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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o iniciativě pro sociální podnikání – Vytvářet příznivé prostředí pro podporu sociálních 
podniků v rámci sociálního hospodářství a sociálních inovací

(2012/2004(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 18. dubna 2012 nazvané 
„Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních 
míst“ (COM(2011)0173),

– s ohledem na pracovní dokument specializované sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba o 
sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů nazvaném „Iniciativa pro sociální podnikání – Vytvářet příznivé 
prostředí pro podporu sociálních podniků v rámci sociálního hospodářství a sociálních 
inovací“, INT/606 ze dne 22. února 2012,

– s ohledem na návrh nařízení Rady ze dne 8. února 2012 o statutu evropské nadace, který 
předložila Komise,  (COM(2012)0035),

– s ohledem na návrh směrnice ze dne 20. prosince 2011 o zadávání veřejných zakázek, 
který předložila Komise, (COM(2011)0896),

– s ohledem na návrh nařízení ze dne 7. prosince 2011 o evropských fondech sociálního 
podnikání, který předložila Komise, (COM(2011)0862),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. října 2011 nazvané „Iniciativa pro sociální 
podnikání – Vytvářet příznivé prostředí pro podporu sociálních podniků v rámci 
sociálního hospodářství a sociálních inovací“ (COM(2011)0682),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. října 2011 o obnovené strategii EU pro sociální 
odpovědnost podniků 2011–2014 (COM(2011)0681),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. dubna 2011 nazvané „Akt o jednotném trhu –
Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry – Společně pro nový 
růst“ (COM(2011)0206),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. října 2010 nazvané „Na cestě k Aktu o jednotném 
trhu – Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství“ (COM(2010)0608),

– s ohledem na návrh Komise ze dne 6. října 2010 ohledně programu Evropské unie pro 
sociální změny a inovace (COM(2011)0609),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro 
průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-
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0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že sociální podniky, které zaměstnávají více než 11 milionů osob v EU 
a pokrývají 6 % veškeré pracovní síly, významně přispívají k evropskému sociálnímu 
modelu1 a vytvářejí inovativní sociální hodnotu,

B. vzhledem k tomu, že v důsledku odlišného historického vývoje vykazují právní rámce pro 
podnikání, včetně sociálního podnikání, mezi členskými státy značné rozdíly,

C. vzhledem k tomu, že právní rámec na evropské ani vnitrostátní úrovni neuznává sociální 
podnikání jako takové,

D. vzhledem k tomu, že nynější finanční krize a stárnoucí obyvatelstvo zatěžují systémy 
sociálního státu, včetně povinných i dobrovolných systémů zdravotního pojištění,

E. vzhledem k tomu, že Akt o jednotném trhu2a strategie Evropa 2020 – cílem obou je 
zajistit udržitelný růst a vytvářet více pracovních míst s vyšší kvalitou – jsou pevně 
propojeny a cílem sociálního podnikání a jeho potenciálu k inovacím je přispět k jejich 
záměru,

F. vzhledem k tomu, že Evropská komise považuje subjekty působící v sociálním 
hospodářství a sociální podniky za významnou hybnou sílu vytváření pracovních míst 
podporujících začlenění a sociálních inovací, která vyžaduje zvláštní podporu3,

G. vzhledem k tomu, že sociální služby obecného zájmu jsou klíčovými prvky sociálního 
státu a že sociální podnikání může přispět k jejich poskytování,

H. vzhledem k tomu, že sociální podniky se potýkají s obtížemi při financování a rozšiřování 
svých činností,

I. vzhledem k tomu, že sociální podnikání podporuje politickou reformu, protože podporuje 
řádnou správu věcí veřejných, vzájemné učení a sociální inovace,

Úvod 

1. vítá sdělení Komise nazvaná „Iniciativa pro sociální podnikání“ a „Na cestě k 
hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst“4, která obsahují 
doporučení pro vnitrostátní vlády týkající se vytváření pracovních míst, zejména v rychle 
rostoucím odvětví zdravotní a sociální péče (takzvaný bílý sektor) a v zeleném sektoru 
(zaměstnání s ekologickým přínosem), což představuje nové možnosti pro sociální 
podnikání;

2. uvádí, že sociální podnikání je součástí ekologického sociálně tržního hospodářství a 
evropského jednotného trhu a prokázalo vysokou odolnost vůči krizím;

