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2.2.2 Sociální ekonomika

Termín sociální ekonomika je nejčastěji defi nován na základě subjektů, které do 
jeho rámce spadají. V tomto směru existují dva přístupy, jak tyto subjekty vyme-
zovat: institucionální a normativní přístup.

Právně-institucionální přístup vymezuje sociální ekonomiku na základě práv-
ních či institucionálních forem, pod jejichž hlavičkou působí subjekty sociální 
ekonomiky. Mezi hlavní typy subjektů sociální ekonomiky patří: 
družstva, 
vzájemně prospěšné společnosti, 
asociace, 
nadace,
sociální podniky. 

Normativní přístup vymezuje subjekty sociální ekonomiky na základě spo-
lečných principů, v rámci kterých tyto subjekty fungují bez ohledu na právní či 
institucionální formy.38

Při specifi kaci subjektů spadajících do sociální ekonomiky lze vycházet z me-
zinárodních výzkumů společností EMES a CIRIEC.39 Obě tyto společnosti vy-
mezují sociální ekonomiku prostřednictvím jejích subjektů, postavených na kom-
binaci právně-institucionálního a normativního přístupu. Mezi principy uvedené 
v obou defi nicích výzkumných společností patří: soukromý charakter subjektů; 
autonomní rozhodování; ekonomická aktivita – produkce výrobků či poskytování 
služeb lidem, jako hlavní účel subjektů sociální ekonomiky je stanovena služba 
lidem, komunitě či společnosti; možnost částečného přerozdělování zisku a de-
mokratický princip rozhodování založený na zásadě „jeden člověk, jeden hlas“.

2.2.3 Srovnání vymezení subjektů občanského sektoru 
a subjektů sociální ekonomiky

Koncepty sociální ekonomiky a občanského sektoru se vyznačují čtyřmi společ-
nými znaky svých subjektů: jsou soukromé, formálně organizované, samosprávné 
a dobrovolné. Odlišné znaky subjektů občanského sektoru a sociální ekonomiky 
jsou stručně představeny v tabulce 1.40 

38  Defourny, J., Develtere, P., Fonteneau, B. (eds.) L’économie sociale au Nord et au Sud. Brus-
sel : De Boeck Université, 1999.

39  Plné znění defi nic sociální ekonomiky a jejich podrobnější rozbor viz 2.3.
40  Srov. Evers, A., Laville, J.-L. Defi ning the third sector in Europe. In Evers, A., Laville,  J.-L. 

(eds.) The Third Sector in Europe. Cheltenham : Edward Elgar, 2004, s. 11–13. ISBN 1-84376-
-400-8.
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Prvním odlišným znakem je určení hlavního cíle činnosti, který je pro subjekty 
sociální ekonomiky jasně stanoven na poli služby lidem, komunitě či společnosti. 
U občanského sektoru tento hlavní účel explicitně stanoven není. 

Druhým odlišným znakem je požadavek demokratického řízení a kontroly nad 
organizací, který je vyžadován u subjektů sociální ekonomiky a není podmínkou 
pro organizace občanského sektoru. 

Třetím znakem, který oba koncepty odlišuje, je nakládání se ziskem. U organi-
zací občanského sektoru je striktně zakázáno přerozdělovat zisk mezi zakladatele 
či členy, u subjektů sociální ekonomiky je přerozdělování naproti tomu přípustné. 

TABULKA 1  Odlišnosti subjektů sociální ekonomiky podle EMES a CIRIEC 
a občanského sektoru 

Organizace občanského sektoru Kritérium Subjekty sociální ekonomiky

Explicitně cíle organizací občanského 
sektoru nevymezuje.

Určení cílů Hlavním cílem subjektů sociální 
ekonomiky je sloužit členům, komunitě 
nebo společnosti.

Demokratická kontrola nad organizací 
není požadována.

Kontrola nad 
organizací

Vylučuje subjekty, které nefungují na 
demokratických principech.

Pro organizace občanského sektoru je 
nepřípustné jakékoli rozdělení zisku.

Užití zisku Omezené přerozdělování zisku je 
přípustné.

