
Zákon č. 381 z 8.11.1991 
Ustanovení sociálních družstev       Itálie 
 
Čl.1. (Definice) 
 
1.  Cílem sociálních družstev je sledovat všeobecný zájem společenství na podpoře lidské 
činnosti a na společenské integraci občanů do  
a) řízení zdravotně – sociálních a výchovných služeb 
b) rozvoje různých činností – zemědělských, průmyslových, obchodních nebo v oblasti služeb 
– zaměřených na pracovní zařazení znevýhodněných osob (na trhu práce …pozn.)  
 
2.  Na sociální družstva, neboť jsou kompatibilní s tímto zákonem, se vztahují normy pro 
oblast, v níž samotná družstva vyvíjejí svou činnost. 
 
3.  Název společnosti, jakkoli formulovaný, musí obsahovat termín „sociální družstvo“. 
 
Čl.2.  (Dobrovolníci, „dobrovolní společníci“) 
 
1.  Kromě členů uvedených v platném nařízení, mohou stanovy družstva počítat s účastí 
dobrovolníků, kteří se na práci družstva podílejí zdarma.  
 
2.  Dobrovolníci („dobrovolní společníci“) jsou zapsáni v příslušné části „knihy členů, 
společníků“ . Jejich celkový počet nesmí převýšit polovinu celkového počtu členů družstva. 
 
3.  Na dobrovolníky nejsou aplikovány kolektivní smlouvy a zákonné normy týkající se 
„závislé“ práce a autonomní činnosti, s výjimkou norem vztahujících se na pojištění proti 
pracovním úrazům a nemocem z povolání . Ministr práce a sociálních věcí stanoví vlastním 
dekretem částku „odměny“ , která má být přijata na základě výpočtu prémií a příslušných 
dávek.  
 
4.  Dobrovolníkům může být přiznána pouze náhrada skutečně vydaných a 
zdokumentovaných nákladů na základě parametrů stanovených sociálním družstvem pro 
všechny členy. 
 
5.  Pokud jde o řízení služeb dle čl. 1 odst. 1.a), které jsou prováděny při aplikaci smluv 
uzavřených s veřejnými správami (zdravotní a sociální služby … pozn.) , může být práce 
dobrovolníků vykonávána jako doplňková, nikoli jako zastupující vzhledem k parametrům 
týkajícím se využití  (kmenových) profesionálních pracovníků.  
Výkony dobrovolníků nemají nic společného s výkonem a náklady (odborných) služeb 
s výjimkou nákladů spojených s aplikací odstavců 3.a 4.     
 
 
Čl.3  (Povinnosti a zákazy)  
 
1.  Na sociální družstva jsou aplikovány klauzule, týkající se náležitostí nemocenského 
pojištění, o čemž pojednává čl. 26 legislativního dekretu hlavy státu č.1577 ze 14.12.1947 
ratifikovaný s novelami zákonem č. 302 z 2.4.1951 a s následujícími změnami:  
 
2.  Každá změna stanov zaměřená na eliminaci charakteru sociálního družstva vede k výmazu 
ze „sekce sociálních družstev“ dané druhým odstavcem čl.13 výše citovaného legislativního 



dekretu hlavy státu č.1577, jak je modifikován čl.6, odst.1, písm.c) tohoto zákona, jakož i 
výmaz z z krajského seznamu, o čemž pojednává čl.9 odst.1 tohoto zákona. 
 
3.  V případě sociálních družstev se musí řádné inspekce, dané čl.2 výše citovaného dekretu 
hlavy státu č. 1577 konat alespoň jednou ročně  
 
 
Čl. 4  (Znevýhodněné osoby)  
 
1.   V družstvech, která provozují činnosti , o nichž pojednává čl. 1 odst.1 písm.b) , jsou za 
znevýhodněné osoby považovány invalidní osoby s fyzickým, psychickým a smyslovým 
postižením, bývalí pacienti psychiatrických ústavů, osoby v psychiatrickém léčení, 
narkomani, alkoholici, nezletilí v pracovním věku v obtížné rodinné situaci, odsouzené osoby, 
pro které byl připuštěn alternativní výkon trestu .  
Za znevýhodněné jsou jinak považovány osoby uvedené v dekretu předsedy vlády na návrh 
ministra práce a sociálních věcí ve shodě s ministrem zdravotnictví, ministrem vnitra se 
souhlasem ústřední komise pro družstva ustanovené článkem, 18 legislativního dekretu hlavy 
státu č. 1577 a následných novel.  
 
2.  Znevýhodněné osoby, o nichž pojednává odstavec 1., musí představovat alespoň třicet 
procent zaměstnanců družstva a v souladu s jejich subjektivním (?) stavem musí být členy 
samotného družstva. Statut znevýhodněných osob musí být obsažen v dokumentaci vydané 
veřejnou správou (s výjimkou případů práva na mlčenlivost).  
 
3.  Celkové odvody příspěvků na zdravotní a sociální zabezpečení týkající se znevýhodněných 
zaměstnanců sociálního družstva se rovnají nule.  
 