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc
2 COM(2011)0206.
3 COM(2012)0173, Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst.
4 Tamtéž.
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3. upozorňuje na to, že by měly být rozlišovány dva termíny:

A. Sociální podnikání: celé odvětví evropského sociálně tržního hospodářství, které 
nabízí sociální produkty či služby nebo svými činnostmi naplňuje sociální cíle;

B. Sociální podniky: instituce a organizace jednající a pracující v sektoru sociálního 
podnikání, a to v podobě sociálních organizací, soukromých podniků, sdružení, 
družstev, vzájemných společností nebo nadací;

Opatření doporučená pro různé typy podniků

4. zdůrazňuje, že činnosti dobrovolníků jsou významným přínosem pro sociální organizace a 
solidaritu a dodávají mnoha lidem smysl života; proto žádá o finanční podporu na místní, 
vnitrostátní a evropské úrovni;

5. upozorňuje na to, že sociální podnikání nemusí být nutně neziskové; zdůrazňuje zároveň 
společenskou hodnotu sociálních organizací a potřebu ji zachovat;

6. konstatuje, že sociální podniky či organizace by neměly být vystaveny neregulované 
hospodářské soutěži, k čemuž by mohlo dojít, kdyby se podniky orientované na zisk 
zaměřovaly na výnosné oblasti, většinou městské, zatímco ostatní oblasti, většinou 
venkovské – kde logistické překážky zvyšují náklady – by zůstávaly stále více odkázané 
na takzvané „služby pro chudé lidi“;

7. konstatuje, že inovativní sociální podniky by měly být finančně podporovány na evropské 
úrovni;

8. zdůrazňuje, že je třeba, aby se mladí podnikatelé zapojovali do sociálního podnikání a 
zkoumali jeho nové formy; požaduje proto lepší přístup k programům a financování 
Společenství pro mladé podnikatele;

9. podporuje iniciativy na evropské úrovni týkající se rozšíření a posílení již vyspělého 
sektoru sdružení v různých členských státech;

10. vítá záměr Komise představit návrh na zjednodušení nařízení o statutu evropské 
družstevní společnosti;

11. podporuje úmysl Komise nechat vypracovat studii ohledně situace vzájemných pojišťoven 
ve všech členských státech;

12. zdůrazňuje, že vzájemné pojišťovny by měly být prostřednictvím evropského statutu 
uznány jako výrazný a významný aktér evropského hospodářství a společnosti;

13. vítá návrh nařízení o statutu evropské nadace vypracovaný Komisí;1

14. vítá přijetí revidovaného souboru pravidel EU pro státní podporu sociálních a místních 

                                               
1 COM(2012)0035 v konečném znění.
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služeb;

15. upozorňuje na to, že veřejně poskytované sociální služby obecného zájmu se nepovažují 
za součást sociálního podnikání, protože jsou primárně financovány z daní, s výjimkou 
případů, kdy jsou tyto služby poskytovány ve spolupráci se sociálními podniky; 

Specifické rysy sociálního podnikání

16. poukazuje na dva specifické rysy sociálních podniků, které je třeba brát v potaz:

o modely a zásady účasti zaměstnanců; 

o vytváření zisku je obecně povoleno a dokonce podporováno, nicméně je třeba 
zisky, provozní přebytky, fondy a rezervy přednostně znovu investovat do 
kvality, inovací a rozvoje;

Podniky zabývající se sociálními produkty a službami 

17. uvádí, že sociální podniky působí převážně v oblasti sociálních, zdravotních, 
pečovatelských a domácích služeb, asistovaného žití, vzdělávání a odborné přípravy, 
opravy zboží, účinnosti z hlediska životního prostředí a zdrojů, umění, kultury, výzkumu a 
inovací, cestovního ruchu, řemesel atd.;

Podniky plnící sociální cíle nebo vytvářející sociální dopad 

18. konstatuje, že i když sociální podniky nenabízí sociální produkty a služby, jejich 
podnikatelský cíl obsahuje např. začlenění zranitelných skupin obyvatelstva a jejich 
zaměstnání, poskytování sociálně pedagogické pomoci nebo (opětovné) začlenění osob se 
zdravotním postižením prostřednictvím odborné přípravy nebo chráněných dílen;

