ERDF Wales, Cíl konvergence : 
Priorita 2: Zlepšování konkurenceschopnosti  
 
“Tato priorita bude podporovat kromě jiného rozvoj sektoru sociálního podnikání, který může 
poskytovat udržitelné pracovní příležitosti a služby obecného ekonomického zájmu v oblastech, 
které se ukázaly neatraktivní pro investice soukromého sektoru. To je na místě zejména v 
periferních komunitách, které jsou fyzicky izolovány s malým trhem, který omezuje jak 
konkurenci tak velikost do níž může podnik dorůst. Tato priorita bude podporovat rozvoj a růst 
těchto sociálních podniků, posouvat je k dlouhodobější udržitelnosti a pomáhat jim v postupu 
podnikatelským životním cyklem.” 
 
Aktivity mohou zahrnovat například posilování kapacity MSP a sociálních podniků v 
inteligentním nákupu na otevřeném trhu, aby co nejlépe zužitkovali své jmění; soustředěnou 
podporu rozvoje a podnikání pro sociální podniky, která může zahrnovat marketing, informační 
kampaně pro zlepšení přístupu k podpoře a financování, propagaci dobré praxe, vyhledávání 
nových příležitostí a pomoc vedoucí ke kultuře finanční udržitelnosti. Takováto podpora by měla 
na svém konci vést k propojení s běžnou podporou podnikání. V rámci této priority plánuje 
operační program podpořit 200 sociálních podniků a finančně podpořit 100 sociálních podniků v 
průběhu programovacího období 2007 – 2013. 
 
V případě obou uvedených priorit jsou sociální podniky, byť se nejedná o existující právní 
formu, způsobilými příjemci podpory. 
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Programovací období 2007 – 2013 a v něm zahrnutí podpora sociálního podnikání ve Velké 
Británii by stála za zpracování zvláštní zprávy, protože je skutečně rozsáhlá a komplexní. 
 
Tab.19 Přehled zdrojů financování na podporu sociální ekonomiky a sociálních podniků 
v UK - Strukturální fondy 2007 - 2013: 

Program Cíl 

Evropský sociální fond 
(ESF)  
 
 
Evropský regionální 
rozvojový fond (ERDF) 
 
 

V uvedených programech Národního strategického 
referenčního rámce (NSRR) 2007–13 již byly identifikovány 
priority, jejichž prostřednictvím bude Velká Británie přímo 
podporovat sociální ekonomiku a sociální podniky: 

 
Anglie 

- Cíl konvergence, ESF, Priorita 1: Odstraňování překážek 
zaměstnanosti: podporováním sociálního podnikání ve 
znevýhodněných komunitách. 

- Cíl konkurenceschopnost a zaměstnanost, ERDF, Priorita 2: 
Stimulování podnikání a podpora úspěšných podniků; a 
Priorita 4: Budování udržitelných komunit. 

 
Wales: 

- Cíl konvergence, ERDF, Priorita 3: Budování udržitelných 
komunit: “podporou udržitelnosti sektoru sociálního 
podnikání a rozvoje sociálního kapitálu ve znevýhodněných 
komunitách”.  

 
Skotsko: 

- Cíl konvergence, ESF, Priorita 3: Zlepšování přístupu k 
celoživotnímu učení. 

 
Severní Irsko: 

- ERDF, Priorita 2: Podpora podniků a podnikání. Zahrnuje 
podporu podniků sociální ekonomiky. 

 
Neighbourhood Renewal 
fund (NRF) 
Fond obnovy městských 
částí 

Zlepšovat služby v nejvíce deprivovaných městských částech, 
včetně podpory sociální ekonomiky a sociálních podniků . 

SRB (Single 
Regeneration Budget) 
Round 6, 2001– 2008 
Jednotný rozpočet na 
obnovu, 6. Kolo výzvy 

Zlepšovat místní lokality a zvyšovat kvalitu života, včetně podpory 
sociální ekonomiky a sociálních podniků (zejména v oblasti 
infrastruktury pro sociální podniky). 

New Deal for 
Communities 
Nová dohoda pro 
komunity 

Obnova 39 nejvíce deprivovaných oblastí v celém UK v období 1998 
– 2008, včetně podpory sociální ekonomiky a sociálních podniků. 

Capacity Builders -  
Budovatelé kapacit 

 

Zvyšovat kapacitu a udržitelnost menších organizací třetího sektoru 
poskytováním podpůrných služeb organizacím zabývajícím se 
terénní prací a pracujícím s vyloučenými komunitami. 
Capacitybuilders bude během příštích tří let realizovat investici ve 
výši 6 milionů £ určenou konkrétně pro posilování podpory 
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sociálního podnikání pomocí vzdělávání a školení, finančního nebo 
marketingového poradenství zajišťovaných místními organizacemi 
v celé zemi. 
 

Future Builders 
(Skotsko) - 
Budoucí budovatelé 

Zvětšovat objem a zlepšovat kvalitu dodávek veřejných služeb 
pomocí dlouhodobých investic do organizací třetího sektoru. Tento 
fond podporuje mimo jiné rozvoj podniků sociální ekonomiky ve 
Skotsku. 

Connecting Communities 
Plus Community Grants - 
Spojování komunit plus 
komunitní granty 

Fond je určen pro dobrovolnické a komunitní organizace s místními 
zaměstnanci i vedením s příjmem do 50.000 £ ročně, které řídí 
dobrovolníci nebo 1-2 placení zaměstnanci na částečný úvazek. 

Social Enterprise 
Investment Fund (SEIF) 
- Investiční fond pro 
sociální podnikání 
v rámci Ministerstva 
zdravotnictví 
 

Poskytuje finanční podporu pro rozjezd podniků a dlouhodobější 
investice do nových a stávajících sociálních podniků v oblasti 
zdravotnictví a sociálních služeb. 

Local Investment Fund - 
Místní investiční 
založený v r. 1995 DETR 

Je zaměřen na sociální a komunitní podniky přispívající 
k hospodářské obnově. LIF poskytuje úvěry sociálním a komunitním 
úvěrům, jež nejsou schopny získat prostředky z tradičních zdrojů. 
LIF těmito úvěry umožňuje komunitním organizacím vymanit se ze 
závislosti na grantech a nabýt finanční soběstačnost. 

 
Různé zdroje financování jsou k dispozici také na místní úrovni a vyplácejí je buď orgány místní 
správy, nadační svěřenectví nebo jiné místní orgány poskytující granty. Obvykle jde o granty 
menšího objemu pro organizace třetího sektoru zajišťující služby v určité lokalitě, které jsou 
rozdělovány podle místních potřeb a priorit. 

Regionální programy pro financování 
Sociální podniky mají k dispozici širokou škálu finančních programů na regionální úrovni. 
Například Rozvojová agentura východní Anglie (East of England Development Agency, EEDA) 
investuje 750.000 £ do nového regionálního úvěrového programu určeného pro běžné a 
sociální podniky se životaschopnými podnikatelskými záměry, které by za normálních okolností 
bankovní úvěry nezískaly. EEDA pro poskytování těchto služeb kontrahovala na pětileté období 
Foundation East, finanční instituci pro rozvoj komunit. Tato instituce umožní sociálním a jiným 
podnikům operujícím v deprivovaných oblastech nebo pracujícím s obtížně oslovitelnými 
skupinami získat přístup k úvěrům, které usnadní jejich růst a rozvoj. 103 
 
Postupy při řízení fondů tedy koordinovány nejsou a informace o nich také nekoordinovaně 
poskytuje celá řada organizací na bázi sítí, např. Koalice sociálních podniků (Social Enterprise 
Coalition)104, která zájemce odkazuje na příslušné webové stránky, kde se dozvědí konkrétní 
informace, např. požadované kvalifikační předpoklady a harmonogram dotačního programu. 
 
Existuje mnoho vládních programů a iniciativ pomáhajících nezaměstnaným zahájit 
samostatnou výdělečnou činnost. Přemostění příjmu již například mnoha skupinám poskytuje 
radikální program vlády - New Deal - ve prospěch skupin ve věku 18-24 nebo 50+ let, přídavky 
pro rodiny pracujících (Working Families Tax Credit) poskytující zvláštní finanční podporu 
pracujícím s nízkými příjmy včetně příjmu ze samostatné výdělečné činnosti nebo 
zaměstnanecký přídavek (Employment Credit) pro osoby starší 50 let. 

                     
103 http://www.eeda.org.uk/press_pub_3811.asp  
104 http://www.socialenterprise.org.uk/Page.aspx?SP=1954  
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Některé z těchto iniciativ popisujeme podrobněji níže: 

• Různé programy iniciativy New Deal, které řídí úřady práce: např. New Deal pro osoby ve 
věku  18-24 let nezaměstnané déle než 6 měsíců nabízí možnosti samostatné výdělečné 
činnosti včetně školení, poradenství a podnikání na zkoušku trvající až šest měsíců. Během 
tohoto období může účastník čerpat podporu, nesmí však zároveň využívat zisky. Podobné 
programy jsou realizovány také pro skupiny osob starších 25 a 50 let a pro osoby se 
zdravotním postižením. 

• Dávky pro uchazeče o zaměstnání (Jobseeker’s Allowance, JSA): Podle současných 
předpisů mohou občané žádat o podporu při hledání zaměstnání, která jim je vyplácena až 
osm týdnů, které využijí na zpracování podnikatelského záměru. 

• Tzv. „daňové přídavky“ (Pozn.: tax credits nejsou slevy z daně, mohou je čerpat i osoby, 
které daně neplatí) zajišťují garantovaný minimální příjem osob samostatně výdělečně 
činných starších 50 let. Tzv. daňový přídavek je platba doplňující příjmy pracovníků 
s nízkými příjmy. Vyplácená částka je závislá na příjmu a jiných okolnostech a mohou je 
získat osoby samostatně výdělečně činné s nízkými příjmy, stejně jako osoby pracující pro 
zaměstnavatele. 

• Slevy z komunálních daní (Council tax). Osoby čerpající sociální dávky, podporu v 
nezaměstnanosti nebo s nízkými příjmy, včetně osob samostatně výdělečně činných, mají 
výhody v komunálních daních – tyto daně neplatí. 

  

5.2  Neveřejné zdroje financování využívané pro rozvoj sociální ekonomiky 

Tab. 20 Příklad neveřejných zdrojů financování 

Adventure Capital 
Fund 
Fond rizikového 
kapitálu 

Nabídla investic a podpory na rozvoj 
komunitních podniků pro vyplnění 
investičních mezer a zvýšení investiční 
připravenosti komunitních organizací. ACF 
je partnerství mezi vládou a klíčovými 
organizacemi dobrovolnického a 
komunitního sektoru. 

Granty do 15.000 £ 
 

Princes‘ Trust  
 

Komunitní finanční ceny pro mládež (ve 
věku (14-25) vytvářející projekty ve 
prospěch místní komunity. 

Granty do 5.000 £ 

Charity Bank 
Charitativní banka 

Poskytuje široký sortiment úvěrových 
produktů na podporu charitativních cílů 
charitativním a jiným organizacím v UK. 

Úvěry od 3.000 £ do 
250.000 £ 

Community 
Development Finance 
Association (CDFA) 
Finanční asociace pro 
komunitní rozvoj 

CDFA je obchodní sdružení institucí 
financujících rozvoj komunit (CDFI), což 
jsou nezávislé finanční instituce poskytující 
kapitál a podporu umožňující jednotlivcům 
nebo organizacím rozvíjet materiální úroveň 
znevýhodněných komunit. 

Různé 
 

Community Action 
Network (CAN) Social 
Investment 
Komunitní akční síť 
Sociální investice 
 

Nabízí sociálním podnikům široké možnosti 
financování a podpory podnikání a zahrnuje 
novátorský program „Průlom“ kde investuje 
kapitál do nejvýznamnějších sociálních 
podniků a poskytuje jim strategickou 
podporu. 

Do současnosti 
investován 1mil. £  

Big Lottery Fund 
Velký loterijní fond 
 

Zlepšuje život komunit a nejvíce potřebných 
občanů s využitím prostředků z celostátní 
loterie. 

630 milionů £ ročně 
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Esmee Fairbairn 
Loans Programme 
Úvěrový program 

Tříletý program poskytující úvěry a granty 
sociálním podnikům pro charitativní účely.  

Úvěry od 10.000 do 
250.000 £ 

London Rebuilding 
Society Social 
Enterprise Fund  
Fond pro sociální 
podnikání Londýnské 
rekonstrukční 
společnosti 

Poskytuje půjčky sociálním podnikům, které 
investují do vlastních komunit, ale mají 
potíže se získáváním prostředků od 
klasických bank. Zajišťuje startovací kapitál, 
provozní kapitál, peněžní toky a jejich řízení 
a překlenovací úvěry. 

5.000 až 50.000 

 
Sociální investoři: Organizace třetího sektoru, kromě toho že usilují o finanční zdroje z 
veřejného sektoru, od grantových agentur a nadací a využívají prostředky z bankovních 
produktů a od velkých komerčních investorů, se také snaží vyhledávat sociální investory, kteří 
experimentují s potenciálem investic do organizací třetího sektoru. 105 
K sociálním investorům patří například:  

• Big Issue Invest  
• Bridges Community Ventures  
• Community Development Finance Institutions  
• Charity Bank  
• Co-operative and Community Finance  
• The Co-operative Bank  
• Local Investment Fund  
• Triodos  
• Unity Trust Bank  
• Venturesome  

Většina fondů pro finanční podporu využívá více systémů. Jsou to prostředky pro počáteční 
fáze podnikání, ale také na jejich pozdější rozvoj. Jednotlivé fondy však mají své specifické 
systémy, které se neřídí žádným konkrétním vzorem platným pro celé UK. 

                     
105 http://www.cabinetoffice.gov.uk/third_sector/funding_finance_support/funding_finance_guidance.aspx  
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Tab. 21 Financující instituce a úvěry, které jsou k dispozici pro sociální podniky106 
Úvěrový fond Způsobilost Objem/typ úvěrů Úrokové sazby/zajištění Splatnost 

Sociální banky/ bankovní fondy 

Charity Bank Ltd. Všechny formy charitativních podniků 
vč. komunitních a sociálních podniků, 
kde je úvěr výlučně charitativní. 
„Ziskové“ společnosti, jen když je 
úvěr výhradně pro charitativní účely 

3.000 - 250.000 £ 

Úvěry First Steps do 10.000 £ 

5,00-7,00% (konec r. 2003) 

Mohou být nezajištěny při 
absenci hmotných aktiv za 
předpokladu, že zajištění není 
poskytováno jiným 
financovatelům 

3 měsíce až 10 let 

NatWest Community 
Finance Fund SW 

Komunitní podniky bez možnosti 
přístupu k běžným zdrojům 
financování 

Pružný Dle ujednání (podnik může 
přejít na komerční úvěr, kde je 
to vhodné). Pružný přístup k 
zajištění 

Dle ujednání 

The Unity Trust Bank plc Charitativní organizace, komunitní 
podniky, družstva, podniky 
odkoupené zaměstnanci, neziskový 
sektor 

Preferuje úvěry nad 100.000 £ Snaží se vyhovět potřebám 
klientského úvěru. Úroková 
sazba konkurenční – 
výhradně dle ujednání. 
Zajištění požadováno, včetně 
fixních a neinkasovaných 
břemen a záruk 

Dle ujednání do 15 let 

Triodos Bank Charitativní organizace, obchodní 
společnosti a komunitní podniky 
s jasnými sociálními a 
environmentálními cíli 

25.000 – 10 milionu £ Konkurenční, udržitelný, 
variabilní. Úvěr musí být plně 
zajištěn; uvažují se také 
podnikové a osobní záruky 

Do 25 let 

Komunitní úvěrové fondy 

Avon + Bristol Co-operative 
Finance Ltd. (ABCF) 

Družstva a nejrůznější komunitní a 
jiné podniky v Bristolu, Bath a 
v oblasti SV Somerset, Sev. 
Somerset a Již. Gloucestershire 

Nové podniky: až 25.000 £ 
Komerční spol.: až 75.000 £ 

Quick Cash komerč. spol.: až 
5.000 £             

6.50-7.75% (říjen 2003) 
(var./fixní), příplatek 1,50% - 
nezajištěné úvěry; úvěr 1,00% 
var. nad základní sazbou; 
zajištění různé 

36-60 měsíců kromě Quick 
Cash, kde je 24-36 měsíců 

Bristol Enterprise Malé/komunitní podniky v bývalém 
hrabství Avon s preferencí 

Nové podniky: až 7.500 £ 4,00% nad základní bankovní 
sazbou, fixní; ředitelské 

Do 3 let 

                     
106 http://www.socialeconomybristol.org.uk/content/Loans_Guide.pdf  
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Development Fund (BEDF) znevýhodněných oblastí Stávající podniky: až 12.500 £ záruky, pokud jde o Ltd. 

