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1. Úvod 

V současném vývoji evropské integrace v rámci ES/EU se objevuje velmi diskutované 

téma otevřené metody koordinace jakožto nejnovějšího nástroje Evropské unie sloužící 

ke sblížení právních řádů členských států. Vliv této poměrně nové metody založené na bázi 

spolupráce jednotlivých členských států na úrovni Evropské unie není zanedbatelný. Cílem 

metody je efekt sblížení pohledu členských států na daná témata a přiblížení právních řádů 

členských států v oblastech, kde Evropské společenství na základě primárního práva nemá 

možnost působit.  

Zvláště oblasti sociální politiky nabírají dnes na svém významu. Sociální jistoty jsou 

jednou z hlavních priorit všech členských států. Každý stát má vybudován vlastní systém 

sociálního zabezpečení. Náklady na celkové udržení sociálních systémů patří k důležitým 

složkám státních rozpočtů. Díky stále postupující integraci a globálnímu propojení ekonomik 

je tak důležité uvědomit si nutnost určité koordinace právě i v oblasti sociálních systémů. 

Ekonomická a sociální soudržnost je jádrem rozvoje, což se potvrdilo i na řadě jednání 

Evropské rady. Přestože lze na evropském kontinentě v porovnání s jinými částmi světa 

nalézt mnohé společné hodnoty a základní rysy celé evropské společnosti, je přesto hledání 

a formulování společné sociální politiky Evropské unie velmi složitým a dlouhodobým 

procesem. Oblasti sociální politiky jsou v kompetenci jednotlivých členských států, 

odpovědnost EU je pouze subsidiární, proto se otevřená metoda koordinace jeví v této 

oblasti jako stále důležitějším nástrojem. 

Otevřená metoda koordinace je hojným tématem odborných prací zvláště 

zahraničních autorů již od svého vzniku. Žádný vývoj v evropské integraci v posledních 

letech nebyl totiž středem takové pozornosti jako otevřená metoda koordinace. Od summitu 

v Lisabonu otevřená metoda pokryla řadu oblastí a stala se ústředním nástrojem 

EU v oblastech sociální politiky. Otevřená metoda koordinace je jakousi třetí cestou 

pro sociální politiku EU mezi závaznými pravidly a harmonizací, tzv. „alternativou 

k intergovermentalismu a supranacionalismu“.  

Akademikové i politici hovoří o novém způsobu rozhodování, jež je vhodným 

pro adresování společných evropských záměrů za současného respektování národních 

odlišností. Právě tato metoda by mohla přimět členské státy ke spolupráci v dosahování 

sdílených cílů bez hledání homogenizace jejich vlastních politických režimů a „násilných“ 

institucionálních zakotvení (tento způsob myšlení zastávají autoři jako např. Rodrigues, 

Hemerijck a Berghman či Radaelli). Jiní mluví o otevřené metodě koordinace jako 

o poznávacím a normativním nástroji, pomocí něhož je možné definovat společné problémy 

a vytvořit konsenzus mezi rozlišnými evropskými sociálními modely a politickými paradigmaty 

založené na společných cílech a hodnotách (tyto názory se objevují v dílech autorů jakými 



 

 

jsou Vandenbroucke či Ferrera). Otevřená metoda koordinace vytváří mechanismus 

pro podporu vzájemného poznávání a učení se. Úvahy o možných způsobech řešení 

problémů díky tlaku, jež je na členské státy vyvíjen, díky jejich vzájemné spolupráci, 

možnosti výměny názorů, informací a svých zkušeností, i vzájemné srovnávání postupu 

členských států mezi sebou mohou rychleji přispět k dosažení vytčených společných cílů. 

Odborníci vidí prostřednictvím této metody také možnost odpovědnosti demokratické 

participace v rozšíření prostoru pro další aktéry (příkladem jsou odborné statě autorů Sabela 

či Zeitlina). 