 
Čl.5  (Dohody)  
 
1.  Veřejné instituce, i při nedodržení ustanovení týkajících se smluv s veřejnou správou, 
mohou uzavírat dohody s družstvy provozujícími činnosti dle čl. 1 odst.1 písmeno b) tehdy, 
jestliže se jedná o dodávky zboží („materiálů“) a služeb odlišných od dodávek a služeb 
v oblasti zdravotně sociální a vzdělávací ,za předpokladu, že tyto jsou určeny k vytváření 
pracovních příležitostí pro znevýhodněné osoby podle čl. 4, odst.1. 
 
2.  Podmínkou pro uzavření dohod, o nichž pojednává tento článek, je, aby byla družstva 
zapsaná v krajském seznamu, uvedeném v čl.9, odst.1 
 
 
Čl.6.  (Změny v legislativním dekretu hlavy státu č.1577 ze 14.12.1947) 
 
1. Ve výše citovaném dekretu byly provedeny následujíc změny:  
 
a) článek 10 byl konečně doplněn o následující odstavec:  
    „Pokud se inspekce týká sociálních družstev, jedna kopie zápisu, vypracovaného 
ministerstvem práce a sociálního zabezpečení musí být do 40 dnů od sestavení předána na 
příslušný krajský úřad, na jeho území má družstvo sídlo“ 
 
 



b) článek 11 byl konečně doplněn o následující poslední odstavec:  
    „ Pro sociální družstva jsou přijata opatření, o nichž pojednává odstavec 2., po 
předcházejícím vyjádření ze strany kompetentního orgánu regionu, v němž má družstvo své 
oficiální sídlo“   
 
c)  druhý odstavec článku 13 byl konečně doplněn o slova: „sekce sociální spolupráce“ 
 
d) článek 13 byl konečně doplněn o následující odstavec:  
    „Kromě zápisu do sekce, která byla pro družstva ustavena, musí být sociální družstva 
zapsána do sekce, jíž se přímo týká činnosti, kterou tato družstva provozují“  
 
 
Čl.7.   (Daňový režim) 
 
1.  Na převádění majetku při postoupení nebo darování ve prospěch sociálních družstev, jsou 
aplikována ustanovení čl. 3 dekretu prezidenta republiky č. 637/72 z 26.10.1972.    
  
2.  Pro sociální družstva se snižují  o jednu čtvrtinu katastrální a hypoteční daně, dané 
uzavřením smlouvy o půjčce, o nákupu nebo o pronájmu, vztahující se na nemovitosti určené 
pro provoz sociálních činností. 
 
3.  Tabulka A, část II dekretu prezidenta republiky 633 z 26.10.1972 a následných novel je 
doplněna následujícím číslem: 
„ 41-bis) výkony zdravotně-sociální a výchovně-vzdělávací povahy, prováděné sociálními 
družstvy“  
 
 
Čl.8.  (Sdružení, „konsorcia“) 
 
1.  Ustanovení tohoto zákona jsou aplikována na sdružení, ustavená jako družstevní 
společnosti, jejichž členská základna je tvořena nejméně ze 70% sociálními družstvy.  
 
Čl.9.  (Krajská nařízení) 
 
1.  Do jednoho roku od data nabytí účinnosti tohoto zákona vydají krajské úřady prováděcí 
předpisy. Za tímto účelem vytvoří krajský seznam sociálních družstev a určí způsoby spojení 
s činností zdravotně – sociálních služeb , jakož i s činností týkající se profesionální přípravy a 
rozvoje zaměstnanosti. 
 
2. Kraje přijmou modelové dohody pro vztah mezi sociálními družstvy a veřejnými správami, 
které působí v rámci kraje, se zvláštním důrazem na náležitosti profesionální přípravy 
pracovníků a na aplikaci platných smluvních předpisů.  
 
3.  Kraje rovněž vydají předpisy, zaměřené na pomoc, podporu a rozvoj sociální spolupráce. 
Náklady vyplývající z podpůrných opatření stanovených jednotlivými kraji jdou na úkor 
řádných zdrojů těchto krajů. 
 
 
 
 



Čl.10.  (Účast osob provozujících pomocnou a poradenskou činnost v sociálních družstvech) 
 
1. Na družstva založená ve smyslu tohoto zákona, nejsou aplikována ustanovení zákona  
    č. 1815 z 23.11.1939 
 
Čl. 11.  (Účast právnických osob)  
 
1. Jako členové mohou být přijaty do sociálního družstva veřejné nebo soukromé právnické 
osoby, v jejichž stanovách se počítá s podporou, rozvojem a financováním činnosti sociálních 
družstev.  
 
 
Čl. 12. (Přechodná ustanovení)  
 
1. Sociální družstva založená k datu, kdy vstoupil v platnost tento zákon, se musí do dvou let 
od tohoto data přizpůsobit ustanovením, daným tímto zákonem.  
 
2.  Usnesení týkající se změn za účelem přizpůsobení ustavujících aktů normám tohoto 
zákona, mohou být přijata i při nedodržení ustanovení článků 2365 a 2375, odstavec druhý 
občanského zákoníku, způsoby a většinou řádné valné hromady stanovenými v zakládací 
listině.          
            
 