Community Loan Fund for 
the SW (and LIF – Místní 
investiční fond) 

Komunitní neziskové organizace bez 
přístupu ke komerčním zdrojům 

15.000 £ až 100.000 £  

(LIF 25.000 – 250.000 £) 

3,00-4,00% nad základní 
sazbou podle rizika. Zajištěný, 
bez osobních záruk. 

Podle potřeby 

Co-operative Action Loan 
Fund 

Podniky zakládající, rozšiřující nebo 
přejímající existující družstvo, 
vzájemnou společnost nebo sociální 
podnik 

5.000 –50.000 £ Úrok variabilní, konkurenční, 
podle okolností. Pokud možno 
zajištěný, není to však 
hlavním kritériem pro přidělení 
úvěru. 

Do 10 let 

Industrial Common 
Ownership Finance (ICOF) 

Družstva nebo podniky v komunitním 
vlastnictví. Vypůjčovatelé se musí 
stát členy 

5.000 –50.000 £ Úrok variabilní, konkurenční, 
podle okolností. Pokud možno 
zajištěný, žádné osobní 
záruky 

Do 10 let 

North Someraset 
Enterprise Agency Ltd. 

Podniky před založením a nově 
založené podniky v Severním 
Somersetu, které nejsou schopny 
získat kapitál jinde nebo potřebují 
spolufinancovat komerční úvěr 

500 – 2.000 £ 

5.000 £ ve výjimečných případech 

Do 6 měsíců bezúročný úvěr, 
pak se předpokládá, že úvěr 
převezme žadatelova banka 
nebo jiný financovatel 

Původně 6 měsíců 

The Business Loan Fund 
(CEED) 

Nové a stávající podniky ve městě 
Bristol. Majitel, partner či ředitel musí 
mít bydliště nebo chtít založit svůj 
podnik v Bristolu 

Nové podniky: až 5.000 £ 

Stávající podniky pro růst a rozvoj: 
až 10.000 £ 

Velkorysé fixní úrokové 
sazby; zajištění 
nepožadováno, ale bude 
prováděna úvěrová kontrola 

Do 3 let 

The Prince´s Trust 
(Business Division) 

Mladí lidé (18-30), kteří zakládají 
podnik a nemají přístup 
k dostatečným zdrojům 

500 – 5.000 £ 

Také určité granty 

3.00% fixní na celou dobu 
splatnosti; zajištění 
nepožadováno 

Do 3 let 

Kapitálové dlouhodobé fondy 

Adventure Capital Fund Komunitní podniky v Anglii, které jsou 
činné v oblasti pomoci dětem a 
mladým lidem, snižování kriminality, 
předcházení drogové závislosti, 
zaměstnaneckých iniciativ, péče o 
duševní zdraví, komunitní péče a 
odborného vzdělávání (Také granty 
pro rozvoj podniku) 

Velké investice: 50.000 – 400.000 
£ 

Kapitál pro založení podniku: 
15.000-50.000 £ 

Provozní kapitál: 15.000-50.000 £ 

Nízké úrokové sazby Dlouhodobá 

Futurebuilders Dobrovolnický a komunitní sektor 
(včetně sociálního podnikání) 
poskytující služby v terénu v oblasti 

Pružný, minimum ani maximum 
není stanoveno 

Podle potřeb žadatele; může 
zahrnovat zvýhodněné a 

Nestanovena 
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zdravotní a sociální péče, omezování 
kriminality, soudržnosti komunit, 
vzdělávání a školení a podpory dětí a 
mládeže 

odložené úvěry 

Venturesome Fund Charitativní společnosti nebo sociální 
podniky s projekty s jasným 
charitativním zaměřením 

25.000 - 125.000 £ Obvykle 5,00-6,00% (konec 
2003). Obvykle nezajištěné, 
připouští se kvazijmění 

Obvykle 3-5 let 
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5.3  Kontrolní systémy pro využívání těchto zdrojů 

Uvádíme zde příklady kontrolních systémů ve Skotsku a Anglii:  

Skotsko (Vysočina a ostrovy) 
Vedení Divize Evropských strukturálních fondů je součástí Skotské vlády. Čtyři nové programy 
schválené pro Skotsko na období 2007-2013 jsou realizovány pomocí Zprostředkujících 
subjektů, jako je ESEP Ltd.  a Skotské partnerství pro SF: Highlands & Islands Structural 
Funds Partnership Ltd. Řídícím orgánem programů ESF a ERDF pro Skotskou Vysočinu a 
ostrovy je skotská vláda operující prostřednictvím řídícího týmu pro tyto programy zmíněného 
regionu, který se nachází v Divizi Evropských strukturálních fondů. Certifikačním orgánem 
programu je Skotská vláda a k těmto činnostem využívá certifikační tým Divize Evropských 
strukturálních fondů v rámci programového týmu pro Vysočinu a ostrovy, rozvojovou agenturu 
Scottish Government Enterprise, Ředitelství energetiky a cestovního ruchu Divize evropských 
strukturálních fondů. Auditorským orgánem programu je Skotská vláda prostřednictvím Divize 
auditorských a účetních služeb Ředitelství financí.  
 
Anglie  
V Anglii byla řídícím, certifikačním a auditorským orgánem pro všechny programy ERDF a 
specifické Iniciativy Společenství jmenována agentura „Communities and Local Government“ 
(CLG). Celkovou zodpovědnost za politiku Evropských strukturálních fondů nese Ministerstvo 
pro obchod, podnikání a regulační reformu (BERR). V rámci CLG (v Divizi evropské politiky a 
programů) operuje hlavní tým, který má na starosti celkové řízení  ERDF a zodpovědnost za 
běžné řízení deleguje na regionální rozvojové agentury (RRA), které programy realizují v 
terénu. Pokud jde o ESF, je řídícím a certifikačním orgánem programu Divize Evropského 
sociálního fondu Ministerstva práce a důchodového zabezpečení (DWP]. Auditorským 
orgánem je Divize pro řízení rizika tohoto ministerstva. Žádný speciální kontrolní systém pro 
sociální ekonomiku ani sociální podnikání neexistuje. 
 
Neexistují specifické systémy kontrol pro opatření podporující sociální ekonomiku a sociální 
podnikání.  

 
6.Další typy podpory 

Existuje široká škála národních i místních sítí a podpůrných organizací, které pokrývají 
konkrétní sektory, jako je sociální podnikání, družstva a charitativní organizace. Tyto 
organizace často dostávají veřejné dotace umožňující bezplatné poskytování služeb, 
například prostřednictvím regionálních rozvojových agentur vlády nebo Úřadu vlády pro třetí 
sektor (Government’s Office for the Third Sector).  
 
Akce a konference v oblasti sociálního podnikání mohou sponzorovat zejména (i když ne 
výhradně) soukromé firmy nebo banky. Národní konferenci Koalice pro sociální podnikání 
například sponzoruje Royal Bank of Scotland a Nat West Bank. 
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Tab. 22 Podpory rozvoje sociální ekonomiky  

Podpůrná organizace: Nabídka: 
Business Link Poskytuje dostupnou podnikatelskou podporu, poradenské a 

informační služby financované vládou a realizované na regionální 
úrovni. 

CAF (Charities Aid 
Foundation)  

Mezinárodní nevládní organizace poskytující specializované 
finanční služby charitativním organizacím a jejich sponzorům. 

Capacitybuilders  Organizaci založila vláda v r. 2006 pro spolupráci s jinými 
financovateli za účelem vytvoření efektivnějšího třetího sektoru 
zlepšováním podpory organizací třetího sektoru. 

Co-Active Rozvíjí družstva, komunitní podniky, trusty komunitního rozvoje a 
jiné typy sociálních podniků.  

Community Action Network 
 

Členská organizace pro jednotlivé sociální podnikatele z celého UK 
umožňující přístup k financování, vzdělávání, podpoře podnikání; 
nabízí také kancelářské prostory. 

Community Enterprise 
Wales 

Síť pro organizace a fyzické osoby, které usilují o rozvoj 
komunitního podnikání ve Walesu.  

Co-operatives UK Členská organizace pro družstevní podniky; služby zahrnují právní 
poradenství, správu, financování, vzdělávání. 

RISE Podporuje a rozvíjí sektor sociálního podnikání v Jihozápadní Anglii 
a poskytuje vzdělávání za účelem zvyšování úrovně poradenství 
pro sociální podniky v celé zemi.  

School for Social 
Entrepreneurs 

Zajišťuje vzdělávání a dává lidem příležitost plněji využívat své 
kreativní a podnikatelské schopnosti ke společnému prospěchu. 
Škola chce také získávat pružnější a schopnější pracovníky pro 
dobrovolnické a jiné organizace. 

Social Enterprise Coalition Obchodní orgán UK, který sdružuje všechny typy sociálních 
podniků za účelem podpory sektoru a sdílení znalostí. 

Social Enterprise London Specializovaná agentura podporující komunity, osvědčenou praxi a 
rozvoj dovedností pro sektor sociálního podnikání v Londýně. 

Social Enterprise Training 
and Support Consortium 

Webová stránka obsahující odkazy na poskytovatele vzdělávacích 
a podpůrných služeb a speciální publikace o sociálním podnikání. 

Social Firms UK Snaží se vytvářet pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním 
postižením rozvojem a podporou sociálních firem. 

Wales Co-operative Centre Podporuje rozvoj družstev a sociálních podniků ve Walesu, řeší 
sociální vyloučení a snaží se zapojit ekonomicky neaktivní osoby 
zpět do práce. 

Většina těchto služeb je obvykle nabízena buď zdarma nebo za zvýhodněné ceny, dotované 
z nejrůznějších zdrojů na národní nebo na regionální úrovni. Social Enterprise London 
například poskytuje služby zdarma a většinu finančních prostředků dostává od tří londýnských 
institucí (Londýnské rozvojové agentury (London development Agency,LDA), Úřadu vlády pro 
Londýn (Government Office for London, GOL) a Sdružení orgánů londýnské samosprávy 
(London Councils, LC). 

Časopisy 
New Sector107 je časopis dělnických družstev a podniků ve vlastnictví komunit v UK a jeho 
cílem je vytváření globálních vazeb s ostatními subjekty, které se věnují místnímu 
ekonomickému rozvoji. Social Enterprise Magazine108 je měsíčník přinášející obsažné, ale 
srozumitelné zprávy a nabízí praktickou pomoc všem, kdo mají zájem o sociální podnikání. 

                     
107 http://www.newsector.co.uk/  
108 http://www.socialenterprisemag.co.uk/  
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Poskytovatelé vzdělávání a školení: 
Zajišťování vzdělávání a školení pro pracovníky sociální ekonomiky v UK je roztříštěné, 
probíhá na místní nebo regionální úrovni a z národní úrovně není příliš koordinováno. Někteří 
poskytovatelé této podpory jsou soukromé firmy nebo vysoké školy, jiní dostávají prostředky 
ze státního rozpočtu prostřednictvím Rad pro vzdělávání a kvalifikaci (Learning and Skills 
Council), a jiných financovatelů, aby mohli pracovníkům třetího sektoru nabízet účast 
v kurzech za zvýhodněné ceny.  

 
7. Tři příklady dobré praxe 

1. příklad dobré praxe 
Název projektu: Bromley by Bow Centre ( http://www.bbbc.org.uk )  

Město nebo region: Londýn 
 
Oblast realizace projektu: Bromley (Východní Londýn).  
Centrum je v londýnské městské části Tower Hamlets, nejvíce deprivované územně 
správní jednotce v UK s vysokou mírou nezaměstnanosti. Obyvatelstvo dosahující 
téměř 200.000 zahrnuje osoby nejrůznějšího etnického původu – více než třetinu 
populace tvoří Bangladéšané a 6% je afrokaribského původu.  
Jak je projekt financován?  
 
Obrat centra v r. 2004 činil 3,1 milionu £ (4,6 milionu EUR). Zdrojem finančních 
prostředků jsou činnosti realizované na základě smluv uzavíraných převážně se 
subjekty z veřejného sektoru, jsou to např.:  

• Rady pro vzdělávání a kvalifikaci (Learning and Skills Council, vládní 
agentura zodpovídající za plánování a financování vzdělávacích a školicích 
programů)  

• Orgány místní správy 
• Národní programy 

Centrum se v současnosti snaží omezit svoji závislost na financování z grantů.  
 
Stručný popis projektu:  
 
Bromley by Bow Centre je registrovaná charitativní organizace. Centrum bylo založeno 
v r. 1984, kdy byl zrušený kostel přeměněn na komunitní zařízení. Centrum 
v současnosti řídí „Středisko sociálního podnikání“, v němž je umístěno 14 sociálních 
podniků a podpůrné zázemí, nabízející také hlídání dětí, zdravotnické konzultace, 
denní centrum, vzdělávací činnosti a komunitní kavárnu.  
Výstupy a výsledky projektu:  
 
Umístění sociálních podniků do společných prostor přináší tyto výhody: velmi kvalitní 
kancelářské prostory za méně než tržní ceny; interakci podniků a práci v sítích; 
možnost využívat společné podpůrné služby, jako je kopírování a zasedací místnost. 
Středisko také pomáhá podněcovat a rozvíjet místní potenciál pro sociální podnikání 
tím, že poskytuje inspirativní a dynamické prostředí, sdružuje osoby s podobnými 
názory na podnikání. Významným přínosem je skutečnost, že sociální podniky 
operující ve Středisku vytvářejí pro místní obyvatele pracovní příležitosti. Centrum 
v současnosti zaměstnává 62 pracovníků, z nichž téměř všichni jsou z místní čtvrti. 
Struktura zaměstnanců centra odpovídá situaci v místní komunitě, protože více než 
80% tvoří místní obyvatelé a 60% z nich pochází z etnických menšin afrického nebo 
asijského původu.  
Realizační partneři: Bromley by Bow Centre, Centrum žádné oficiální partnery nemá. 
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Míra úspěšnosti projektu:  
Největším přínosem Střediska sociálního podnikání je vytváření pracovních míst a 
zlepšování ekonomické úrovně místní oblasti. Centrum bylo založeno komunitou, která 
je nadále řídí. Středisko sociálního podnikání podporuje udržitelnou obnovu 
vytvářením nových produktů a služeb s ekonomickou a sociální hodnotou a také 
nových pracovních míst a organizováním kurzů pro místní občany. Místní dopad 
zajišťuje umístění centra ve znevýhodněné městské části. Místní občané se podíleli na 
založení centra a nadále ho řídí.  
Jaké se při realizaci projektu vyskytly hlavní překážky nebo potíže? 
 
V posledních letech jsme čelili mnoha překážkám, jako je byrokracie a odvolávání 
politiků od řešení reálných výzev a problémů v komunitách. O prioritách veřejné správy 
se často rozhoduje postupem shora dolů. Vhodnější by bylo zjistit, které komunitní 
projekty fungují, a jejich zkušenosti využít. Již léta věnujeme velmi mnoho času a 
energie tomu, že se orgánům veřejné správy na místní a regionální úrovni snažíme 
vysvětlit, proč by měly některé úkoly zadávat a nedělat je samy. 
Jak projekt zapadá do místních, regionálních či národních politik? 
 
Poslední dobou se tyto politiky dostávají do stále většího souladu s tím, co již dávno 
děláme ve středisku Bromley by Bow Centre. Vždy jsme prosazovali sociální podnikání 
jako způsob transformace komunit – v současnosti je v tomto smyslu prosazuje i vláda. 
Otevřeli jsme první centrum komunitního zdravého životního stylu v UK a náš příklad 
následovaly další komunity. Věříme v nabídku integrovaných služeb, jako je školení, 
poradenství a pomoc při hledání zaměstnání, na jednom místě blízko bydliště místních 
obyvatel - a orgány veřejné správy dnes uznávají, že je to nejlepší postup. 
Náročné úkoly a problémy se objevují neustále – orgány veřejné správy na místní, 
regionální a národní úrovni mají mnoho různých priorit a různé osoby žádají o 
prostředky na nejrůznější projekty. Velmi nás těší, že jsme v mnoha ohledech 
průkopníky. Do centra každoročně zavítají tisíce návštěvníků, aby se dozvěděli o naší 
práci a poučili o jejích výsledcích. 
Které prvky projektu jsou přenosné? 
 
Činnosti zaměřené na vytváření a podporu klastrů jsou v praxi ekonomického rozvoje 
běžné. Tuto metodu lze v jiných podmínkách aplikovat velmi snadno a je součástí 
ekonomického rozvoje měst a regionů na celém světě. 
 