Na druhou stranu je otevřená metoda koordinace kritizována a přirovnávána 

k trojskému koni umožňující EU neoprávněně zasahovat do oblastí, které nejsou pokryty 

primárním právem (takovou kritiku nalezneme v článcích od autorů jako je např. Syrpis nebo 

Szyszcak). Jiná skupina kritiků popisuje tuto metodu jako uzavřený, neprůhledný 

a neodpovědný proces probíhající pouze na nadvládní úrovni, kde výměny názorů probíhají 

„za zavřenými dveřmi“ mezi národními státními úředníky a EU zástupci (př. Okma 

a Berghman, Smismans).1 

Různé interpretace mají též své politické konsekvence v debatě o budoucím vývoji 

EU a inkorporování otevřené metody koordinace do primárního práva. Zároveň vlády 

členských států mají své politické důvody proč podporovat či odmítat otevřenou metodu 

koordinace. Tyto důvody se projevují i v Národních akčních plánech a hodnotících zprávách, 

spojené na jedné straně se strategiemi a úsilím prezentovat se jako „správní Evropané“ nebo 

naopak „ti, co hájí své národní zájmy proti Bruselu a všem ostatním“.  

Snahou této práce je zmapovat vznik, vývoj a přínos této metody obecně a z hlediska 

České republiky. První kapitola popisuje vývoj evropské integrace – vznik Evropských 

společenství a Evropské unie. Druhá kapitola je zaměřena na rozbor otevřené metody 

koordinace jako takové, její vznik, vývoj, charakteristiku a zásady fungování. Následně jsou 

zde zevrubně popsány vybrané jednotlivé oblasti, v nichž byla otevřená metoda koordinace 

dosud použita a jakého posunu ve vývoji těchto politik bylo za pomoci této metody dosaženo. 

V další kapitole jsem se poté zaměřila na detailnější pohled při použití této metody v oblasti 

důchodů: jak metoda přispěla k vývoji v oblasti důchodového zabezpečení v členských 

státech a jak se projevil vliv této metody v přístupu České republiky k oblasti důchodů. 

Snahou práce bylo též zmapování dokumentů, jež byly přijaty v souvislosti s tímto tématem 

jak na mezinárodní úrovni a úrovni EU, tak na domácí scéně.  

Závěrečné hodnocení shrnuje pozitivní i negativní projevy metody i jak vnímají její vliv 

samotné členské státy. Budoucí vývoj metody závisí zejména na přístupu a ochotě těchto 

zemí spolupracovat.  
                                                 
1 Zeitlin, Jonathan: Introduction: The Open Method of Coordination in Question In Jonathan Zeitlin and Philippe Pochet with Lars 
Magnusson(eds.): The Open Method of Coordination in Action:The European Employment and Social Inclusion Strategies, P.I.E 
–Peter Lang, 2005, str. 4 - 6 dostupné na adrese http://eucenter.wisc.edu/OMC/open12.html  ze dne 12. června 2009 



 

 

 

2. Historický kontext – evropská integrace 

Jak je vidno z historických dokumentů soubor lidských práv i jejich vývoj je produktem 

vývoje evropské civilizace. Sociální práva jsou v historickém kontextu nejmladší, avšak nutno 

podotknout, že i práva občanská a politická vždy obsahovala určitou sociální dimenzi. Vývoj 

evropské civilizace byl vždy velmi úzce spojen s respektem k individualitě jedince jako 

výlučného nositele práv, jehož práva jsou nezadatelná a nezcizitelná. Původní Evropská 

společenství a stejně tak Evropská unie jsou založena právě na kulturních a historických 

tradicích evropských národů, kde důraz na zakotvení a dodržování lidských práv hrál vždy 

svou nezastupitelnou roli.2  

Evropská integrace probíhala v několika základních etapách. Jako první uskupení 

vzniklo na základě tzv. Schumanovy deklarace v roce 1951 Evropské společenství uhlí 

a oceli (ESUO). Základním cílem tohoto uskupení se stala podpora rozvoje dvou 

průmyslových odvětví, a to ocelářství a těžby a zpracování uhlí. Uhelný a hospodářský 

průmysl členských států byl vyňat z pravomocí národních vlád a podřízen společenství. 

ESUO mělo přispět k ekonomickému rozvoji, ke zvýšení zaměstnanosti a životní úrovně 

v členských státech.   

Následně v roce 1957 z iniciativy zemí Beneluxu byly přijaty smlouvy, na základě 

kterých bylo založeno Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství 

pro atomovou energii (EURATOM), obě tyto smlouvy (tzv. Římské smlouvy) byly rovněž 

přijaty všemi státy ESUO.  

EURATOM vzniklo k 1. 1. 1958 jako uskupení členských států za účelem vybudování 

společného trhu v oblasti mírového využití atomové energie. V rámci tohoto společenství 

jsou rozvíjeny programy zejména v oblasti výzkumu a vývoje mírového využití atomové 

energie, získávání energetických zdrojů, výstavby atomových elektráren, bezpečnosti 

a ochrany osob a životního prostředí. 

Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství nabyla účinnosti taktéž 

k 1. 1. 1958. EHS (později ES), vytvořené původně šesti zakladatelskými evropskými státy3, 

vzniklo s cílem založit hospodářskou unii, v rámci které by se v budoucnu měl vytvořit 

společný trh s volným pohybem kapitálu, zboží, služeb a pracovních sil.  

Pro tato tři uskupení – ESUO,  EHS, EURATOM, se vžil název Evropská 

společenství, přičemž právní samostatnost jednotlivých smluv o založení nebyla odstraněna.  

I nadále tato společenství působí jako samostatné subjekty mezinárodního práva. Evropská 

společenství vznikla především za účelem ekonomické integrace, ovšem sociální politika 

                                                 
2 Tomeš, Igor/Koldinská, Kristina: Sociální právo Evropské unie, nakladatelství C.H.Beck, Praha 2003, ISBN: 80-7179-831-2, 
str. 31 a násl. 
3 Zakládajícími členy byly Belgie, Francie, Lucembursko, Německo, Nizozemí a Itálie 



 

 

byla již od počátku brána v potaz jako jeden z důležitých nástrojů pro realizaci sjednocování 

a stability v rámci Společenství.  

Do vývoje evropské integrace a vztahů mezi jednotlivými společenstvími výrazně 

zasáhla Smlouva o Evropské unii přijatá v roce 1992 v Maastrichtu. Smlouva o EU nejvíce 

pozměnila původní Smlouvu o založení EHS, nynější Smlouvu o založení Evropského 

společenství. Od té doby všechna tři společenství jednají prostřednictvím hlavních orgánů, 

které byly sloučeny (Evropský parlament, Rada ES, Komise ES, Evropský soudní dvůr 

a Účetní dvůr). S tím je také spojené používání jednotného čísla Evropské společenství4 

pro označení společných orgánů a společné struktury právního systému (komunitární právo), 

jež tato společenství vybudovala. Zakládací dokumenty však zůstávají právně samostatné.5 

 

2.1. Evropská unie  

Evropská unie je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření v roce 

2007 tvoří 27 členských států.6 EU vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, 

známější pod názvem Maastrichtská smlouva, která navazovala na předchozí evropský 

integrační proces. Mezi základní principy EU patří přenesení některých pravomocí členských 

států na Evropská společenství. Svůj záměr vybudování EU státy vyjádřily v čl. 1 Smlouvy 

o EU. EU je integračním uskupením členských států, právními subjekty však zůstávají pouze 

Evropská společenství. Snaha o sjednocení jednotlivých evropských orgánů a jasné 

vymezení pravomocí EU vyvolalo diskuze o přijetí tzv. Evropské ústavy (Návrh ústavy 

pro Evropu). Pro nesouhlas některých států však Evropská ústava nebyla ratifikována. 

Novým obdobným pokusem je nyní navrhováno přijetí Lisabonské smlouvy.  

Pro vymezení působnosti EU a její vnitřní vztahy, resp. pro bližší vymezení politické 

činnosti EU se v současnosti užívá znázornění pomocí chrámové struktury o 3 pilířích: 

První pilíř tvoří „vlastní jádro“ EU – Evropská společenství a jejich právní struktura, 

tj. komunitární právo. Právní základ Evropských společenství představují především primární 

prameny, které mají povahu mezinárodních smluv, z nichž nejvýznamnější jsou zřizovací 

smlouvy, a sekundární prameny, mezi něž náleží nařízení (přímo a bezprostředně účinná) 

a směrnice (obecně závazné co do stanoveného výsledku), rozhodnutí, stanoviska 

a doporučení. V oblasti tzv. společných politik se angažují přímo orgány Evropských 

společenství. Tyto oblasti (např. zemědělství, rybolov, obchod apod.) jsou spravovány 

na supranacionální úrovni zpravidla prostřednictvím Evropské komise, a to bez primárního 

                                                 
4 Od roku 1965 byl běžně používán název Evropské společenství pro tato tři společenství dohromady, označení se používá 
promiskue, správně však pojem Evropská společenství zahrnuje všechna tři výše zmiňovaná společenství, Evropské 
společenství pak označuje pouze jedno z nich, tj. Evropské společenství, jež se vyvinulo z EHS 
5 Tomeš, Igor/Koldinská, Kristina: Sociální právo Evropské unie, nakladatelství C.H.Beck, Praha 2003, ISBN: 80-7179-831-2,  
str. 2 - 3 
6 Mezi členské státy nyní patří Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, 
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, 
Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Bulharsko a Rumunsko. 