Pramen: (Defourny, 2001), (Chaves, Monzon, 2007), tabulka zpracována autorkou

Při pohledu na odlišná místa je však třeba vzít v potaz, že tyto rozdíly jsou 
odvozeny z teoretického vymezení obou konceptů. V praxi se tyto rozpory ne-
musejí jevit tak vyhraněně. V popisu třetího sektoru ekonomiky mají oba tyto 
koncepty podle prof. Defournyho41 několik omezení. Jednak jsou kvůli své snaze 
o zastřešení širokého spektra aktivit a subjektů třetího sektoru značně obecné a ne-
jsou schopny pojmout subjekty, které jejich vymezení odpovídají pouze částečně, 
tedy hraniční subjekty. Dále jsou tyto koncepty značně statické, nejsou schopny 
zachytit dynamické procesy probíhající v rámci třetího sektoru. Konečně se zdá, 
že mnohé subjekty sociální ekonomiky kombinují vlastnosti družstevního typu 
a OOS bez ohledu na teoretická vymezení a koncepce. 

41  Defourny, J. From Third Sector to Social Enterprise. In Borzaga, C., Defourny, J. The Emer-
gence of Social Enterprise. London : Routledge, 2001, s. 10–11. ISBN 0-415-33921-9.
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2.2.4 Sociální podnikání a sociální podnik

Z jiného úhlu pohledu než výše jmenované hlavní proudy v rámci třetího sektoru 
nahlíží prostor mezi trhem a státem koncept solidární ekonomiky42 a mladší kon-
cepty v současné době stále více populární: sociální podnikání a sociální podnik. 
Tyto přístupy se na rozdíl od hlavních dvou proudů zaměřených na globálnější 
pohled, soustředí na aktéry a skupiny lidí, kteří dávají organizacím třetího sektoru 
život, a na zaměření či směřování, kterým se ubírají, jako je snaha nastartovat 
změny ve společnosti nebo reakce na nově vznikající společenské problémy.

Zvláštní pozornost si na tomto místě zaslouží zejména koncepty sociálního 
podniku a sociálního podnikání, které jsou v současné době na značném vzestupu 
jak v zahraničí, zejména v Evropě a USA, ale již také v Latinské Americe a Asii,43 
tak také v českém prostředí. Tento vzestup s sebou přináší řadu přístupů k tomu, 
jak tyto koncepty defi novat, jaké subjekty a aktivity pod jejich hlavičku zařadit 
a jaké nikoli. 

Oba tyto pojmy se začínají objevovat v 90. letech jak v USA, tak v západní Ev-
ropě. Kořeny jejich vzniku stejně jako jejich chápání jsou však značně odlišné.44 

V USA je možné debatu o sociálním podnikání a sociálních podnicích roz-
dělit do dvou hlavních myšlenkových proudů: proudu zaměřeného na zajiš-
tění fi nančních zdrojů vlastním příjmem (earned income school of thought) 

42  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 skupin ohroženým sociálním vyloučením. Koncepce solidární ekonomiky je posta-
vena na třech pólech: trh, stát a reciprocita. Poslední pól se týká nepeněžní směny ve sféře pri-
mární sociability, spojené především se členstvím ve sdruženích. Přístup solidární ekonomiky 
je pokusem propojit všechny tři póly systému. Subjekty solidární ekonomiky 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). Termín je v lite-
ratuře často užíván jako synonymum k termínu sociální ekonomika. Chaves, R., Monzona, J. 
Social Economy in the European Union [online]. Brussel : The European Economic and Social 
Committee, 2007. [citováno 2010-8-11]. Dostupné z URL: <http://www2.ulg.ac.be/ciriec/en/
telechargements/EESC_%20English.pdf>, s. 20 překlad defi nice viz: CIRIEC. Sociální eko-
nomika v Evropské unii. Brussel : Evropský hospodářský a sociální výbor, 2007. (V prostředí 
České republiky není termín rozšířen, proto je uveden pouze okrajově.) 