Vytvoření klastru v tomto případě má pro sociální podniky tu výhodu, že mohou 
využívat společné kancelářské služby. Umístění sociálních podniků ve společných 
prostorách může mít tyto výhody: velmi kvalitní kancelářské prostory za méně než tržní 
ceny; interakci podniků a práci v sítích; možnost využívat společné podpůrné služby, 
jako je kopírování a zasedací místnost.  
 
Zajistit udržitelnost bude možno jen tehdy, pokud budou sociální podniky reagovat na 
specifické tržní potřeby a sociální podnikatelé budou úspěšně v pravý čas vyvíjet 
řešení, která budou přes místní omezení využívat specifické příležitosti. 
 
Nejdůležitější rady (Kdy je možno kontaktovat projektového manažera) 
 
Dostupnost kancelářských a provozních prostor přijatelnou cenu je hlavní překážkou, s 
níž se musí podnikatelé sociální ekonomiky vypořádat ve velkých městech, jako je 
Londýn. Stejně jako v tomto případě je možno problém, jako je zmíněný veřejný 
prostor, transformovat v řešení a jednotná iniciativa může pomoci vyřešit nejen otázky 
místní fyzické obnovy, ale může také pomáhat podporovat rozvoj životaschopnější 
základny místního sociálního podnikání. 
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Prací v Centru byl v posledních letech také pověřen zaměstnanec Barclays Bank na 
pozici podnikového manažera podnikání. Jeho úkolem bylo přeměnit některé aktivity 
probíhající v Centru v podniky, vytvářet finanční zisk a snižovat tak závislost na 
grantovém financování.  
 
Centrum generuje „sociální zisky" prostřednictvím vzdělávání a zaměstnávání místních 
občanů a tím, že dává příležitosti těm, kdo by je sami nedokázali získat.  
 
 

2. případ dobré praxe  
Název projektu: DESI CATERING (Stravovací služby DESI)  
http://www.desicateringservice.co.uk/ 
 
Město nebo region: Berkshire (Anglie) 
 
Oblast realizace projektu: Reading 
 
Jak je projekt financován?  
Tento projekt byl finančně podporován z ESF a technickou a poradenskou pomoc mu 
poskytoval Sociální podnik Berkshire (Social Enterprise Berkshire). Finanční 
prostředky byly vynaloženy na činnosti spojené se založením podniku, které mají pro 
každý podnik zásadní význam, tj. na marketing, nákup zařízení atd. 
 
Stručný popis projektu:  
 
Skupina žen asijského původu, které byly členkami místního dámského klubu, se 
rozhodla nabídnout stravovací služby. Obrátily se na Sociální podnik Berkshire 
s žádostí o pomoc. Z jejich nápadu vyrostl komunitní podnik poskytující výborná jídla 
asijské a anglické kuchyně veřejným institucím a jednotlivým obyvatelům Readingu. 
Zajišťuje služby na profesionální úrovni a vysokou kvalitu jídel. Pracovníci (zahrnující 
také muže) pracovali nejdříve jako dobrovolníci, ale jak se komunitní podnik rozrůstal, 
některé z nich zaměstnal. Cílem DESI Catering je nabízet pružné pracovní příležitosti 
respektující rodinné povinnosti zaměstnanců. Dobrovolníci získali školení, poradenské 
služby a další podporu, což zvýšilo jejich možnost najít zaměstnání na širším trhu 
práce. Nabídka větších pracovních příležitostí pro ženy z etnických menšin byla 
významnou součástí širších cílů projektu. Desi Catering usiluje o omezování sociálního 
vyloučení žen. Nabízí komplexní soubor zahrnující zaměstnání pod odborným 
vedením a kurzy v dovednostech, které ženám pomáhají nejen v práci, ale také 
v každodenním životě. 
Výstupy a výsledky projektu:  
 
Ve spolupráci s Reading Adult College, vzdělávací institucí pro dospělé, značná část 
dobrovolných pracovnic úspěšně absolvovala kurz hygieny v potravinářských 
provozech. Šestičlenný řídící výbor zajistil provozovnu a dostatek objednávek na 
dodávku jídel. Organizace DESI Catering je v současnosti registrována jako 
společnost s ručením omezeným. 
Desi Catering si také najala marketingového poradce pro další expanzi projektu do 
soukromého sektoru. 
Realizační partneři: Desi Catering Service Ltd. 
 
Míra úspěšnosti projektu:  
V r. 2004 Amina Rabbani, jednatelka Desi Catering získala cenu pro nejlepší/ho 
začínající/ho podnikatele/ku a v r. 2005 byla Amina Rabbani oceněna jako nejlepší 
sociální podnikatel/ka roku. 
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Společnost Desi Catering Service Ltd. v minulém roce ukončila obchodní činnost 
z těchto důvodů:  
1. Silná konkurence jiných podniků v dané lokalitě 
2. Silná konkurence jiných sociálních podniků 
3. Potíže při získávání finančních prostředků na rozšíření podnikání. Získat grant pro 
založení podniku je poměrně snadné, a když se projekt vyvíjí dobře a plánuje 
rozšíření, tato podpora již k dispozici není. 
4. Neexistuje dostatečný počet organizací, které by realizátorům pomohly projekt 
skutečně „rozjet“.   
 
Jaké se při realizaci projektu vyskytly hlavní překážky nebo potíže? 
Na začátku projektu jsme neměli žádné zvláštní potíže, ty se však objevily později, 
když společnost Desi Catering Service Ltd. chtěla rozšířit provoz. Podpora v počáteční 
fázi byla dobrá, nebyla však zajištěna žádná návazná pomoc, která by trvala o něco 
déle. 
 
Jak projekt zapadá do místních, regionálních či národních politik? 
Hlavním cílem našeho projektu bylo pomáhat ženám získat zaměstnání a 
dovednosti/kvalifikaci, protože místní, regionální i národní priority zahrnují pomoc 
znevýhodněným skupinám v návratu do zaměstnání. Nedávný výzkum prokázal, že 
ženy, zejména z komunit etnických menšin, čelí značným překážkám v přístupu 
k pracovním a vzdělávacím příležitostem. 
 
Které prvky projektu jsou přenosné? 
V zahraničí by bylo možno aplikovat celý projekt, protože jeho hlavním cílem bylo 
zaměstnávat ženy z etnických menšin, které patří k nejvíce znevýhodněným skupinám, 
a tato zásada i přístup by byly stejné. 
 
 
 

3. příklad dobré praxe 
Název projektu: E-bility Trust podporovaný fondem Futurebuilders Scotland 
Popis projektu: 
E-bility Trust je sociální podnik v Kirkintilloch, jehož cílem je zvyšovat informovanost 
a využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) v komunitních a 
dobrovolnických organizacích a těmto organizacím nabízet nejen podporu 
pracovníků využívajících ICT, ale také jim umožnit modernizaci poskytování služeb 
klientům, kteří jsou konečnými uživateli.  
Hlavní cíle projektu: 
• Identifikace a vytvoření nových obchodních příležitostí  
• Vytvoření operačních systémů a založení správní rady 
• Zpracování podnikatelského záměru 
• Zajištění krátkodobého pronájmu kancelářských prostor 
• Zpracování žádostí o finanční prostředky na podporu založení podniku 
 
Město nebo region: 
Kirkintilloch, Skotsko 
 
Oblast realizace projektu:  
Kirkintilloch 
 
Jak je projekt financován?  
Fond pro zakládání podniků Seedcorn Award: 41.765 £ 
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E-bility Trust požádal v rámci realizace svého podnikatelského záměru investiční 
fond Futurebuilders o finanční prostředky na podporu výdajů spojených se založením 
podniku.  Cílem organizace bylo zaměstnat obchodního manažera pro zajištění 
zakázkového řešení ICT určeného pro komunitní podniky v Glasgow a podporujícího 
rozvoj jejich kapacity, zvyšování kompetencí/informovanosti a modernizaci 
poskytování služeb pomocí techniky.  
  
Investiční fond Futurebuilders na projekt přidělil prostředky ve výši 41.764 £. Tato 
částka zahrnovala mzdové náklady, ubytování a studii proveditelnosti pro upřesnění 
cílů projektu.  Celkové náklady na první rok realizace projektu činily 48.140 £. 
Dalšími zdroji financování byly Big Lottery’s Awards for all (1.913 £) a Community 
Enterprise ve Strathclyde (4.463 £).  
 
Obrat potřebný pro udržení projektového manažera byl po prvním roce problematický 
a projekt zažádal o další grant, aby mohl v poskytování služeb pokračovat až do 
zajištění své ziskovosti.  Fond Futurebuilders však nemohl této žádosti vyhovět 
 
Projekt byl také částečně financován z Evropského sociálního fondu. E-bility Trust z 
něho obdržel finance na technickou IT podporu a na vzdělávací programy.  
 
Výstupy a výsledky projektu: 
Hlavní výsledky: 
K hlavním úspěšně dosaženým výsledkům patří: 
• Byla zavedena a v současnosti jsou testována opatření pro poskytování služeb  
• Byla vytvořena tři nová pracovní místa pro poskytování služeb (1 na plný a 2 na 
částečný úvazek) 
• Pěti dobrovolnickým organizacím bylo poskytnuto poradenství a technická podpora 
v oblasti IT  
Byla obsazena pozice projektového manažera a zajištěny prostory. Byla vytvořena 
správní rada a založen podnik se statutem obchodní a charitativní společnosti.  
Byla dokončena studie proveditelnosti s pomocí agentury CEiS podporující sociální 
ekonomiku, která bude řídit projektování nabízených služeb.  
V partnerství s Clydebank College a s podporou z Evropského sociálního fondu byl 
vytvořen významný program v oblasti technické podpory IT a e-learningu podporující 
komunitní a dobrovolnické organizace v Glasgow. 
Podle plánu si E-bility Trust měl do roka vybudovat dostatečný profil, klientelu a 
zajistit finanční toky na udržení a rozvoj svých činností v dlouhodobém horizontu; na 
těchto úkolech se intenzivně pracuje. 
Přestože je podnik stále v počátečních fázích svého rozvoje, vyvíjí se dobře a v 
současnosti prověřuje metody pro poskytování služeb.  Zavedení operací a získání 
důvěry komunitních a dobrovolnických organizací je časově náročné, podnik však 
k tomuto cíli směřuje úspěšně. 
 
Realizační partneři: 
Clydebank College 
 
 
Míra úspěšnosti projektu: 
Projekt je úspěšný v tom, že využívá dostupné finanční prostředky pro zajištění 
svého hlavního cíle a životaschopnosti podniku.  Dosahuje toho ustavením správní 
rady pověřené podporou zpracování strategického podnikatelského záměru.  Byly 
také vyjasněny interní procedury a zaveden monitorovací a hodnotící systém pro 
sledování klientů a jejich potřeb.  Byla zpracována marketingová strategie zaměřená 
na sociální podnikání/veřejný sektor a umožňující další rozvoj podniku.   
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Bylo také podpořeno 15 organizací sociálního podnikání v technických otázkách 
strategie ICT a s těmito organizacemi byly podepsány smlouvy na poskytování 
služeb.  V době ukončení zapojení Futurebuilders do projektu v něm probíhala 
diskuse o poskytování služeb ICT dalším 10 organizacím.   
 
 
Jaké se při realizaci projektu vyskytly hlavní překážky nebo potíže? 
Hlavní překážkou v tomto procesu bylo, že některé organizace sektoru sociálního 
podnikání neměly dostatečnou finanční sílu na uzavření dlouhodobé smlouvy 
s poskytovateli služeb.  Služby proto byly poskytovány na základě jednorázových 
smluv a s menšími organizacemi nebyly smlouvy o poskytování služeb podepsány. 
Obrat potřebný pro udržení projektového manažera byl po prvním roce problematický 
a projekt zažádal o další grant, aby mohl v poskytování služeb pokračovat až do 
zajištění své ziskovosti.  Fond Futurebuilders však nemohl této žádosti vyhovět.  
Jak projekt zapadá do místních, regionálních či národních politik? 
Projekt splňoval cíle politiky Closing the Opportunity Gap (Vyplnění mezery 
v příležitostech) aktuální v době financování. Společné prohlášení skotských komunit 
z r. 2004/05 sledovalo posilování kompetencí místního obyvatelstva. Popisovaný 
projekt určený pro sociální podniky usiluje o naplnění tohoto cíle a umožňuje, aby 
ICT pomáhaly generovat příjmy v místních organizacích, komunitách nebo skupinách 
klientů, jimž slouží. Byla také podpořena Strategie veřejné správy 21. století 
městského zastupitelstva Glasgow zaměřená na posilování organizací prosazujících 
informační společnost v Glasgow. 
 
 
Které prvky projektu jsou přenosné? 
Hlavní podnikatelský záměr poskytovat sociálním podnikům řešení ICT a podporu na 
základě dohod o poskytování služeb je zcela přenosný. Tento záměr však může 
selhat, pokud organizace zjistí, že je nákladově efektivnější, když si tyto činnosti 
budou zajišťovat samy na základě jednorázových dohod a nebudou se vázat na 
dlouhodobé smlouvy o poskytování služeb. V tomto smyslu bude rozhodující objem a 
rozsah činností příslušné organizace.  
 
Nejdůležitější rady (Kdy je možno kontaktovat projektového manažera) 
E-bility Trust se domnívá, že je nejdůležitější: 
• Vytvořit silnou řídící skupinu zahrnující osoby se všemi relevantními kvalifikacemi a 
znalostmi; 
• Provést důkladné nezávislé posouzení trhu, z něhož bude návrh služeb vycházet; 
• Odzkoušet služby a realizační opatření dříve, než budou nabídnuty zákazníkům;  
• Využívat zkušeností jiných subjektů prostřednictvím společných podniků a 
partnerských struktur; 
• Před zahájením propagace služeb v komunitě a dobrovolnických organizacích 
důkladně zpracovat jasnou a životaschopnou cenovou politiku.  
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Chapter 1.

Social Economy Organisations in the Theory of the Firm

by
Carlo Borzaga and Ermanno Tortia

Social economy organisations are growing in number and relevance in
advanced, developing and transition economies. Whilst their relevance for
balanced social and economic development is now widely recognised,
economic theory is not yet able to explain their existence properly, reducing
it to the presence of market and state failures. The development of an
explanation is attempted here in two steps: first, it is necessary to overcome
the traditional paradigm of exclusively self-seeking individuals. Economic
actors are motivated by a variety of preferences over and above purely
extrinsic and monetary ones: on the one hand, relational and reciprocal
preferences exert a major influence inside organisations, mainly in terms of
procedural fairness; on the other hand, intrinsic and social preferences are
often drivers of entrepreneurial activities. The second step is the
consideration of a new conception of the firm, near to the evolutionary
tradition, which sees production organisations as governance structures not
geared necessarily to the maximisation of the net economic result (profit).
Instead, the working of firms requires simpler economic sustainability and
needs to take into consideration the motivations and needs, including the
social ones, of all the involved actors, which, generally, are locally
embedded.
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Introduction

Economic theory has devoted little attention to forms of enterprises,
other than for-profit or investor-owned, and even less attention to the forms
of enterprises not interested in making or maximising profits. The view of
economic systems which result from the traditional approach is narrow and
simplistic. By failing to consider organisations other than investor-owned
ones, there is an underestimation of the contribution that these organisations
can make to the functioning of the economy. Hence, two main
inconsistencies on which mainstream economic analysis has so far relied
upon can be identified. The first is the inconsistency between the exploration
by economic theory of, mainly or solely, one typology of enterprise 
namely the for-profit enterprise - and the economic reality, which has
instead always been populated by enterprises characterised by different
ownership assets (such as employee-owned, consumer-owned, farmer
owned assets and non-profit). More specifically, traditional economic
analysis tends to consider investor-owned enterprises as the sole efficient
form of enterprise, and alternative organisations as an exception doomed to
be abandoned through the evolution of the economy and the completion of
markets. As noted by Hansmann in his major work on the ownership of
enterprise, economists tend to use the term "capitalism" to portray the
overall system of economic organisations that may be found in advanced
economies (Hansmann, 1996), thus ignoring the specificity and fundamental
contribution by organisations that pursue goals other than profit to economic
development. Two different trends deny these presuppositions: on the one
hand, a recent growth in numbers and economic relevance of organisations
pursuing goals other than profit; and, on the other hand, an increase in the
number, and economic relevance, of non-profit organisations producing
goods and services with entrepreneurial behaviour. Empirical evidence
indeed provides confirmation of the persistence of not-for-profit initiatives
and their re-emergence in countries where they have been historically
persecuted and oppressed.

The second inconsistency refers to the incapacity of mainstream
economic theory to explain the existence of enterprises that explicitly pursue
a social aim, despite the fact that they are often recognised by law. They are
a subset in the whole landscape of organisations pursuing objectives other
than profits. However, their presence and diffusion signals a possibility that
has always been excluded by traditional "invisible hand" explanations, that
is that productive activity (and economic development) can also be sustained
with allocation pattems not based on the mere exchange of equivalents.
Beyond the traditional equilibrium based on self-seeking preferences and
"unintended consequences" the explicit definition of a social aim is
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connected to the possibility of different allocative and distributive patterns,
even if it does not exclude market exchanges per se.