 

 

vlivu členských států. Právní akty společných orgánů Evropských společenství v rámci 

prvního pilíře jsou právními akty unijního práva. 

Pod druhý pilíř zahrnujeme společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Hlavním 

úkolem této politiky má být koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky členských států. 

Mezi nástroje užívané v této oblasti patří společné postoje, společné akce a společné 

strategie. 

Třetí pilíř zahrnuje spolupráci členských států v oblastech justice, vnitra a trestních 

věcech. Politiky spadající pod druhý a třetí pilíř byly zavedeny až Maastrichtskou smlouvou. 

Integrace v těchto oblastech je politicky citlivá, a proto mají členské státy při rozhodování 

často právo veta, rozhodování tedy probíhá na mezivládní úrovni zpravidla prostřednictvím 

Rady EU.7 

Evropská unie sama o sobě nedisponuje právní subjektivitou. K problematice právní 

subjektivity lze zaznamenat mnoho diskuzí od počátku. V publikaci Evropské právo (Tichý 

a kol.) se uvádí: „Jestliže výslovné udělení právní subjektivity v zakládací smlouvě ES není 

nezbytným předpokladem k jejímu vzniku, musí být právní subjektivita, jak to rozvinula 

doktrína nepsaných pravomocí, založena faktickým udělením právní subjektivity členskými 

státy. Podle této teorie musí zakládací smlouva obsahovat úpravu práv a povinností, 

ze kterých vyplývá mezinárodněprávní odpovědnost. Protože takováto ustanovení 

ve Smlouvě nejsou, nelze podle v současné době převládajícího názoru dovozovat ani 

pomocí této doktríny právní subjektivitu Evropské unie.“8 Tento stav se však v budoucnu 

možná změní. Rozhodnou změnu přinese případné schválení Lisabonské smlouvy.  

Samotný dokument Lisabonské smlouvy se skládá z Preambule a dvou hlavních částí 

- změny Smlouvy o Evropské unii a změny Smlouvy o založení Evropského společenství 

(jež by měla být nově přejmenována na Smlouvu o fungování Evropské unie), text 

je zakončen obecnými a závěrečnými  ustanoveními. Ke smlouvě je připojeno 12 protokolů 

a 53 deklarací.  

Lisabonská smlouva si klade za cíl zpřehlednit právní úpravu EU, poskytnout 

EU právní subjektivitu, upravit fungování institucí EU s cílem zefektivnit rozhodovací proces 

a zvýšit akceschopnost EU na mezinárodní úrovni. Dokument má transformovat EU tak, aby 

byla schopna reagovat na nové výzvy a jevy spojené s nástupem globalizace, mezi něž patří 

např. problematika mezinárodního terorismu, energetické bezpečnosti, klimatických změn 

či zajištění trvale udržitelného rozvoje. V rámci vnitřní reformy by mělo dojít k posílení 

demokratických mechanismů ve fungování EU a celkovému širšímu zajištění práv občanů 

EU. V duchu předchozích smluv o ES/EU se i Lisabonská smlouva hlásí k tradici evropských 

hodnot a ke kulturnímu, náboženskému a humanistickému odkazu a potvrzuje roli procesu 
                                                 
7 Přehledný popis vývoje a struktury EU: dostupné na adrese http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie ze dne 
11. ledna  2009 
8 Tichý, Luboš a kol.: Evropské právo, nakladatelství C.H.Beck, 2.vydání, Praha 2004, ISBN: 80-7179-449-X, str. 51 - 52 



 

 

sjednocování Evropy jako důležitého prvku pro zachování míru a spravedlnosti 

na evropském kontinentu.9 

 

2.2 Sociální politika ES/EU 

Ač Evropská společenství byla původně zřízena zejména jako ekonomická sdružení, 

od počátku byl také kladen důraz na dodržování zásad svobody, demokracie, právního státu 

a respektování základních lidských práv a svobod. Už v preambuli zakládacích smluv 

zaznamenáváme přihlášení se k mezinárodním dokumentům OSN a tradici lidských práv 

v Evropě. Evropská společenství však původně neupravovala žádné sociální cíle. 