19. objasňuje, že pojem sociální odpovědnost podniků by měl být odlišován od pojmu sociální 
podnikání, nicméně některé komerční podnikání s významnými činnostmi spjatými se 
sociální odpovědností podniků může být se sociálním podnikáním v silné vzájemné 
interakci; 

Finanční hlediska – zlepšení právního a fiskálního prostředí

20. domnívá se, že program EU pro sociální změny a inovace na období 2014–2020 s osou 
pro mikrofinancování a sociální podnikání bude mít významnou úlohu, pokud jde o snahy 
o zlepšení přístupu k mikroúvěrům;

21. podporuje zřízení evropských fondů sociálního podnikání, protože pomohou sociálním 
podnikům zajistit financování a investorům poskytnou jistotu potřebnou pro investování 
do sociálního podnikání;

22. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, že se nařízení týkající se evropských fondů pro sociální 
podnikání (jako je Evropský sociální fond a Evropský fond pro regionální rozvoj) v rámci
finančních výhledů na období 2014–2020 jednoznačně na sociální podniky zaměří a 
podpoří jejich rozvoj; 
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23. zdůrazňuje, že přístup k evropským finančním prostředkům je nutno zjednodušit a že 
informace o možnostech financování by měly být lépe šířeny prostřednictvím 
transparentních informačních platforem;

Měření, podpora a propagace 

24. vyzývá, aby Komise iniciovala studii různých právních rámců a podmínek pro působení 
sociálních podniků včetně systémů osvědčení a značek, která bude provedena ve 
spolupráci se sociálními podniky;

25. podporuje návrh Komise na zřízení vícejazyčné elektronické platformy pro sociální 
podniky, která by měla mimo jiné umožňovat výměnu osvědčených postupů, usnadnit 
sdílení informací o přístupu k financování a sloužit jako síť pro přeshraniční spolupráci;

26. podporuje návrh Evropské komise na sestavení skupiny odborníků pro sociální podnikání, 
která by prověřovala pokrok při přijímání opatření navržených v tomto sdělení; 

27. vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly „sociální značku“, která bude přidělena 
sociálním podnikům a umožní jim lepší přístup k veřejným zakázkám;

28. žádá Komisi, aby zahájila každoroční podávání zpráv o sociálním podnikání (včetně 
fondů EU příslušných pro tento sektor), přičemž tyto zprávy zmapují zásadní výzkum, 
popíšou silné a slabé stránky a budou se zabývat nynějšími i budoucími výzvami a 
případnými politickými možnostmi; 

29. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly menší podniky zakládané mladými nebo 
inovativními podnikateli;

30. upozorňuje na to, že sociální podnikání potřebuje co největší podporu a přijetí, a vyzývá 
k zahájení rozsáhlé informační kampaně prostřednictvím zavedení vícejazyčné 
elektronické platformy, která zajistí rychlý a snadný přístup k informacím pro občany, 
kteří mají zájem o sociální produkty a služby, a poskytne kvalitní přehled činností a 
přidané hodnoty tohoto sektoru;

31. požaduje, aby byly zásady sociálního podnikání, podnikatelství a sociální odpovědnosti 
zařazeny do školních osnov;

32. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvodem je třeba výslovně poukázat na podnadpis sdělení Evropské komise ze dne 25. října 
2011 o iniciativě pro sociální podnikání, protože výstižně shrnuje komplexní cíle EU: 

Vytvářet příznivé prostředí pro podporu sociálních podniků v rámci sociálního 
hospodářství a sociálních inovací.

Cíl, který je zde formulován, obsahuje jak uznání stávajících struktur, tak i otevřenost vůči 
novým, inovativním formám sociálního hospodářství – v budoucnosti bude třeba obojího, 
jestliže chceme čelit výzvám v sociální oblasti v souvislosti se strategií Evropa 2020 a 
úspěšně plnit hlavní úkoly, které s sebou přinášejí. Tato evropská koncepce má dva pilíře:

A. Potřeba sociálních služeb bezesporu neustále roste, např. v oblasti zdravotních 
a pečovatelských služeb, už jen proto, že společnost v důsledku 
demografických změn stále více stárne.

B. Evropa usiluje o hospodářský růst, aby zvýšila svou konkurenceschopnost 
v celosvětovém měřítku a potenciál vytvářet nová pracovní místa – podle 
předpovědí, na nichž panuje shoda, spočívá tento potenciál ve značné míře v 
„zelené a bílé ekonomice“.