Despite the disregard and incapacity of economic theory to explain
organisational pluralism, increasing attention has recently been paid to a
number of economic initiatives, which were little more than new
expressions of the social economy, non-profit or third sector social
enterprises. This can be seen, for instance, in the micro-credit initiatives that
are spreading in both developing and transition countries to address the
needs of impoverished people who are judged un-bankable by traditional
credit institutions (Becchetti and Costantini, 2006), or of new forms of
enterprises providing social and communal services and re-integrating
disadvantaged people into the workplace. In these cases it is clear that
something needs to be added to the traditional idea of market exchanges and
equilibrium patterns (Borzaga and Defourny, 2001; Nyssens, 2006).
Nevertheless, when dealing with similar phenomena, most economic
theories limit themselves to recognising the buffer-role allegedly played by
these organisations. Contrary to this constrained approach, an analysis of
economic systems must include all the different typologies of economic
organisations, where the differentiation on the basis of their social content is
a qualitative matter that cannot be dealt with just on the basis of the
presence/absence dichotomy. A more flexible scheme is needed that is more
likely to put organisational typologies on a continuum, where at some point
non-profit seeking organisations are also found.

Hence, this chapter will pursue a twofold goal:

• To understand both the rationale of enterprises whose objective is
not the maximisation of the profit and the economic value of the
organisation.

• To verify the relevance of the social content of the objectives
pursued by non-profit seeking organisations.

This is ultimately aimed at grasping the potential of non-capitalistic
organisations as vehicles for economic development, especially at a local
level.

The fact that economic theory devotes little attention to enterprises that
are not investor-owned, as well as to enterprises which pursue social aims,
can be traced back to the underestimation of certain phenomena which have
recently enjoyed more attention. In particular, such phenomena include the
diffused presence of market failures that can be managed by these forms of
enterprises; the systematic presence (demonstrated by experimental and
empirical research) of behaviour that is not self-interested in economic
agents, and; the capability of enterprises to co-ordinate the action of
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different agents and steer them towards the solution of specific, not solely
economic, problems. All these facts seem to undermine the traditional
conception of the firm as a mere profit-maximiser, and to support instead a
wider conception that sees firms as governance structures geared to co
ordinating economic actors.

Firms display adaptive behaviour and their objective is not necessarily
profit, but more generally the creation of economic and social surplus. They
look for opportunities to survive and expand, usually at the local level, but
in some cases at the national and international levels. The dynamic of the
system is steered by their surplus creating ability, which does not refer
exclusively to profit, but also the remuneration of other factors of
production, to the welfare-increasing potentials for stakeholders other than
investors, and for society at large.

Generally speaking, firms can be seen as complex economic actors and
problem-solving mechanisms able to adapt to local conditions, which draw
their survival and growth potential from localised knowledge and
motivations, and embody stakeholders' contributions to firm operation. At
the same time, for-profits move from a self-interested approach in which
agents maximise only their revenues towards a new and more complex
approach which considers the existence of, at least partially, not-self
interested behaviour that is characterised by greater fairness and reciprocity
with agents that are not interested only in monetary remuneration. The latter
reflects a number of key elements of firm organisation and is better able to
explain the development of organisations characterised also by a social aim,
which may be explicitly articulated in the organisation's statutes or articles
of incorporation.

A definition of the field

Organisations different from investor-ownedlfor-profit enterprises cover
a wide range of organisational forms, which are regulated in various way,
usually by national laws. National differences exist as a result of these
different legal forms. The socio-political and cultural environments,
economic circumstances, and the different degrees of development, all
explain the specific organisational forms, namely co-operative, associative
and foundational forms, as well as the remarkable increase in commercial
enterprise characterised by a social concern (Galera, 2004).

Often, the historical origin of these organisations clarifies their social
role. Many co-operatives have been created in the presence of a
concentration of market power in order to reduce the damage undergone by
the weak stakeholder. Situations of monopoly on the labour or product
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market, or of rationing on financial markets, are often the basis of co
operative experiences. The existence of non-profit organisations is also
usually traced back to the presence of market and state failures in satisfying
the demands of social and collective interests, within the criteria of
reasonable cost and quality.

The main legal frameworks regulating non-profit organisations are the
following:

Associations

Organisations of this kind are the result of a free decision of a group of
people who decide to join together to collaborate in seeking a solution to a
specific social problem, for example, to advocate either against the market
(such as consumer associations), or against the state (such as associations of
people asking for welfare benefits and services). Associations can be either
general-interest (the class of beneficiaries differs from the one of promoters)
or mutual-interest organisations (solidarity among the members is decisive)
(Evers and Laville, 2004). These organisations have a variety of names
(associations, voluntary organisations, non-governmental organisations,
charitable institutions, etc.) in different countries. In countries where
associations have been characterised mainly by advocacy and idealistic
purposes (such as in Italy, Spain and Germany) they are often prevented
from carrying out economic activities in a stable and continuous way. In
countries where associations are allowed to produce and sell goods, they
have increasingly turned into welfare providers (for example in France,
where the associative form is committed to the provision of social and
health-care services).

Foundations and trusts

Foundations and trusts are entities underpinned by an endowment from
an individual or a group of people, often with the financial support of public
bodies and private companies. Their aim is to accomplish specific goals
decided by the founders, either for the benefit of a specific group of people
or for the community at large. They developed mainly in Anglo-Saxon
countries and are, above all, committed to the patronage of social, religious
and educational activities, as well as general-interest activities. The main
classification is between operating foundations and grant-making
foundations. The former pursue their goals through the execution of
activities; the latter are committed to grant support for the activities of other
organisations.
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Co-operatives

Co-operatives are enterprises where ownership rights are assigned to a
specific category of agents other than investors (consumers, workers, or
producers). They were historically capable of enhancing the ability of
certain groups of people to protect their own interests and improve their
standards of living. Under the co-operative heading various initiatives that
are not explicitly called co-operatives, but which adopt closely related rules
and practices may be included (for example, the Spanish sociedades
laborales). Co-operative organisations developed in different sectors almost
everywhere. Traditional co-operatives are mainly committed to mem~ers'

promotion, while new co-operative forms are devoted also to the pursuit of
general-interest goals (for example, the Italian soci~l co-operat.ives, ~ren.ch
societe cooperative d'interet collectif, and co-operatives of social sohdanty
in Portugal).

Mutual aid societies

Mutual aid initiatives can be likened to a special case of co-operative
organisations since they are owned by clients that are usually users of t~e

services of the organisation (like mutual insurance). They were launched III

the early nineteenth century to insure workers against work disability,
sickness and to make provision for old age. I With the introduction of public
compulsory insurance schemes, mutual societies were marginal~sed or
institutionalised. Recently, new mutual aid societies have emerged III areas
where public insurance schemes did not spread.

Whereas the associative form is equally widespread in civil and
common law systems (although with changeable roles, such as advocacy in
some cases and productive activities in others), other organisational forms
show a more specific geographical diffusion. Foundations, charities and
trusts are mostly found in the USA, the U.K. and Australia; whereas co
operative organisations and mutual companies have a stronger tradition in
continental European countries. These organisations all pursue a goal other
than profit; what distinguishes them are their specific organisati~nal

characteristics. The non-profit distribution constraint charactenses
foundations; member participation and a democratic nature are distinct
features of both associations and co-operatives.

As far as co-operatives go, they can be regulated as for-profit or non
profit organisations. A main difference can be found between a number of
European co-operative systems and the system in the USA. In Italy, for
instance, co-operatives are regulated as quasi-non-profit organisations,
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whereas in the USA co-operatives are not regulated by any special
legislation.

The aforementioned differences hamper the adoption of a common
definition encompassing all these types of organisations acceptable at an
international level. Different attempts have been made to define this
multiplicity, including the following:

• In the USA the "non-profit" concept", is centred upon the criterion
of the non-profit distribution constraint that underlines the American
configuration of the sector. Attention has been paid mainly to
organisational forms, other than co-operatives, especially
foundations.

• In Europe the "social economy" concept has traditionally been
focused on both associations and co-operatives. This approach has
taken an analytical perspective which mainly considers
organisations' modes of action like participation, democracy,
centrality of the members' needs (Evers and Laville, 2004)3.

• In scientific literature the "third sector" concept (or, by the EU
commission, the "third system") serves to overcome the differences
between the many national models and to distinguish those
organisations from publicly owned (the "state") and private for
profit (the "market") ones.

The two definitions mainly used in Europe and in the United States 
social economy and non-profit sector - reflect different rationales. The
institutional and normative approaches contributed to shaping the social
economy concept, whereas the non-profit definition relies on tax exemption.
Both approaches show a number of deficiencies, owing to their tendency to
exclude some specific organisational forms from the realm of those taken
into consideration.

Nevertheless, the current trend is towards a general convergence of the
two approaches that have been recently favoured by structural changes and
by the influence exerted by each tradition on the other one. It seems possible
to utilise a unifying term for a concept capable of comprising the
multiplicity of these organisations. Social economy is an appropriate term,
for it is more comprehensive (it includes co-operatives) and underlines the
productive aspect (it includes the term "economy").

Moreover, social economy organisations used to be defined in the
negative as "not-for-profit" organisations, underlining the exclusion of the
profit motivation. However, the negative definition is too narrow and
incomplete. The main difference between social economy organisations and
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for-profit enterprises is the overall aim of their activities, which in the case(
of social economy organisations has an explicit social dimension, rather than'
simply the pursuit of profit, and its distribution to owners, being the ultimate
goal.

Roles and evolution of social economy organisations

The development of initiatives characterised by a new entrepreneurial
spirit focused on social aims has recently contributed to the scientific and
political debate on the social economy. Nevertheless, the social economy
and the actors inside it have not yet reached a stable role and dimension
(OEeD, 1999). Indeed, a limited understanding of both the role played by
these organisations, and their economic potential, still prevails.

As already emphasised, not all social economy organisations have an
economic interest. The roles displayed can range from advocacy to income
re-distribution or to production of goods and services. The advocacy action
can be either directed at the state (normally welfare institutions), or at the
market (as it is in the case of consumers' associations), whereas the re
distributive role (of monetary resources and others), which is especially
displayed by foundations, allows for the collection and exploitation of
resources which would not otherwise be allocated to public-benefit issues.
The productive role consists mainly of the provision of communal services,
often allocated to people unable to pay, as a result of donations, volunteers
and' public financial support. In the case of the advocacy or re-distributive
roles, the most common organisations are traditional non-profit ones
(especially voluntary organisations, associations and grant-making
foundations). Whereas the productive role has been traditionally covered
mainly by co-operative organisations, especially in contexts in which they
are constrained profit distributors, although foundations, associations, and
non-profit companies may also play this role to a lesser extent.

These three functions are not mutually exclusive; an organisation can
indeed cover more than one function. Nevertheless, the trend is towards
specialisation, specifically in consideration of the high costs connected with
the management of different functions and the internal conflicts that can be
generated. Until the 1970s, political organisations (such as trade unions,
professional associations, local community groups, political parties and
movements for human rights) were proportionately more important than
social organisations operating in the economic area (organisations that
provide social and personal health services, recreation, entertainment, etc.).
In contrast, the former have increased much less than the latter in recent
years (Schmitter and Trechsel, 2004). According to Schmitter and Trechsel,
there is reason to believe that "traditional" organisations representing the
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interests of specific groups are merging and therefore decreasing in number.
In this view, the dynamism can only be coming from entrepreneurs
committed to new interests such as the production of cultural, educational,
social and recreational services. Moreover, the increase in "unconventional"
collective action by environmental, human and animal rights, feminist, anti
globalism and democracy movements - such as protests, petitions, boycotts
and demonstrations - have transcended the boundaries of national policies
(Schmitter and Trechsel, 2004).

This evolution in the role of organisations consists, on the one hand, of
the shift of associations and foundations towards a more productive and
entrepreneurial stance, resulting from the engagement of those organisations
in the direct production of goods and services. This shift has assumed
different patterns in different countries, depending on the role previously
played by the sector, its size, and its relationship with the public sector
(Bacchiega and Borzaga, 2003). On the other hand, a parallel evolutionary
trend has involved co-operatives. Traditionally, the co-operative solution has
been strongly related to the conditions of disadvantaged groups, such as in
response to the needs of workers, consumers, and craft workers (Monzon
Campos, 1997; Borzaga and Defourny, 2001). This common condition of
necessity induced groups of citizens affected by similar needs and interests
to gather in order to find a common solution to a shared problem. This
explains the creation of single-stakeholder co-operatives.

From the 1970s on, the change in the socio-economic conditions of
advanced economies contributed to transforming the context in which the
co-operative movement developed (Demoustier and Rousseliere, 2005). The
completion of markets gradually rendered the existence of co-operative
organisations in a number of traditional fields less pressing than in the past.
Moreover, the emergence of new needs which the market and the state have
not satisfied has prompted the co-operative expansion into new fields of
activity. This move stimulated the development of new co-operative models,
characterised by the mixed nature of its membership, which are more suited
to the production of welfare services (Borzaga and Mittone, 1997) and more
similar to non-profit models.

Because co-operatives are progressively less centred on the interests of
the members, and associations and foundations are becoming more
entrepreneurial, traditional co-operative and associative models have begun
to draw together. Furthermore, the peculiarity of the traditional co-operative
solution started to re-emerge in transition countries, following 50 years
marked by an approach that turned co-operatives into quasi-public
enterprises. These developments stimulated the regrouping of the major
traditional actors of the social economy, in addition to the diversification of
approaches to understanding the nature and role of these organisations. In
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this respect, the new concept of the "social enterprise" has developed to
encompass these changes.

The definition of social enterprise, which refers to both newly created
and existing entrepreneurial organisations with a social dimension (Borzaga
and Defourny, 2001), has come into use to distinguish the entrepreneurial
forms characterised by a relevant degree of public benefit connotation from
more traditional non-profit organisations. Social enterprises, which began to
develop in the 1980s, are not normally engaged in advocacy activities as a
major goal or in the redistribution of financial flows, rather they are
primarily involved in the production of goods or the provision of services to
people on a continual basis, with a social aim and normally with a non-profit
distribution constraint.

In conclusion, considering the marked differences amongst
organisations (in terms of goals and economic value of the activities carried
out) a classification synthesised along two different axes is provided
(Figure 1.1). This classification allows for the positioning of social economy
organisations also in relation to for-profit organisations:

• The horizontal axis measures the level of entrepreneurship from low
to high: some of these organisations carry out entrepreneurial
activities, even if they are not-for-profit; others pursue different
functions, such as the aggregation of preferences and needs, re
distribution and advocacy.

• The vertical axis, from low to high, signals the degree of social
vocation by ordering the organisational goals from mutual to public
benefit: some not-for-profit organisations benefit the founders and
the owners, providing them with goods and services, whilst others
benefit people or groups, excluding the founders; a combination of
the interests of founders/owners and external individuals may be
found in still others.

The recent tendency shared by most not-for-profit organisations is to
move right up toward a higher intensity of both entrepreneurship and social
content. From a dynamic perspective, associations and foundations tend to
strengthen both their entrepreneurial approach as well as their commitment
towards the pursuit of general-interest goals. They do this as a result of the
production of a wide range of services (hence the move right-up); co
operatives tend to move from the pursuit of the interests of members to the
pursuit of more general-interest goals when they provide services also to
stakeholders that are not part of their membership. For-profit enterprises are
positioned on the bottom-right side of the graph, as they are characterised by
a high level of entrepreneurship and self-interest orientation, aimed at
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organisational forms have appeared during the last two decades as a
response to new social needs linked to the crisis of traditional family and
social ties and to the difficulties public welfare institutions have in
answering some of these needs. From the 1970s onwards, local groups and
social activists gave rise to social economy initiatives mainly to serve the
needs of the wider community. Examples include France's companies
specialising in labour market re-entry, special-interest associations and local
neighbourhood councils; Italy's social co-operatives and social enterprises;
Germany's employment and training corporations; Belgium's on-the-job
training companies and workshops; the United Kingdom's community
businesses and community interest companies; and, Canada's community
development corporations (Borzaga and Defourny, 2001; Nyssens, 2006).
Common social, political and ideological goals can contribute to different
extents to enhancing collective identity and the cohesiveness of a group.
More specifically, a number of experiments - primarily of the co-operative
type -t- have often been part of vast politically inspired undertakings
(Defourny, Develtere and Foneneau, 1999).