43  Defourny, J., Develtere, P., Fonteneau, B. (eds.) The Worldwide Making of the Social Econo-
my, Inovations and Changes. Leuven : ACCO, 2009. 293 s. ISBN 978-90-334-7597-9.

44  Více k otázce kořenů konceptů sociálního podnikání a sociálního podniku v Evropě a USA viz 
Bridge, S., Murtagh, B., O´Neill, K. Understanding the Social Economy and the Third Sector. 
New York : Palgrave Macmillan, 2009, s. 77–78. ISBN 978-0-230-51813-1; Defourny, J., 
Nyssens, M. Conception of Social Enterprise and Social Enterprenerurship in Europe and 
the United States: Convergences and Divergences. Journal of Social Enterpreneurship, 2010, 
č. 1, s. 32–53. New York : Routledge. ISSN 1942-0676/1942-0684.
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a proudu zaměřeného na prosazování sociálních inovací (social inovation school 
of  thought).45 

První myšlenkový proud je spojen s problematikou komercializace aktivit or-
ganizací občanského sektoru, z jejichž výnosu je možné fi nancovat hlavní obecně 
prospěšné aktivity organizace. Z tohoto myšlenkového proudu pochází chápání 
sociálních podniků jako organizací postavených zejména na strategiích zajišťují-
cích získávání většiny příjmů na dobročinné účely komerčními aktivitami.46 

U druhého myšlenkového proudu je kladen důraz na sociální podnikání a pod-
nikatele, kteří jsou jeho nositeli a jsou chápáni jako tvůrci zásadních změn ve spo-
lečnosti. Sociální podnikatelé přicházejí s novými kombinacemi alespoň v jedné 
z následujících oblastí: 
poskytují nové služby, 
přicházejí s novou kvalitou služeb, 
přichází s novými metodami výroby, 
s novými primárními výrobními faktory, 
s novými formami organizací,
objevují nové trhy. 

Ačkoli většina sociálních podnikatelů zakládá organizace pro podporu dalšího 
rozvoje svých aktivit, tento proud se soustředí zejména na podnikání zaměřené 
na sociální inovaci ve prospěch společnosti či komunity bez ohledu na struktury 
k jejímu realizování potřebné. 

V západní Evropě je koncept sociálního podniku úzce spojen se sociální eko-
nomikou a její funkcí ve společnosti jako nositele institucionálních změn a demo-
kratických hodnot, které se projevují ve struktuře organizací a zapojování obča-
nů do rozhodovacích procesů47. Ve spleti různorodých chápání a defi nic v rámci 
jednotlivých států přináší výzkumná společnost EMES návrh obecného konceptu 
sociálního podniku, který identifi kovala na základě empirických výzkumů.48 So-
ciální podniky v tomto pojetí reprezentují novou dynamiku vývoje v rámci tře-
tího sektoru, která je směřována k poskytování služeb či výrobě zboží s jasným 

45  Dees, J. G., Anderson, B. B. Framing a Theory of Social Enterpreneurship: Building on Two 
Schools of Practice and Thought. Research on Social Enterpreneurship, 2006, č. 1, s. 39–66. 
ARNOVA Occasional Paper Series.

46  Identifi kačním znakem sociálního podniku v tomto pojetí je zajištění více než 50 % přijmu 
z komerčních aktivit. Nicholls, A. (ed.) Social Entrepreneurship: New Model of Sustainable 
Social Change. New York : Oxford University Press, 2006. 484 s. ISBN 978-0-19-928387-3.

47  Bridge, S., Murtagh, B., O’Neill, K. Understanding the Social Economy and the Third Sector. 
New York : Palgrave Macmillan, 2009, s. 79. ISBN 978-0-230-51813-1.

48  Více viz kapitola 2.2.
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sociálním cílem, ve prospěch komunity či celé společnosti. Důležitou otázkou 
u těchto organizací jsou demokratické principy při řízení a spravování podniku.49

2.3 Definice a přístupy k sociální ekonomice v Evropě

V následujícím textu je podrobněji představíme evropské pojetí sociální ekono-
miky ve studiích výzkumných společností EMES a CIRIEC, které sdružují přední 
odborníky na poli sociální ekonomiky. 