Závěry, které z toho plynou, dokládají správnost politického programu Evropské unie: od 
usnesení o sociálním hospodářství z roku 2009 přes usnesení o sociálních investičních 
fondech z roku 2012 až k iniciativě pro sociální podnikání.

Sociální podnikání potřebuje na rozdíl od mnoha jiných hospodářských odvětví doplňkové 
finanční nástroje. Iniciativy Komise v této oblasti by měly být co nejdříve následovány 
vhodnými opatřeními na vnitrostátní a regionální úrovni.

V zájmu umožnění rychlého rozvoje sociálního podnikání a cílené podpory osob a organizací, 
které působí v jeho prospěch, usiluje tato zpráva Evropského parlamentu o stanovení co 
nejpřesnějších a nejjednoznačnějších a zároveň otevřených rámcových podmínek zaručujících 
příležitosti pro další fázi evropského sociálního hospodářství, jež se vyznačuje novými 
okolnostmi.

Zpráva kromě toho vyjadřuje přesvědčení, že by se v této fázi, jež nás čeká, měla projevit 
velká inovační síla, a mělo by se tedy hodně experimentovat. Úspěch či neúspěch těchto 
pokusů v dohledné době posoudí orgány EU společně se členskými státy. Je třeba z toho poté 
vyvodit konkrétní závěry ohledně optimálních kroků a opatření, které umožní další účinný 
rozvoj sociálního podnikání v dlouhodobém horizontu. 

Stručně řečeno, zavedené rámcové podmínky a oblasti působnosti by měly současně 
ponechávat prostor pro rozmanitost a pluralitu tam, kde již existuje, případně jej vytvořit tam, 
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kde dosud chybí.

Vhodné východisko v tomto smyslu mohou poskytnout klíčová opatření navrhovaná Komisí, 
např. jde o vypracování mapy sociálních podniků v Evropě, vytvoření databáze osvědčení 
nebo komplexní informační platformy pro vzájemné učení. Rovněž tak by mohlo být pro další 
rozvoj velmi užitečné vytvoření nějakého způsobu označení kvality sociálních podniků.

Často bývají stavěny do protikladu dvě hlediska:

1. K definici sociálního podnikání a k sebepojetí sociálních podniků patří pojmy jako 
nezisková povaha, sociální přínos, sociální dopady a dopady na životní prostředí a 
faktory jako větší návratnost zisků nebo modely účasti zaměstnanců a zásady 
otevřenosti a transparentnosti.

2. Žádoucí úspěšný rozvoj sociálního podnikání vychází z obecně přijímaného 
přesvědčení, že sociální podnikání je nedílnou součástí ekologického sociálního 
hospodářství na evropském vnitřním trhu a že i sociální podnikání potřebuje 
regulovanou hospodářskou soutěž, která vede k neustálému zlepšování kvality a úsilí o 
účinnost.

Tato zpráva se však zaměřuje především na to, aby obě tato hlediska vedle sebe a spolu 
přispěla k pozitivnímu rozvoji sociálního podnikání.

Heslo jedné rakouské charitativní organizace (Hilfswerk) toto společné porozumění výstižně 
shrnuje takto: 

„Kdo potřebuje pomoc, ten si ji zasluhuje.“

K „regulované soutěži“: Specifickým rysem sociálních služeb je to, že jsou nabízeny často 
výhodněji v městských aglomeracích než na venkově (důvody: logistická hustota, přístupové 
trasy atd.). Zde samozřejmě nesmí probíhat soutěž bez pravidel, takže se subjekty orientované 
na zisk soustředí na jednotlivé oblasti a ostatní si pak přeměňují tak, že v nich poskytují 
„špatné služby pro chudé lidi“.

V další fázi rozvoje bude vhodné také věnovat zvláštní pozornost sociálnímu bankovnictví, 
které již s maximální účinností pomáhá mnoha lidem v sociální nouzi například v Rakousku 
(Zweite Sparkasse).

Do budoucna si zasluhují hlubší zkoumání také modely sociálních franšíz, pokud jde o jejich 
možný status sociálního podniku tohoto typu.

Pusťme se tedy do práce na maximálním rozvoji sociálního podnikání. 
Budoucnost právě začíná!