Secondly, the presence of allocation principles based on solidarity and
reciprocity. As already emphasised, social-economy initiatives operate at
least in part according to the principle of solidarity and reciprocity.
Therefore, exchanges among different agents also take place when the
exchange does not comply with an equivalence relation. This aspect
characterises social economy organisations as opposed to for-profit
enterprises that are, in contrast, structured so as to prevent third parties from
gaining net advantages and to ensure the allocation of the residual gain to
the owners. Through social economy initiatives, social relationships based
on a non-contractual principle of economic action are established. The
exchange, which results from this allocation system, generates benefits also
in favour of beneficiaries external to the owners. Hence a distributive
function is displayed (Bacchiega and Borzaga, 2003).

Thirdly, the inclusion of participation modalities and a democratic
decision-making process in the organisational structure. Democracy in the
decision-making process refers theoretically to the rule of "one person, one
vote" as opposed to "one share, one vote", or at least to a strict limit on the
number of votes per member in self-governing organisations. This principle
implies the primacy of workers or consumers over capital. Only foundations
- less dynamic in recent years - do not adhere to this principle. By contrast,
new organisations tend to enlarge the participation by a multi-stakeholder
membership.

Fourthly, a plurality of resources. Operating differently from for-profit
and public organisations, social economy organisations must rely on
different sources of revenue originating from the market, non-market and

High

..

Entrepreneurship

Classification of social economy organisations

Low

Figure 1.1.

High

benefiting shareholders. Nevertheless, the integration of social and
environmental concerns in their business operations, resulting from new
social and market pressures, tends to enhance their social responsibility.
(Hence, the adoption of corporate social responsibility practices by for-profit
enterprises and of accountability schemes by the managers of enterprises to
their stakeholders).

The framework resulting from the intersection of the aforementioned
axes, complex in itself, is rendered even more varied by the different
national and regional cultures and traditions that have contributed to shaping
different approaches (Borzaga and Defourny, 2001). This evolutionary
pattern, signalling the endorsement of a more and more pronounced
economic and productive role, requires a renewed theoretical elaboration
directed at providing a sound interpretation of this phenomenon.

To understand the functions of social economy organisations it is useful
to clarify the principles on which they are based and how they are organised.
The pursuit of public interest objectives determines organisational
principles, and social economy organisations differ from for-profit firms in
at least four respects.

Firstly, the founding aim (the principle underlying the start-up of social
economy initiatives) is a response to an emerging need in society. Many

The functioning of social economy organisations
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non-monetary economy. In other words, social economy organisations
generally rely on a mix of paid and volunteer human resources and on a mix
of financial resources generated by the sale of goods and services, by public
support (in the form of contracts, fiscal advantages and direct subsidies) and
by private donations (Evers and Laville, 2004).

Since social economy organisations follow these principles, they and
their recent development are widely acknowledged as an effective way to
channel social creativity and to enhance democracy, as they have been
proven to contribute to innovative service delivery and social cohesion
enhancement. Social innovation initiatives have been shown to be
particularly suited to addressing new and urgent social concerns affecting a
number of vulnerable social categories. Moreover, they have also
contributed to giving shape to the aspirations of social movements (for
instance environmental groups and feminist movements). Empirical studies
provide evidence of the dimensional growth of social economy initiatives in
many European countries (Demoustier and Rousseliere, 2005). From a
political perspective, social economy organisations have proven to be
successful in promoting new forms of local democratic participation and
empowerment, owing to their capacity to contribute to a participatory
democracy wherein citizens can actively express their commitment to
economic and social development and civic life in their country.

What is still controversial is the economic rationale of these
organisations. Hence, the need for an explanatory key, capable of grasping
on the one hand the economic strength and potential of organisations placed
in this category, and explaining, on the other hand, the different roles played
by these organisations in the economic system.

After the description of social economy organisations' features, it is now
time to ask if economic theory is able to explain those features. To
understand the economic role played by organisations explicitly pursuing a
social goal, such as social economy organisations, one should introduce two
extensions with respect to the mainstream approach. They concern the
theory of the firm and the interpretation of economic behaviour and will be
presented in the following sections.

The social economy and the evolution of the economic theory of the
firm

Until 20 years ago, economic theory described firms as production
functions aimed at maximising profit; there was no room for the explanation
of these organisations. It claimed that social economy organisations, such as
co-operatives and non-profits, had a marginal and residual role in market
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economies. This point of view was supported by counterfactual deductive
results, such as in the case of the Ward (1958) model for co-operatives.
However, counterfactual results have never been supported by empirical
evidence (Bonin, Jones and Putterman, 1993) and the residual role of social
economy organisations is an assumption that lacks empirical confirmation.

A synthetic review of the literature so far will contribute to a new and
more comprehensive perspective. The first step in reconstructing a theory of
social economy organisations was made possible by the development of new
institutional economics and the transaction costs theory (Williamson, 1975;
1985). The development of the theory of the firm within the realm of new
institutional school can be traced back to Coase's 1937 article "The Nature
of the Firm" and was subsequently developed by Alchian and Demsetz
(1972) and Jensen and Meckling (1976; 1979). Starting from standard
assumptions on maximising behaviour by self-seeking individuals, it tries to
"open the black box" constituted by the conception of the firm as a
production function and to explain in positive terms the reasons why
hierarchical organisations (firms) constitute a better solution than market
exchanges on efficiency grounds. Coase (1937) points out that market
transactions are not necessarily the most efficient way to co-ordinate agents
interested in a particular transaction. He shows how, in a number of cases, it
should be preferable to replace markets with a complex organisation.
Production inside a hierarchical organisation may incur lower total costs
than market costs (transaction costs), justifying the abandonment of free
exchanges.

Different authors developed this intuition further, albeit in different
directions. Alchian and Demsetz (1972) ascribe the major motivation
underpinning the creation of firms (which they identify with for-profit
enterprises), to problems connected with the assessment of individual effort
in teamwork and the connected spread of free riding. Teamwork may be the
most efficient solution when production processes are not divisible.
However, it becomes possible only when adequate controls are put in place.
In order to prevent controllers from free riding, they should be given the
right to gain the residual earnings, spurring their willingness to run the firm
efficiently. This incentive is at the heart of property rights, which assigns the
right to take strategic decisions and to decide on all the other non-contracted
issues, like the destination of its benefits, to a strict minority. In this sense,
the assignment of the ownership of the enterprise to investors is implicitly
the most efficient solution. Consequently, social economy organisations will
find no room to strive and prosper.

Further developments of the theory of the firm came with the property
rights school, which deepened the understanding of the role of ownership in
defining incentives for economic actors and in supporting efficiency.
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Authors such as Grossman and Hart (1986), and Hart and Moore (1996)
focused on the causal relation between factor specificity and ownership
rights. Ownership rights are assigned to the most specific factor, which,
were it not the controlling factor, would be the most likely to undergo
morally hazardous behaviour by the other factors of production, since it is
the least likely to leave the firm.

The recognition of ownership rights as a pillar in the study of the nature
of the enterprise was the starting point of a new theoretical scheme, which
was capable of explaining the emergence of different kinds of enterprises in
market economies. In this respect, the approach mainly linked to Hansmann
stands out. His model, put forward in The Ownership of Enterprise (1996),
starts from the acknowledgement that the sum of transaction costs (the costs
of contracting with non-controlling stakeholders plus the costs connected
with the ownership of the firm) defines the emergence and the relative
survival rate of different organisational forms in market settings. Surviving
organisations incur lower total costs (a brief technical overview of the
Hansmann's scheme is in Appendix A).

In this way, the new institutional tradition delivered the most relevant
interpretations of the nature and role of firms operating in the social
economy. In Hansmann's view, organisations, other than for-profit
enterprises, emerge because they are able to minimise costs more efficiently,
reaching a superior second best solution. The emergence of co-operatives
and non-profits happens because of efficiency criteria. Hence, the
Hansmann model emphasises a peculiar mode of organising production,
which can be the most efficient when a number of conditions occur. These
conditions relate to the level of development of markets and their failures, as
well as to the typology of incentives required to render exchanges efficient.

However, in Hansmann's view, the role of social economy organisations
is supposed to lessen when markets become more competitive and failures
become less frequent, since in the absence of market failures the only
organisational form considered capable of reaching efficient solutions is the
for-profit firm. Therefore, co-operatives and non-profits are considered
transitional organisational forms, which spread when market imperfections
are sufficiently severe and tend to disappear when market exchanges are
better regulated and competition tends to become perfect. The reason is to
be found mainly in the high grade of complexity, which characterises their
decision-making processes (Borzaga and Tortia, 2006). Governance costs
are low only when members have homogeneous preferences, but this
condition will not suffice in the general case, and will stand as an exception.
Generally, co-operatives and non-profits are characterised by higher
governance costs than for-profit enterprises, incurring a conspicuous
competitive disadvantage. Firms operating in the social economy can
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succeed in reaching high efficiency standards only when the stakeholders of
the enterprise share homogeneous characteristics and preferences, this being
due to the lessening of ownership costs. Whilst, on the contrary, capitalist
members in for-profit enterprises have more homogeneous and well defined
objectives (mainly profit) and are able to reach quicker and effective
decisions.

Hansmann's theory succeeds in explaining the birth and development of
a relevant number of co-operatives and non-profit organisations,
highlighting their ability in specific cases to minimise the costs inherent in
market contracting and ownership. Nevertheless, his analysis is not
exhaustive, for it is not capable of explaining social economy evolution at
least with respect to the last two decades. His investigation fails indeed to
explain the revitalisation of co-operative social commitment and the
efficient and competitive development of some co-operatives and co
operative groups, which were born within contexts of market failures.
Moreover, when applied to traditional experiences, this approach fails to
explain the development of those co-operatives and non-profits driven by
idealistic and ideological motivations, and not simply prompted by severe
market failures.

Another critique of Hansmann's approach is that organisational forms
tend to be taken for granted and the importance of organisational dynamics
is underplayed. The only criteria taken as relevant in explaining
organisational survival are market exchanges but this seems to be a limited
perspective since the plurality of organisational objectives and actors'
motivations deserves a far richer picture than that which Hansmann offers.

Furthermore, his conclusions are denied by a number of limitations
inherent in for-profit, investor owned enterprises which cannot be simply
overcome by the completion of markets. The possibility to discriminate over
prices is one example, since, in the presence of asymmetric information, it
will be made possible only by the strong involvement of the beneficiaries
and clients in the management of the enterprise (Borsio, 1982).

Hansmann also understates the fact that co-operatives and non-profits
can show superior characteristics of efficiency connected to the nature of the
production process implemented, even when product and factor markets do
not show pronounced imperfections, as it happens when labour is the
strategic and most specific factor of production (such as in professional
partnerships).

The existence of organisations characterised by the non-profit
distribution constraint derives from the existence of market failures due to
the presence of asymmetric information on the product market according to
Hansmann. Non-profit organisations would be better able to reinforce trust
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relations with their clients in the presence of market failures than for-profit
firms. However, Hansmann never comes to terms with the possibility that
the actors governing non-profits, but also co-operatives, are led by
motivations other than self-interested ones. In many cases, asymmetric
information can be counteracted by reputation and the non-profit
distribution constraint is an imperfect indicator of the firm trustworthiness.
Indeed, it is not able to halt morally hazardous behaviour, for example, by
managers and workers. An improvement of the explanation of the existence
of social economy organisations must focus on internal agency relations
(Borzaga, 2003).

Labour contract incompleteness is particularly evident in the sector of
social services, where social economy organisations usually operate. The
relational and non-standardised nature of services provided requires worker
involvement and makes hierarchical control and monetary incentives
ineffective. Worker participation and autonomy can improve service quality.
The social nature of social economy enterprises, and the presence of the
non-profit distributing constraint, would allow a different form of worker
involvement that is based on the limitation of hierarchical control and of the
weight of monetary incentives, which are dominant in more traditional
organisational forms like for-profit ones. It is clear, however, that the
distinguishing elements are not found in asymmetric information, but in the
particular characteristics of the services provided: multidimensionality, high
relational intensity, and labour contract incompleteness (Borzaga, 2003).

These features are hard to define as mere market failures insofar as they
simply define a specific class of services. The completion of markets does
not seem sufficient to ensure the dominance of for-profit firms. More
fundamentally, the spread of non-profit organisations in sectors in which
for-profit firms do not reach efficient solutions shows the emergence of
"not-for-profit" markets, justifying the ontological distinction between the
very concept of "the market" and the for-profit firm (Zamagni, 2005). This
is why it is necessary to improve the explanation of the reasons why social
economy organisations emerge, and why they are able to reach efficiency
and counteract free-riding and moral hazards. The new institutional theory
of the firm is deficient insofar as it does not take into consideration non-self
interested behaviour and motivations other than purely egoistical ones. It is
not able to go beyond the assumptions in which the for-profit economy is
founded.

Important contributions to the theory of the firm, which can be used to
understand social economy enterprises, came also from the evolutionary
stream. Starting from the pioneering works by Penrose (1958), Cyert and
March (1963), Simon (1951), and Nelson and Winter (1982), the
evolutionary stream stresses the importance of bounded rationality, routines
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and dynamic capabilities as the crucial elements supporting organisational
evolution, survival and competitive potentials. This research tradition views
the firm as a problem solver, adapting itself to the environment in order to
increase its survival potentials. The stress put on the necessity to develop
adaptive capabilities is worth mentioning, since it opens the door to the
study of organisational embeddedness and local development. The localised
character of knowledge and dynamic capabilities prevents firms from
maximising overarching objective functions, but allows them to define their
survival niche, that may not be endangered by intense national and
international competition. Hence the maximisation of profits and the
minimisation of costs are not necessary any more as objectives of the firm.
Survival is the key explanatory concept, but the objectives may differ in
different kinds of organisation, and the production of economic and social
surplus is compatible with very different degrees of net surplus (profits) and
costs." Embeddedness (Granovetter, 1985) and localised knowledge
(Polanyi, 1967; Antonelli, 1999) become cornerstones in the explanation of
why new organisational forms can strive and spread even when they
undergo severe competition by traditional forms. This side of the firm
behaviour was hardly ever taken into consideration by traditional theories of
the firm. It constitutes a research field still in its infancy, whose
development potentials are important.

A further consequence is that the choice between different
organisational forms is more complex than what is granted by transaction
costs theory. Cost minimisation is a crucial criterion, but market failures are
not the only factor explaining the emergence of co-operatives and non-profit
organisations. In many instances, different potentially competitive solutions
are available. Organisational objectives, product characteristics, factor
specificity, scale and governance arrangements play a central role.
Therefore, organisations need to be autonomous in their choice of the best
solutions to pursue their objective, keeping in mind that stakeholder
preferences cannot be outplayed from economic explanations. Survival can
be explained by different criteria, which favours the complexity of
institutional and organisational evolution. Different organisational forms can
work out different modalities favouring survival potentials. Hence, different
organisational forms will develop different incentive mixes suitable for the
pursuit of their own specific goals (Bacchiega and Borzaga, 2001; 2003).

This more complex and flexible vision, putting surplus production
centre stage, focuses on production objectives, actors' motivations and
governance forms far more than traditional approaches. A new perspective
is thereby developed which accounts for the existence of social economy
enterprises. However, it needs to be complemented by further critical
reflections on the traditional economic approaches. The characterisations of
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the economic agents participating in entrepreneurial ventures have to be
deepened, highlighting their motivational complexity, which cannot be
reduced to the influence of monetary incentives. The role of monetary
incentives itself needs to be better defined and put in the right context in
comparison to other typologies of motivation. The motivational complexity
then needs to be studied in relation to the governance of the organisation and
the nature of the production activities that are carried out (for example,
commercial versus social and/or welfare activities).

Social economy organisations and the relevance of not-self interested
motivations

Traditional economic explanations of the existence of complex
organisations such as firms, including the one provided by Hansmann and
by a part of evolutionary economics, are all based on the assumption of self
seeking individuals. This approach used to be criticised by other disciplines
outside economics, and more recently also by experimental economics.
Recent developments in economic analysis have started to overcome this
major limitation. The inception of the change was triggered by experimental
developments (Fehr and Schmidt, 2001) concerning, for example, the
ultimatum game and the investment game", but also many other
experimental settings, and showing that the traditional assumption of self
seeking individuals is utterly unrealistic. Human behaviour is driven not
only by the aim to maximise expected utility without any regard to the rules
of the game and to the fairness of realised results. Rules exert a crucial
influence on results, and a high percentage of players put a very high value
on the equity of outcomes. Self-seeking behaviour appears to be a special
case, rather than the rule followed by the individuals, and actual outcomes of
strategic interaction are hard to predict at the micro-level, showing
important variations also when pooled at the population level. Different
conceptions of procedural and distributive justice can lead to different
outcomes. Culture plays a crucial role as well since the same experiments,
most typically the ultimatum game, lead to substantially different results in
different ethnical and cultural environments. Given these new robust results,
the premises of the traditional economic theory and the theory of the firm
seem to be either ill-grounded or at the very least too restrictive.