2.3.1 Výzkumná společnost EMES 

V roce 1996 vznikla síť vědeckých institucí pro studium vývoje sociální ekono-
miky v Evropě EMES.50 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 defi novala 
subjekty sociální ekonomiky a rozvíjí vzdělávání v této oblasti na evropských uni-
verzitách. Klíčovou postavou sítě EMES je profesor Jacques Defourny.

Členové EMES v publikovaných studiích a knihách staví na analytickém pří-
stupu k problematice třetího sektoru a využívají poznatky z různých oborů, jako je 
sociologie, politologie, management a ekonomie. Při empirických výzkumech je 
důraz kladen na historické souvislosti a celkový sociální, ekonomický, politický 
a kulturní kontext zkoumaných organizací. 

Koncept sociální ekonomiky EMES chápe jako klíčový pro evropskou tradici 
třetího sektoru a pro jeho vymezení využívá kombinace institucionálního a nor-
mativního přístupu:

49  Defourny, J., Nyssens, M. Conception of Social Enterprise and Social Enterprenerurship in 
Europe and the United States: Convergences and Divergences. Journal of Social Enterprene-
urship, 2010, č. 1, s. 32–53. New York : Routledge, ISSN 1942-0676/1942-0684.

50  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 fi nancovaného Evropskou ko-
misí. 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 po-
stupně vybudovat evropskou databázi teoretických a empirických znalostí o sociální ekono-
mice. 
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„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 řídicích struktur organizace,
demokratický rozhodovací proces,
nadřazenost lidí a práce (pracovní síly) nad kapitálem a rozdělováním zisku.“51

V rámci prvního výše jmenovaného principu subjektů sociální ekonomiky je 
jejich hlavním cílem poskytování služeb členům či širší komunitě nikoli vytváření 
zisku. Nezávislost managementu je základní odlišností subjektů sociální ekonomi-
ky od subjektů veřejného sektoru. Princip demokratického rozhodovacího procesu 
vychází z pravidla typického pro družstevní typ organizace, z pravidla „jeden člen, 
jeden hlas“. Tento princip soustředěný na jedince je opakem pravidla „jeden po-
díl, jeden hlas“. Poslední princip vychází z předchozích dvou principů. Zahrnuje 
řadu konkrétních postupů užívaných subjekty sociální ekonomiky: omezené roz-
dělování výnosů kapitálu, rozdělování zisku mezi pracovníky či členy ve formě 
bonusů, tvorba rezervních fondů pro podnikatelské aktivity, okamžité zužitkování 
přebytků pro sociální účely. 

S měnící se podobou společnosti se mění také tradiční subjekty sociální ekono-
miky. 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 ekonomiky.52 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, kte-
rý představuje novou dynamiku ve vývoji na poli třetího sektoru.53 

51  Defourny, J. From Third Sector to Social Enterprise. In Borzaga, C., Defourny, J. The Emer-
gence of Social Enterprise. London : Routledge, 2001, s. 6. ISBN 0-415-33921-9; překlad 
upraven podle: CVNS. Sociální ekonomika a NNO v ČR [online]. Brno : CVNS, 2005. [cito-
váno 2010-08-09]. Dostupné z URL: 
<http://www.e-cvns.cz/soubory/Socialni_ekonomika_a_NNO.pdf>

52  Defourny, J. Social Enterprise in an Enlarged Europe: Concept and Realities. Se cond Con-
ference on Social Economy in the Central and Eastern European Countries „Social Entre-
preneurship & Economic Effi ciency“ [online], Krakow (Poland), 27.–28. October, 2004. 
[citováno 2010-07-25]. Dostupné z URL: <http://www.emes.net/fi leadmin/emes/PDF_fi les/
Articles/Defourny/Defourny.Soc.ent.CEE.3.06.pdf>.

53  Defourny, J. From Third Sector to Social Enterprise. In Borzaga, C., Defourny, J. The Emer-
gence of Social Enterprise. London : Routledge, 2001. 383 s. ISBN 0-415-33921-9.