A new and rich theoretical literature was born with experimental results
and the interpretation and rigorous explanation of them. Theories concerning
fairness and reciprocity tried to explain fair behaviour based on altruism
(Becker, 1974), psychological games and kindness (Rabin, 1993), and
inequity aversion (Fehr and Schmidt, 1999). More recently, other authors
(Grimalda and Sacconi, 2005) described ethical preferences as conformism
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to an ideology or a code of conduct. The acceptance of a certain set of rules
will have relevant behavioural consequences only if actors expect other
players to comply as well. A further and more traditional stream of research
focuses on the prescriptive nature of moral norms: the Kantian categorical
imperative underpins moral behaviour, which can overcome inferior Nash
equilibriums and reach Pareto-optimal outcomes (Sen, 1977).

Indeed, a long list of contributions in economics have tried to explain
why experiments modelling the ultimatum game and the prisoners' dilemma
often see the players co-operating, while traditional economic theories
predicted .~o~-cooperative behaviour, as represented analytically by the
Nash equrhbnum. On the one hand, the Kantian argument, based on the
idea of the categorical imperative that would induce the agents to co-operate
also in one-shot games when it would not be in their interest to do so, is one
possible solution. On the other hand, the concept of reciprocity helps as
well: people co-operate even when it is not in their interest to do so if they
expect the other interacting party to co-operate as well. Free-riding when the
other party co-operates would inflict a moral cost that can be more painful to
bear than the simple economic cost. Hence, it does not come as a surprise to
find many players in experimental settings who punish free-riders even
when this strategy is costly to them, Pareto inferior in terms of traditional
economic theory. The inability of traditional theory to explain actual
economic behaviour requires a restart in the study of individual behaviour'

A first synthesis of the new results is found in Ben-Ner and Putterman's
(1999) description of individual behaviour as led by three different types of
preferences: self- regarding, other-regarding and process regarding. Self
regarding preferences characterise the self-seeking economic individual;
they concern the individual's own consumption and other outcomes. Other
regarding preferences concern altruism and the identification between
individual motivations and aims with collective or social aims. Process
regarding preferences concern the manner in which the individual in
question, and others, behave, including the way in which they attain
outcomes of interest. Process regarding preferences may be thought of as
values or codes of conduct. Individual preferences and behaviour co-evolve
with organisational processes: organisations cannot be thought of without an
individual initiative, actions, participation, compliance, etc.. At the same
time, organisational values mould individual behaviour and influence
preferences. The emergence and sustainability of institutions grows with the
degree of matching between individual motivations and organisational
behaviour and aims. Indeed, the stricter the correspondence between
individual preferences and organisational objectives the higher the
probability of survival and dissemination. Also institutional design can help
improve the correspondence between individual motivations and institutions
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that mediate organisational behaviour. Even if it is not possible to predict
the overall systemic equilibrium induced by new institutions, equilibrium
will be reached thanks to the "invisible hand" of social processes, while
individual initiative and explicit design will set new starting conditions.

This strand of the economic literature is relevant for the development of
the theory of social economy organisations also because it was linked to the
study of non-profit organisations. The relevance of intrinsically motivated
and ideological agents in the setting-up of non-profits has been examined by
Rose-Ackerman (1996) and by Young (1983, 1997). They deepened the role
of ideological motivations in non-profit entrepreneurship highlighting the
features of many initiatives with a clear economic content, but harshly at
odds with the more orthodox economic doctrines. At the empirical level, the
role of not-self-interested motivations has been evidenced by various
contributions which have taken into consideration both non-profit
organisations and for-profit firms. Leete (2000) shows that wage dispersion
in American non-profits is much lower than in for-profit firms, though the
average wage level is similar between the two ownership forms. Benz
(2005), studying both the American and the UK economies, shows that
workers in non-profit organisations are on average more satisfied than
workers in for-profit firms.

Toward a new explanation of social economy organisations

These developments, concerning the theory of the firm and
organisational behaviour, together with the richer description of individual
motivation, can support a new conception of the firm able to explain
satisfactorily the emergence of social economy enterprises. It relies on the
idea of the firm as an incentive structure. An incentive structure can be
defined as a mix of constraints and rewards offered to the relevant
stakeholders of the organisation. Constraints can be established by law and
differ according to the legal form adopted, or they can be voluntarily
determined by the organisation itself. Rewards may be of different kinds:
economic and non-economic, monetary and non-monetary. In this context,
incentives are not understood only in the classic way, as a way to induce
agents to follow the decisions of the controlling group even when they are
moved by contrasting interests. Instead, incentives, which can be monetary
but also non-monetary such as in the case of participation, can also be
viewed as supporting co-operative attitudes like the ones that clearly emerge
from the new experimental and theoretical literature. Fairness can be
interpreted as meta-criteria, or a synthesis of the different incentives, which
serves to measure the "goodness of fit" of the organisational setting with
respect to individual motivations and objectives, and with respect to their
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interaction. According to this view, different incentives, both monetary and
non-monetary, act together in creating an organisational setting that is
perceived to be fair by the actors involved. This way, increased well-being
(Tortia, 2006) favours the spontaneous acceptance of the organisations'
goals and proves effective in reducing the risks arising from asymmetric
information and opportunistic behaviour.

Organisational forms differ because they are characterised by different
goals and, as a consequence, by different incentive mixes. For-profit
enterprises tend to stress the importance of monetary rewards and need a
hierarchical organisation in order to implement them, while co-operatives
and non-profit organisations derive their strength from the social goal
pursued, inclusiveness, and the democratic nature of the governance
structure. Relational and intrinsic components of the incentive mix are
added to the more traditional - extrinsic and monetary - ones. Different
ownership structures and organisational goals tend to attract agents driven
by motivations coherent with organisational objectives. At the experimental
and theoretical levels, economists have studied a wide array of different
incentive structures. For example, hierarchical relationships and monetary
rewards have been studied in the milieu of ultimatum games and gift
exchange games", while democratic and flat governance structures often
pose problems near to the private production of collective and common
goods. In this case, public good games, prisoners' dilemmas and trust games
are used in experiments to understand the conditions for the sustainability of
co-operation in the short and in the long run (i.e. in one-shot versus repeated
games). In general terms, experimental results are coherent with the new
conception of the firm defended in this study, since co-operation, fairness
and reciprocity are widespread features of the final outcomes, contradicting
the individualist paradigm of self-interested individuals that would more
often lead to non-cooperative results. Also, some empirical studies have led
to important results favouring the same conception of the firm.

Organisational behaviour cannot be studied at the experimental level,
but important results have been reached by means of surveys specifically
designed to study incentive mixes used by different organisational forms.
Happiness research has demonstrated that self-reported satisfaction scores
and other subjective evaluations can be used as a proxy for the performance
of organisations in affecting (improving or decreasing) the welfare of
stakeholders directly linked to its operation (such as workers, managers,
clients and donors) (Oswald, 1997; Frey and Stutzer, 2002). This
methodology was applied in various research concerning non-profit
organisations. In this context, the behaviour of non-profit managers and
volunteers and donors represented a new and fruitful field of enquire
(Marino, 2003; Marino, Michelutti and Shenkel, 2003; Cafiero and
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Giannelli, 2003). Volunteers' motivations show a high level of complexity
too, where idealistic motivations co-exist with more self-interested
objectives. Some of these studies analysed managerial pay structures,
finding quite strong differences between managers of different ownership
forms. The lowest paid were managers in non-profits who were not,
however, less satisfied than those equally ranked in other organisational
forms.

With regards to workers, data from the Italian social service sector
evidenced a lower wage level, but this result may be due to the younger
average age of non-profit organisations, first and foremost of social co
operatives. When workers' motivations, incentive mixes, and well-being are
taken into consideration, the recent results go in the direction that is being
highlighted. Borzaga and Depedri (2005) and Borzaga and Tortia (2006)
worked on a dataset concerning the social service sector in Italy. Self
reported worker satisfaction scores were used to proxy the incentive
structures put in place by different organisational forms (public, non-profit,
and for-profit). Worker satisfaction was also influenced by elements
different from monetary rewards. Self-regarding objectives are an important
component of individual satisfaction, but other-regarding objectives, the
processes of decision making and individual growth played a crucial role as
well. The fairness in the distribution of resources and in the procedures
followed appeared to influence crucially the organisations ability to
motivate its members and employees, and to improve performance. They
show also that the incentive structures and control modalities found in social
economy organisations (social co-operatives and other non-profit
organisations) are different from those adopted by for-profit enterprises and
public bodies. Co-operatives and non-profit organisations base their
incentive structure on intrinsic and relational aspects, together with a focus
on democracy and involvement in the governance structure of the firm. For
profit firms seem to privilege professional growth and incentive schemes
based on monetary incentives and career advancement. Public bodies rely
instead on monetary incentives, while involvement processes appear to be
weak. Overall, workers in non-profit organisations and co-operatives are the
most satisfied, even if differences with for-profit firms are not strong in
many dimensions, while workers in public bodies are the least satisfied, and
negative differences are often conspicuous and significant. Finally, Tortia
(2006), working on the same dataset, shows that the perception of fair
procedures is the main determinants of well-being at work, implying a
relational component in worker well-being that is absent in traditional
economic theorising. Perceived procedural fairness is higher in social co
operatives than in the other ownership forms. More traditional non-profit
organisations (foundations and associations) show values of perceived
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fairness that are in between the ones of social co-operatives and for-profit
firms, while the public sector records the lowest scores.

A second important finding was that workers' overall satisfaction with
their job was crucially influenced by their motivation. More motivated
workers, mainly at the intrinsic and relational level, are more satisfied with
their job, while workers driven by mere economic motivations tend to be
less satisfied. The motivational factor therefore emerges as crucial in
defining the relation between the worker and the organisation. Incentive
mixes are more likely to be successful when workers are driven by
motivations coherent with the firm objectives and mode of operation.
However, the results concerning motivation cannot be generalised, since
workers in the social service sector are likely to be driven by motivations
that are markedly different with respect to other sectors. The low wage level
is likely to frustrate economic motivations, while intrinsic motivations, and
the social character of the firm, strengthens relational motivations.

Good incentive mixes are likely to strengthen the relationship between
the workers and the organisation: workers satisfied about the way the firm
behaves tend to be more loyal. In this field, the key variables appear to be
connected with relational aspects, worker involvement and remuneration.
The overall emerging picture is that intrinsic motivations are important in
attracting workers towards a specific organisation, making them "happier"
about organisational behaviour, but are not sufficient to make them more
loyal if other, more extrinsic elements, such as pay levels, are not
satisfactory.

In addition, perceived fairness of organisational processes exerts a
strong positive effect on worker job satisfaction. Procedural fairness, in
terms of transparency and equity of decisions taken by the management and
in terms of the quality of information given to workers, is the most
significant variable influencing worker satisfaction. In addition, distributive
fairness, that is the equity of worker remuneration in absolute and relative
terms, is important in explaining workers' welfare on the job, though to a
lesser degree than procedural fairness. Fairness, both procedural and
distributive, plays a central role in explaining loyalty: workers perceiving
higher degrees of fairness tend to be more loyal. Hence, the key explanation
of loyalty appears to be satisfaction and fairness, while motivations do not
playa relevant role. These results highlight that many elements beyond mere
self-interested behaviour are at play in explaining workers' welfare on the
job and their loyalty. Once again, the exclusive focus on self-seeking
behaviour by traditional economic theories appears not to be sustained
empirically.

SOCIAL ECONOMY: BUILDING INCLUSIVE ECONOMIES - ISBN- 978-92-64-03987-2 © OECD 2007



48 - CHAPTER I. SOCIAL ECONOMY ORGANISATIONS IN THE THEORY OF THE FIRM

The first normative conclusion emerging from these results is that
organisations focusing exclusively on self-interested and extrinsic
motivations, with no regard to involvement, relational and intrinsic
motivations, are likely to fail to obtain valuable behavioural responses from
the different stakeholders. When intrinsic motivations are crowded out by
monetary incentives (Frey, 1997) the willingness of managers and workers
to exert effort and fulfil the organisations' objectives is likely to decrease,
not to increase. The second normative conclusion is that the conception of
the firm as a problem solving device that works out suitable mixes of
incentives, both monetary and non-monetary, and is able to motivate its
stakeholder starting from their motivations is confirmed by empirical
research and represents a richer depiction of its nature and operation than
more traditional approaches.

Social economy organisations exist because they seem able to mix goals
and incentives, giving rise to a variety of organisational and governance
forms. Thus, when the activity involves allocative rules favouring
disadvantaged clients and users, a re-distributive component is implied and
the incentive structure is designed to enhance the loyalty of donors and
volunteers. In contrast, when the productive stance prevails, a more
mutualistic solution is expected and controlling rights tend to be allocated to
the group of stakeholders mostly affected by contractual failures (workers,
managers, volunteers).

However, most social economy organisations often combine a
redistributive aim with the necessity of coping with market and
organisational failures. They expect to operate efficiently if they implement
incentive structures capable of both reducing contractual costs and
guaranteeing essential resources from a mix of different sources: public
subsidies or contracts, donations, voluntary work, but also "labour
donations" from workers and managers. Accordingly, control rights in these
organisations are often allocated not to a single group of stakeholders, but to
a plurality of them, as workers and volunteers, workers and consumers,
workers and donors.

The overall picture that emerges from recent experimental and empirical
tests is one of a theory of the firm in need of profound restructuring, aimed
at rendering it both more general and more realistic. Research concerning
social economy organisations has paved the way for this restructuring and
constitutes a privileged field of inquiry, providing evident observations of
the departure from traditional schemes. Hence, it is a research field worth
pursuing to obtain valid policy recommendations, for example, in the field
of institutional design.
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Social economy organisations and economic development

The evolutionary perspective leads to a conception of the firm as a
problem solving device, which adapts itself to its surrounding environment
and uses localised knowledge in order to pursue specific production
objectives. Added to this picture, is the idea that firms devise specific
incentive mixes that motivate the actors involved (stakeholders) to pursue
organisational objectives. Firm competitive potential and survival
possibilities will increase together with the ability of incentive mixes to
strengthen the relationship between the organisation and its stakeholders.
Incentive mixes emerge as the key link between stakeholders and an
organisation, and represent the main adaptive modality used by the firm to
pursue its objectives.

Economic theory can now include the role of social economy
organisations in economic development, both at a general level and also
locally. Generally speaking, following the interpretation defended in this
chapter, the existence of social economy organisations and their
dissemination should secure a reduction in transaction costs. There will be a
maximisation of exchanges with a reduction of economic production costs,
thus supporting economic development. First of all, social economy
organisations contribute to lower transaction costs in the presence of market
failures, which are particularly pronounced when markets are still under
developed and not competitive, and when they are very high due to product
specificities, often in the presence of asymmetric information. The multi
stakeholder governance of production can reduce transaction costs by
reducing asymmetric information and reducing confrontation between
contrasting objectives. Social economy organisations, by renouncing the
profit motive, are in a better position to reconcile the interests of
stakeholders which are different from investors. They can also help to
reduce monetary costs of production by acting on motivations different from
purely economic and monetary ones. By giving a place back to intrinsic
motivations in production (Frey, 1997) they consent to lower prices.
Furthermore, they allow exchanges without equivalents (in the presence of
redistribution of resources) and favour production and exchanges taking
place in situations where for-profit firms would not be able to operate (social
services, collective goods, etc.). Finally, they favour the creation of trust
relations and the accumulation of social capital. Horizontal co-ordination
and participation inside the organisation are also likely to have positive
spill-over at the social level.

The role of local interaction between the firm and its surrounding
environment cannot be downplayed any more as a mere casual and
unnecessary contingency. The study of the interaction between the firm and
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the territory is a necessary extension of a new theory of the firm.
Motivations and demands for development coming from the locality will
influence the behaviour of stakeholders in the realm of the operation of the
firm. Hence, there will be a need for the firm to take into serious
consideration localised knowledge and the motivations of the actors
approaching the firm if it is to be able to adapt its incentive mix suitably,
and therefore reinforce relationships with its stakeholders.

The most suitable concept of local development usable in this context is
one in which development is not merely the growth of aggregate variables,
such as production and employment, but is the composite result of demands
and needs coming from social actors (to which the firm needs to find an
answer). A bottom-up approach to local development, where development is
the endogenous result of objectives expressed at the local level, has been
recently put forward by some authors (Sugden and Wilson, 2002; Sacchetti
and Sugden, 2002). Its integration in the conception of the firm and in the
role of social economy organisations is now required.

Social economy organisations seem able to interpret this new
perspective, since they are likely to put a stronger stress on motivations and
demands (both self-interested and other-regarding) coming from actors
present in the locality. This kind of sensitivity seems to be rarer in
organisations strongly based on hierarchical control, where motivations and
demands coming from local actors remain widely unexpressed.

Conclusion

The chapter has been devoted to highlighting the historical and
theoretical elements that support the idea that social economy organisations
are not just a marginal phenomenon observed in the presence of state and
market failures, but are instead innovative governance solutions that add
social content to the traditional forms of social interaction. It has been
demonstrated that the inability of economic theory to explain the emergence
of these organisations is to be attributed to the limitations of the theory
itself. More recent theoretical and experimental results are contributing to
overcoming these limitations. Among them, the most notable and relevant to
explaining the observed plurality of ownership and organisational forms are
to be found in the evolutionary theory of the firm, and in a different way of
stylising individual behaviour. The limitation of the profit motive is, in this
sense, instrumental to the introduction of new and wider objectives which
favour the flourishing of individual and group behaviour based on intrinsic
and pro-social motivations, effectively bypassing the narrow maximisation
of the economic value of the organisation.
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This new scheme is relevant both to advanced economies, where a lack
of social involvement by production organisations has been stressed by
diverse research approaches (just think of the literature on corporate social
responsibility or the growing literature on local development and multi
stakeholder organisations), and in developing and transition economies,
where market and state failures are particularly pronounced. In such
economies information is all the more imperfect and social economy
organisations can represent a vector of development insofar as they can
overcome such failures, re-distribute resources in favour of disadvantaged
social groups, and produce meritorious goods favouring the strengthening of
social cohesion and the accumulation of social capital.
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Annex 1. A brief resume of the Hansmann model

In Hansmann's (1996) scheme, firm specific transactions are amenable
to different categories of stakeholders or patrons, who can interact with the
firm via contractual (market) relationships, or ownership (control) rights.
Non-controlling stakeholders will incur contract (market) costs in their
transactions with the firm, while controlling stakeholders will incur
ownership (control) costs. Contractual costs originate from ex-ante market
power (monopoly and monopsony), ex-post market power (lock-in) and
asymmetric information. Ownership costs are linked to monitoring
activities, collective decision-making mechanisms and entrepreneurial risk
taking. Given these hypotheses, Hansmann states that the efficient allocation
of property rights is the result of a process of cost minimisation, where total
costs are the sum of contract and ownership costs. Given N and the different
classes of stakeholders, the efficient solution happens when ownership is
enjoyed by the category of stakeholder minimising:

}-I

OC} + ICC;
i=1

Where OC} are ownership costs for the j stakeholder class, and CC are
contract costs for all the other stakeholder classes.

The existence of different organisational forms depends on some
organisations minimising costs when capital suppliers enjoy control rights,
while in other organisations costs are minimised when other categories of
patrons (such as workers, clients, savers or producers) enjoy control rights.
In the latter case we observe the development of co-operative organisational
forms. When the organisation undergoes severe information asymmetries on
the product or labour market and contracts are highly incomplete, it can be
convenient not to assign control rights to any category of stakeholder. This
is the case of non-profit organisations.
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Notes

One of the most typical examples is represented by the Italian societa di
mutuo soccorso, which used to deliver traditional welfare services to
disadvantaged social groups and were quite widespread before the Second
World War when the national welfare system had not yet been created.

This is embodied in the John Hopkins University studies of the non-profit
sector's synthetic dimension.

Concerning the second definition, the combination of the two terms social
and economy witnesses the attempt, made by a minor component of non
traditional economics, to re-embed the economy into society, following
its separation by mainstream economics from the 18th century onwards.
Historically, this term first appeared in France in the 19th century both as
a concept and as an ensemble of practices and institutions. It was
understood either as the enhancement of political economy by liberals like
Charles Dunoyer (1830), as the substitute for political economy (by
socialists and Christians), or as comprising political economy
(Proudhon's social science) or, finally, as a complement to pure
economics, identifying with the overall rise of public economics (Walras,
1896; Gide 1905; Demoustier and Rousseliere, 2005). Thus, in Europe the
modern social economy was actually forged, not by any single 19th
century current of thought but, rather, by the interplay of its leading
ideologies (Defourny, Develtere and Poneneau, 1999). The concept
almost disappeared in the 20th century because of the implementation of
the welfare state, which reached its peak during the period 1945-1975.
The term re-appeared in the 1970s, interacting with the other two
definitions of Third Sector and non-profit sector (Demoustier and
Rousseliere, 2005). This re-emergence occurred, by co-incidence, with
the decline in the rates of economic growth and the rise of unemployment,
which were the origin of the difficulties in European welfare systems
(Borzaga and Defourny, 2001).

Higher costs can be compatible with a higher surplus if revenues grow
more than costs. Conversely, net surplus (profits) are a bad indicator of
the survival potential of an organisation, since different organisations may
have to meet very different constraints in terms of investments, while the
total surplus (net surplus plus labour and capital remuneration) is a much
better proxy of the health of an organisation and of its ability to satisfy the
stakeholders' needs, and therefore to survive and prosper.

In the ultimatum game two players decide about the division of a certain
amount of money. The first mover (the proposer) can choose the share
they prefer. The second mover (the responder) can only decide to accept

6.

7.

8.

9.

the division proposed or refuse. In the latter case both players get nothing.
Orthodox economic assumptions require the responder to accept any offer
higher than nothing, even when it is very low. Many experimental
observations show that too unequal divisions are often refused by
responders, contradicting orthodox assumptions concerning self-regarding
preferences. Experimental evidence has been explained mainly by
admitting that economic agents do not care only about the absolute
amount of the pay-off received, but also about the fairness of distribution.
Proposers may fear retaliation if the responders feel humiliated, but they
may also consider a fair distribution desirable in itself. Hence, players
take into consideration also the procedures followed and the choice made
by the other players.

In the basic version of the investment game there are two players who
interact sequentially. The first mover owns a certain amount of money;
they can decide to keep it for themselves or to give all or part of it to the
second mover. The part donated to the second mover (the investment)
increases its value making it Pareto-optimal to invest the whole amount of
money. However, the second mover does not need to pay back the sum
they receive. Standard assumptions on self-seeking individuals would
predict zero investment, because the first mover anticipates the choice of
the second mover, who would retain the whole amount donated.
Experimental evidence is again in stark contrast with this prediction since
players usually invest a significant amount of money, and get back sums
that, on average, are equal or higher than the sums invested. Fairness and
reciprocity are likely to playa key role in this case too.

For a good review of the literature the reader can consult, for example,
Hargreaves-Heap and Varoufakis (2004).

While in a static setting experimental results are harshly at odds with
economic theory, dynamic and evolutionary models provide a more
flexible tool, though the formal and conceptual complexity of the analysis
has not yet allowed definite results to emerge. For a very recent
contribution in the field of evolutionary game theory showing that co
operation in sequential prisoners' dilemma or trust games is the only
stable equilibrium the reader can consult Andreozzi (2007).

Gift exchange games are usually interpreted to describe a contractual
exchange between an employer and an'employee. The employer has to fix
the employee's salary within a predefined range. After the wage has been
fixed, the employee decides autonomously what level of effort to deliver.
They could deliver the minimum level of effort and the wage would not
be reduced, since it is fixed in advance of the choice. Experimental
evidence shows a strong positive relation between the wage offered by the
employer and the level of effort delivered by the employee. Orthodox
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economic models would predict that employees always deliver the
minimum level of effort, since they do not undergo any risk of wage
reduction. Predicting this reaction, the employer would fix the minimum
wage.
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Chapter 2.

The Social Economy in the New Political Economic Context

by
Peter Lloyd

The importance of the social economy is evidenced by its position on local,
regional, national and even international agendas at a time when old
political and economic certainties have given way to "New Times" - with
uncertainties and instabilities rooted in the economic changes taking place
and the political events which have marked the twenty-first century. The
changes that have taken, and are taking place must also be put into the
wider context of not only the European Union, but also the international
context of a world post 11 September 2001, the polarisation which
accompanied it, and the dominance of neo-liberal economic discourse. 1t is
the task of this brief chapter to review the social economy under these
circumstances and to explore the potential roles which the social economy
may play, and the pitfalls which accompany such roles. Recognising the
importance of culture on the development of the social economy, this
chapter briefly considers the different paths which the social economy may
pursue within the current political and economic contexts.
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EMES: principy sociálního podniku  
V roce 1996 vznikla síť vědeckých institucí pro studium vývoje sociální ekonomiky 

v Evropě EMES1. Síť publikuje multidisciplinární studie, jejichž cílem je porozumět 
odlišným zkušenostem na národních úrovních a seznámit se s tím, jak jsou na těchto 
úrovních zakotvené subjekty třetího sektoru. Společnost definovala subjekty sociální 
ekonomiky a rozvíjí vzdělávání v této oblasti na evropských univerzitách. Klíčovou 
postavou sítě EMES je profesor Jacques Defourny. 

Koncept sociální ekonomiky EMES chápe jako klíčový pro evropskou tradici třetího 
sektoru a pro jeho vymezení využívá kombinace institucionálního a normativního 
přístupu: 

"Sociální ekonomika zahrnuje aktivity prováděné organizacemi typu družstev, 
vzájemně prospěšnými organizacemi a spolky, jejichž etickým východiskem jsou 
následující principy: 

- cílem je služba členům nebo komunitě, ne primárně vytváření zisku 

- nezávislost řídících struktur organizace 

- demokratický rozhodovací proces 

- nadřazenost lidí a práce (pracovní síly) nad kapitálem a rozdělováním zisku"2. 

S měnící se podobou společnosti se mění také tradiční subjekty sociální 
ekonomiky. V 90. letech minulého století se začínají objevovat nové formy organizací, 
které lze považovat za součást třetího sektoru, a dochází také k vnitřní přeměně a nové 
orientaci některých tradičních subjektů sociální ekonomiky3. Tento nový trend v rámci 
třetího sektoru poprvé podrobněji mapuje empirický výzkum EMES, který byl relizován 
v rámci 15 zemí Evropské unie. Výstupem výzkumu je návrh vymezení nového typu 
subjektu v rámci třetího sektoru - sociálního podniku, který představuje novou dynamiku 
ve vývoji na poli třetího sektoru4.  

Návrh pracovní definice sociálního podniku je postaven na dvou druzích kriterií – 
ekonomických a sociálních.  

"Ekonomické hledisko: 

1) Trvalé aktivity zaměřené na výrobu zboží a/nebo poskytování služeb 

Hlavním cílem sociálních podniků není, na rozdíl od tradičních neziskových organizací, 
angažovanost v dobročinných aktivitách nebo v přerozdělování finančních toků (jako u 
nadací). Produkují výrobky nebo poskytují služby lidem. Ekonomická činnost je jeden z 
hlavních důvodů jejich existence. 

2) Vysoký stupeň autonomie 

1  EMES je zkratka pro francouzský název rozsáhlého výzkumu na téma Vznikání sociálních podniků v Evropě 
(the Emergence of social enterprises in Europe, 1996–1999). Původně označovala síť výzkumníků v rámci 
výzkumného programu financovaného Evropskou komisí. Název výzkumného programu byl užíván 
v projektech o sociálních podnicích a sociální ekonomice a později se stal názvem mezinárodní sítě. Cílem 
společnosti je spojit vědomosti existujících univerzitních výzkumných center působících na poli sociální 
ekonomiky a postupně vybudovat evropskou databázi teoretických a empirických znalostí o sociální 
ekonomice.  

2  Defourny, Jacques. From Third Sector to Social Enterprise. In: Borzaga, Carlo – Defourny, Jacques. The 
Emergence of Social Enterprise. London: Routledge, 2001. 383 s. ISBN 0-415-33921-9, s. 6; překlad 
upraven podle: CVNS. Sociální ekonomika a NNO v ČR [online]. Brno: CVNS, 2005. [citováno 2010-08-
09]. Dostupné z URL <http://www.e-cvns.cz/soubory/Socialni_ekonomika_a_NNO.pdf> 

3   Defourny, Jacques. Defourny, J. Social Enterprise in an Enlarged Europe: Concept and Realities. Second 
Conference on Social Economy in the Central and Eastern European Countries "Social Entrepreneurship & 
Economic Efficiency"[online], Krakow (Poland), 27-28 October, 2004. [citováno 2010-07-25].  Dostupné z 
URL <http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/Articles/Defourny/Defourny.Soc.ent.CEE.3.06.pdf>. 

4  Defourny, Jacques. From Third Sector to Social Enterprise. In: Borzaga, Carlo – Defourny, Jacques. The 
Emergence of Social Enterprise. London: Routledge, 2001. 383 s. ISBN 0-415-33921-9. 
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Sociální podniky jsou dobrovolně vytvářeny skupinami lidí a jsou jimi řízeny pomocí 
plánů, které sami stanovují. Adekvátně tomu mohou být závislé na veřejných dotacích. 
Nejsou však přímo ani nepřímo řízeny veřejnými institucemi nebo jinými organizacemi 
(svazy, soukromými firmami atd.). Mají právo „rozhodujícího hlasu“, tedy právo aktivitu 
rozšiřovat nebo ukončit. 

3) Přijetí ekonomických rizik 

Ti, kdo zakládají sociální podniky, předpokládají jistě nebo zčásti risk spojený 
s ekonomickou činností. Na rozdíl od většiny veřejných institucí, závisí jejich finanční 
udržitelnost a životaschopnost na úsilí jejich členů a zaměstnanců při zabezpečování 
potřebných zdrojů. 

4) Alespoň minimální podíl placené práce    

Podobně jako tradiční neziskové organizace mohou sociální podniky kombinovat peněžní 
a nepeněžní zdroje, placenou a dobrovolnickou práci. Nicméně aktivity sociálních podniků 
vyžadují alespoň minimální podíl placené práce. 

Sociální hledisko: 

1) Hlavní cíl sociálního podniku - prospět společnosti nebo specifické skupině lidí 

Základním smyslem sociálního podniku je provozovat aktivity sloužící společnosti či 
specifické skupině lidí. Na stejné úrovni je hlavní charakteristikou sociálních podniků 
zájem podporovat smysl pro sociální zodpovědnost na místní úrovni. 

2) Sociální podniky vznikají ze skupinové iniciativy  

Sociální podniky jsou výsledkem společné aktivity občanů, kteří sdílí určitou potřebu nebo 
záměr. Tento kolektivní rozměr musí být zachován, i když podnik řídí volení jednotlivci 
nebo skupina vedoucích. 

3) Právo rozhodovat není postaveno na výši vloženého kapitálu 

V rámci rozhodovacího procesu by měl být respektován princip „jeden člen, jeden hlas“ 
nebo alespoň by síla hlasovacího práva neměla být závislá na výši vloženého kapitálu. 
Rozhodování má spíše demokratický charakter.   

4) Participativní charakter, který stojí na zapojení všech zúčastněných aktérů 
vykonávané aktivity 

Důležitou charakteristikou sociálních podniků je spolupráce s klienty či zákazníky, 
zapojení zúčastněných aktérů do rozhodovacího procesu a participativní management. 
V celé řadě případů je jedním z cílů sociálních podniků podpora demokratických principů 
na místní úrovni skrze ekonomickou aktivitu. 

5) Omezené přerozdělování zisku 

Mezi sociální podniky patří také ty, které se neřídí podmínkou absolutního zákazu 
přerozdělování zisku. Tedy organizace, které jako například družstva v některých zemích, 
mohou přerozdělovat v omezené míře zisk mezi své podílníky." 5  

Obě skupiny charakteristik je nutné brát v úvahu komplexně, ne jednotlivě. 
Zamezí se tak záměně sociálního podniku s tradiční organizací občanského sektoru, která 
například změní způsob řízení. Posouzení obou hledisek vymezí jednak kategorii ideálního 
typu subjektu a jednak subjekty "na pomezí", umožňuje určit periferní skupiny organizací 
okolo ideálně typických sociálních podniků. Výše zmíněné charakteristiky reprezentují, 
jak již bylo zmíněno, ideální typ sociálního podniku, nemají poskytnout definici, která by 
určovala jasné hranice organizací spadající či nespadající do kategorie sociálního podniku. 
Cílem pracovní definice je poskytnout nástroj, pomocí kterého je možné určit, nakolik se 
zkoumaný podnik přibližuje k onomu ideálnímu typu. Nepředstavuje tedy definici 

5  Defourny, Jacques. From Third Sector to Social Enterprise. In: Borzaga, Carlo – Defourny, Jacques. The 
Emergence of Social Enterprise. London: Routledge, 2001. 383 s. ISBN 0-415-33921-9, s 16-18. Překlad 
byl konzultován a upraven na základě doporučení Marie Dohnalové a Vojtěcha Sedláčka.  

                                                 



existujících sociálních podniků. Na základě dalšího projektu výzkumné společnosti EMES - 
PERSE6 byly tyto ideálně-typické charakteristiky sociálního podniku rozšířeny. Sociální 
podnik "ideálního typu" je postaven na vícezdrojovém financování, v jeho aktivitách je 
zapojena širší paleta zúčastněných aktérů a podnik naplňuje více různých cílů7.  

Na následujícím schématu je pomocí tradičního chápání subjektů třetího sektoru 
znázorněno, kde je možné umístit sociální podniky v porovnání s jinými subjekty. 
Jednotící roli konceptu sociálního podniku lze spatřovat zejména v tom, že vzájemně 
přitahuje subjekty ze sféry sociální ekonomiky a organizací občanského sektoru blíže 
k sobě. Subjekty z obou sfér naplňující kriteria sociálního podniku jsou tak zařazeny do 
jedné skupiny, protože jsou si velice podobné, ať již na sebe berou podobu družstva či 
spolku. Koncept sociálního podniku do sebe zahrnuje jak nově vznikající organizace tak ty 
staré, které prošly proměnou. Sociální podniky na sebe však mohou vzít i jiné právní 
formy než nejčastěji užívaná forma družstva a spolku. V některých zemích byla pro 
sociální podniky vytvořena zvláštní právní norma. Tato skutečnost vysvětluje, proč 
v rámci schématu hranice skupiny sociálních podniků přesahuje za hranice sféry družstev 
a organizací občanského sektoru.8  

 

Schéma č. 3: Sociální podniky mezi družstvy a organizacemi občanského sektoru 

 
Zdroj: (Defourny, 2004)9, překlad Dohnalová 

 

6  PERSE je zkratkou: The Socio-Economic Performance of Social Enterprises in the Field of Integration by 
Work. Cílem projektu bylo rozvinout koncept sociálního podniku prostřednictvím srovnávací analýzy těchto 
subjektů napříč Evropou. 

7  Nyssens, Marthe. Social enterprise at the crossroads of market, public policy and civil society. In: 
Nyssens, Marthe ed. Social Enterprise. London and New York: Routledge, 2006. 335 s. ISBN 0-415-37878-
8, s. 315-319  

8  Defourny, Jacques - Nyssens, Marthe. Defining social enterprise. In: Nyssens, Marthe ed. Social 
Enterprise. London and New York: Routledge, 2006. 335 s. ISBN 0-415-37878-8, s. 8-9 

9  Defourny, Jacques. Defourny, J. Social Enterprise in an Enlarged Europe: Concept and Realities. Second 
Conference on Social Economy in the Central and Eastern European Countries "Social Entrepreneurship & 
Economic Efficiency"[online], Krakow (Poland), 27-28 October, 2004. [citováno 2010-07-25].  Dostupné z 
URL <http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/Articles/Defourny/Defourny.Soc.ent.CEE.3.06.pdf>.  
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Sociální podniky vykonávají sociálně prospěšné aktivity v celé řadě odvětví. Mezi 
nejvýraznější patří mimo jinými odvětví sociálních služeb, místní rozvoj a pracovní 
integrace znevýhodněných osob10. Poslední jmenovaná oblast zaměření je se sociálními 
podniky v Evropě spojována nejvýrazněji. EMES definuje tuto specifickou skupinu 
sociálních podniků operujících na poli pracovní integrace následujícím způsobem: 
"Sociální podniky pro pracovní integraci (WISE11) jsou autonomní ekonomické subjekty, 
jejichž hlavním cílem je pracovní integrace nezaměstnaných lidí (v rámci vlastního 
sociálního podniku či v rámci podniků na otevřeném pracovním trhu), kteří mají problémy 
se uplatnit na pracovním trhu. Této integrace je dosaženo prostřednictvím produktivní 
aktivity nebo prostřednictvím rekvalifikace pracovníků."12  

Hlavním cílem těchto sociálních podniků je pomoci znevýhodněným 
nezaměstnaným lidem, kterým hrozí dlouhodobé vyloučení z trhu práce. Sociální podniky 
pro pracovní integraci integrují tyto lidi prostřednictvím práce zpět do společnosti.  

Současný vývoj na poli sociálních podniků v různých zemích Evropy, naznačuje 
výrazné rozšiřování působnosti sociálních podniků do dalších oblastí aktivit než je 
pracovní integrace. Stále více se do popředí diskusí dostávají sociální podniky jako 
poskytovatelé sociálních služeb13.  
 
 

V roce 2006 EMES spolu s OSN zveřejnila studii – závěrečnou zprávu výzkumu 
role sociálních podniků v zemích střední a východní Evropy a ve Společenství nezávislých 
států.14  

Uvádí se v ní , že výzkum sociální ekonomiky a sociálních podniků byl dosud 
realizován v patnácti zemích Evropské unie, v nových členských státech a dalších zemích 
však  systematicky proveden nebyl. Ve zprávě se rovněž konstatuje, že v České 
republice, Estonsku, Litvě, Polsku a Slovinsku lze nalézt právní formy asociací, nadací, 
družstev a další formy neziskových organizací.15  

V České republice jsou to občanská sdružení, družstva, obecně prospěšné 
společnosti a nadace. Autoři studie upozorňují na to, že pro nadace platí přísná omezení, 
co se týče angažovanosti v ekonomických aktivitách, a že podstatou občanských sdružení 
není produkce zboží a služeb pro trh. Specifické jsou obecně prospěšné společnosti, které 
mají dovoleno vykonávat ekonomické aktivity, protože to mají uvedeno ve svém statutu. 
Očekává se, že tyto aktivity jsou veřejně prospěšné, a proto mají výhody v placení daní. 
Podobně specifická je i část občanských sdružení, která mají uvedeno ve stanovách, že 
budou vykonávat veřejně prospěšné ekonomické aktivity. Například jde o služby, které 
občanská sdružení poskytují bezdomovcům nebo mladým lidem v "drop-in centrech" a na 
jejichž poskytování dostávají dotace z veřejných rozpočtů.16  

10  Defourny, Jacques. Defourny, J. Social Enterprise in an Enlarged Europe: Concept and Realities. Second 
Conference on Social Economy in the Central and Eastern European Countries "Social Entrepreneurship & 
Economic Efficiency" [online], Krakow (Poland), 27-28 October, 2004. [citováno 2010-07-25].  Dostupné z 
URL <http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/Articles/Defourny/Defourny.Soc.ent.CEE.3.06.pdf>. 

11  Zkratka anglického termínu „work integration social enterprises“ 
12  Davister, C. - Defourny, J. - Gregoire, O. Work Integration Social Enterprises In the European Union: an 

Overview of Existitng Models [online]. EMES Working Papers no. 04/04, 2004.  [citováno 2010-7-11]. 
Dostupné z URL: <http://www.emes.net/index.php?id=49>. 

13  Nyssens, Marthe. Social enterprise at the crossroads of market, public policy and civil society. In: 
Nyssens, Marthe ed. Social Enterprise. London and New York: Routledge, 2006. 335 s. ISBN 0-415-37878-
8, s. 326-327 

14  Studie obsahuje popis situace v České republice, Estonsku, Litvě, Polsku, Slovinsku, Bulharsku, Makedonii, 
Srbsku, Bělorusku, Kazachstánu, Rusku a Ukrajině. 

15  UNDP-BRC, EMES, 2006 [citováno 2010-07-25]. Dostupné z URL < 
http://europeandcis.undp.org/files/uploads/Social%20Enterprise%20Study_Final%20Draft_%20April%20
2006_pdf.pdf>.  Study on Promoting the Role of Social Enterprises in CEE and the CIS, s. 28. 

16  Tamtéž, s. 45. 
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Ve studii je uvedeno devět charakteristik "ideálního" sociálního podniku podle 
EMES,27 zároveň však autoři připouštějí, že ve zkoumaných zemích není možné 
vyžadovat splnění všech těchto znaků. Hovoří o přizpůsobené „jemnější“ definici 
sociálního podniku: "Provedené studie naznačují, že některá kritéria nejsou ve 
zkoumaných zemích dosud splněna a bude vyžadovat určitý čas, než budou moci být 
vyžadována (např. zapojení minimálního počtu placených pracovníků)."17  

Přizpůsobená definice obsahuje tři základní ekonomické a tři základní sociální 
charakteristiky.  

 

Ekonomické charakteristiky 

1. Trvalé aktivity zaměřené na výrobu zboží a/nebo prodej služeb. Hlavním cílem 
sociálních podniků není, na rozdíl od tradičních organizací občanské společnosti, 
angažovanost v dobročinných aktivitách nebo v přerozdělování finančních toků. 
Vyrábějí výrobky nebo poskytují služby lidem. Ekonomická činnost je jedním z 
hlavních důvodů jejich existence. 

2. Vysoký stupeň autonomie. Sociální podniky jsou zakládány skupinami lidí a jsou jimi 
řízeny na základě plánů, které sami vypracovávají. Mohou i záviset na veřejných 
dotacích, ale nejsou přímo ani nepřímo řízeny veřejnými institucemi nebo jinými 
organizacemi (svazy, soukromými firmami atd.).  

3. Trend směrem k placené práci. Zpočátku není nutně vyžadováno vytvoření placených 
pracovních míst. Podniky mohou v počáteční etapě vznikat na základě dobrovolné 
práce, avšak musí být jasný trend k vytváření pracovních míst. 

 

Sociální charakteristiky 

1. Základním smyslem sociálního podniku je provozovat aktivity prospívající společnosti 
či specifické skupině lidí.  

2. Rozhodování není založeno na vlastnictví kapitálu, síla hlasovacího práva by neměla 
být závislá na výši vložených prostředků. Důležitými prvky jsou demokratický styl 
řízení, zapojování všech aktérů vykonávané aktivity, spolupráce s klienty či 
zákazníky, zapojení zainteresovaných partnerů do rozhodovacího procesu a 
participativní management. 

3. Sociální podniky buď vůbec nerozdělují zisk, nebo ho mohou rozdělovat jen do určité 
míry. Lze mezi ně zahrnout i podniky, které mohou bez omezení rozdělovat vysoké 
procento zisku (50–60 %), vyloučeny jsou však ty podniky, jejichž cílem je 
maximalizace zisku. 

 

17  Tamtéž, s. 61. 

                                                 



PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKU    
 

Schváleno vedoucími pracovních skupin TESSEA 8.5.2011 
Preambule: 
Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní 
příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální 
podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu. 
 
Definice sociálního podniku 
Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, 
které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí 
se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.  
 
 
PRINCIPY 
SOCIÁLNÍHO 
PODNIKU 

 
1. Sociální prospěch 

 
2. Ekonomický prospěch 

 
3. Environmentální a místní prospěch 

 
CHARAKTERIS
TIKY 
 
(jsou v souladu 
s evropským 
pojetím 
sociálního 
podniku. 
Sociální podnik 
je má splňovat 
nebo k nim 
směřovat.) 
 
 
 
Podtrženo = 
vyžadováno. 
 
 

a) Provozování aktivity prospívající 
společnosti či specifické skupině 
(znevýhodněných) lidí. 
 
b) Participace zaměstnanců a členů na 
strategickém směrování podniku 
 
c) Případný zisk používán přednostně 
pro rozvoj sociálního podniku a/nebo 
pro naplnění veřejně prospěšných cílů.  
 
 
 

a) Vykonávání soustavné ekonomické aktivity. 
 
b) Nezávislost (autonomie) v 
manažerském rozhodování a řízení na 
externích zakladatelích nebo zřizovatelích. 
 
c) Alespoň minimální podíl tržeb z prodeje 
výrobků a služeb na celkových výnosech a jeho 
dynamika. 
 
d) Schopnost zvládat ekonomická rizika  
 
e) Trend směrem k placené práci. 

a) Přednostní uspokojování potřeb 
místní komunity  

 
b) Využívání přednostně místních 

zdrojů 
 
c) Uspokojování přednostně místní 

poptávky 
a 
  d) Zohledňování environmentálních 

aspektů výroby i spotřeby. 
 
e) Spolupráce sociálního podniku s 
důležitými  místními aktéry 

   
f) Inovativní přístupy a řešení.                                                                                                                                                      

 

 



PRINCIPY INTEGRAČNÍHO SOCIÁLNÍHO PODNIKU    
 

Schváleno vedoucími pracovních skupin TESSEA 8.5.2011 
 
Preambule: 
Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní 
příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální 
podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu. 
 
Definice integračního sociálního podniku 
Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo fyzická osoba, které splňují 
principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na 
konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.  
 
 
PRINCIPY 
SOCIÁLNÍHO 
PODNIKU 

 
1. Sociální prospěch 

 
2. Ekonomický prospěch 

 
3. Environmentální a místní prospěch 

 
CHARAKTERIST
IKY 
 
(jsou v souladu s 
evropským 
pojetím sociálního 
podniku. 
Sociální podnik je 
má splňovat nebo 
k nim směřovat.) 
 
 
 
Podtrženo = 
vyžadováno. 
 
 

 
a) Zaměstnávání a sociální začleňování 
osob znevýhodněných na trhu práce 
 
 
b) Participace na strategickém směrování 
podniku 
 
 
c) Důraz na rozvoj pracovních kompetencí 
znevýhodněných zaměstnanců. 
 
 
d) Inovativní přístupy a řešení. 
 

 
a) Případný zisk používán přednostně pro rozvoj 
sociálního podniku a/nebo pro naplnění veřejně 
prospěšných cílů.  
 
 
b) Zaměstnanci jsou podporováni ve zvyšování 
produktivity práce dle svých možností  
 
 
c) Nezávislost (autonomie)  v 
manažerském rozhodování a řízení na externích 
zakladatelích nebo zřizovatelích. 
 
 
d) Alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a 
služeb na celkových výnosech a jeho dynamika. 
 
e) Schopnost zvládat ekonomická rizika 
 
 

 
a) Přednostní uspokojování potřeb 

místní komunity  
 
b) Využívání přednostně místních 

zdrojů 
 

c) Uspokojování přednostně místní 
poptávky 
 

 
d) Zohledňování environmentálních 

aspektů výroby i spotřeby. 
 
 

e)  Spolupráce sociálního podniku s 
důležitými  místními aktéry  

 
 

 
 


	1.0.SOC.EKONOMIKA_ÚVOD_OBSAH
	Zvyšování flexibility absolventů oboru Studia občanského sektoru

	1.1. International Encyclopedia of Civil Society_Social Economy
	1.2. Defourny,Develtere_SE nebo OS_5 stran
	1.3. Laville_Sociální a solidární ekonomika
	1.4 Laville,Levesque,Mendell_Diversity of theoretical approaches
	2.1. European Network_Social Economy
	Social Economy
	Social Economy in Europe Today
	Social Economy in Europe
	European Network

	2.2. Zpráva_Výbor pro zaměstnanost a sociální věci_ 2009
	2.3. CIRIEC_studie o SE v EU_2006
	1.   VÝVOJ POJMU SOCIÁLNÍ EKONOMIKA
	1.1 Lidové spolky a družstva na historickém počátku sociální ekonomiky
	1.2 Současný rozsah a oblast působnosti sociální ekonomiky
	1.3 Současná identifikace a institucionální uznání sociální ekonomiky
	1.4 K uznání sociální ekonomiky ve vnitrostátních systémech účetnictví
	1.5 Definice SE vyhovující vnitrostátním systémům účetnictví
	1.6 Sociální ekonomika: pluralismus a společná hlavní identita

	2. HLAVNÍ TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K POJMU SOCIÁLNÍ EKONOMIKY
	2.1 Třetí sektor jako spojovací bod
	2.2 Přístup na základě neziskových organizací
	2.3 Přístup solidární ekonomiky
	2.4 Podobnosti a rozdíly mezi koncepcí sociální ekonomiky a neziskových organizací

	3. VNITROSTÁTNÍ KONCEPCE SE
	4. SLOŽKY SOCIÁLNÍ EKONOMIKY
	5. PLATFORMY A SÍTĚ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V EVROPĚ
	6. SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V EVROPSKÉ UNII V ČÍSLECH1F
	7. PŘÍKLADY SPOLEČNOSTÍ A ORGANIZACÍ V SOCIÁLNÍ EKONOMICE
	8. SOCIÁLNÍ EKONOMIKA, PÓL VEŘEJNÉ SLUŽBY
	9. PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO AKTÉRY SE V EVROPSKÉ UNII
	10. VEŘEJNÉ POLITIKY SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE
	11. VEŘEJNÉ POLITIKY SOCIÁLNÍ EKONOMIKY NA ÚROVNI ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE
	12. TRENDY A VÝZVY

	2.4. GLE_Studie o SE_2008
	3.1. Noya, Clarence. The Social Economy. Building inclusive economies.
	3.2. EMES_Principy sociálního podniku
	4.1. TESSEA_ Principy sociálního podniku_2011
	4.2. TESSEA_ Principy integračního sociálního podniku_2011