Upravovala vlastními právními normami pouze otázky související s volným pohybem 

pracovníků uvnitř Evropských společenství. Situace se podstatně změnila až přijetím 

Smlouvy o EU. Jedním z cílů EU je ochrana lidských práv a základních svobod spolu 

s vysokou zaměstnaností a sociální ochranou (čl. 2 SES).  

Z Evropských společenství pouze zakládající Smlouva o ES reflektuje sociální 

problematiku, která je tak dále rozvíjena.10 Speciálně některé články SES jsou věnovány 

přímo sociální politice (v čl. 2 SES jsou obecně koncipovány hlavní cíle a poslání ES, 

sociální politiky přímo se dotýká např. čl. 136, 137 SES, podpora sociálního dialogu v čl. 138 

SES či čl. 141 SES týkající se rovnocenných příležitostí, a některé další.) Společenství 

proklamuje „ … podporu zaměstnanosti, zlepšování životních a pracovních podmínek tak, 

aby bylo možno tyto podmínky vyrovnat a přitom udržet jejich zvýšenou úroveň, přiměřenou 

sociální ochranu, sociální dialog, rozvoj lidských zdrojů za účelem trvalé zaměstnanosti a boj 

proti vyloučení.“11  

Společenství však může jednat jen v rámci svěřených pravomocí. Vždy je nutno mít 

na paměti základní zásady, na kterých je ES založeno, tj. princip loajality, solidarity 

a subsidiarity.12 Společenství tedy jedná pouze v rámci cílů stanovených smlouvou 

a v souladu se základními principy. Ovšem mnohé oblasti zahrnující se obecně pod pojem 

sociální politiky zůstávají výlučně v pravomocích jednotlivých členských států. Právě v těchto 

oblastech lze díky otevřené metodě koordinace dosáhnout lepší koordinace politik a sblížení 

právních předpisů členských států, ač podle primárního práva ES by takováto ingerence 

nebyla možná (princip subsidiarity). Otevřená metoda koordinace je tzv.“měkkým nástrojem“ 

(spadá do oblasti „soft law“), který lze charakterizovat jako formu mezivládní spolupráce mezi 

                                                 
9 Informace o Lisabonské smlouvě, její plné znění: portál Europa – Lisabonská smlouva dostupné na adrese 
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_cs.htm ze dne 12.června 2009 
10 Tomeš, Igor/Koldinská, Kristina: Sociální právo Evropské Unie, nakladatelství C.H.Beck, Praha 2003, ISBN: 80-7179-831-2, 
str. 37 a násl. 
11 čl. 136 SES 
12 čl. 5 SES: „Společenství jedná v mezích pravomocí svěřených mu touto smlouvou a cílů v ní stanovených. V oblastech, které 
nespadají  do jeho výlučné působnosti, vyvíjí Společenství činnost v souladu se zásadou subsidiarity jen tehdy a potud, pokud 
cíle navrhované činnosti nemohou být uspokojivě dosaženy členskými státy a mohou být z důvodů rozsahu či účinků 
navrhované činnosti lépe dosaženy Společenstvím. Činnost Společenství nepřekročí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení 
cílů této smlouvy.“ 



 

 

členskými státy, jejichž politiky mohou být díky této metodě směrovány určitými společnými 

cíly bez nadřazených zásahů od orgánů EU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Otevřená metoda koordinace 

3.1. Vznik otevřené metody koordinace 

Otevřená metoda koordinace (OMC) byla poprvé označena za novou metodu přibližování 

právních řádů členských států na zasedání Evropské rady v Lisabonu v březnu v roce 2000. 

Otevřená metoda koordinace zde byla prezentována jako prostředek k rozšíření nejlepších 

zkušeností a dosažení vyšší míry konvergence v hlavních cílech EU. Metoda – jak bylo 

koncipováno Evropskou radou – je nástrojem, který má pomoci k rychlejší koordinaci politik 

jednotlivých členských států. Státy mají užívat tuto metodu k rozvoji vlastních politik 

a dosáhnout tak společného propojení dotčených oblastí. Na zasedání v Lisabonu byly 

poprvé formulovány následující postupy a nástroje charakterizující metodu koordinace 

(Presidency conclusion, bod 37)13: 

- stanovení pravidel a záměrů na úrovni EU se současným ustanovením časového 

rozvrhu pro dosažení cílů v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu 

- pokud je to účelné, stanovení kvalitativních a kvantitativních indikátorů a minimálních 

standardů, jež odpovídají národním potřebám členských států, a zároveň vymezení 

oblastí, v kterých by bylo možné vzájemné srovnávání získaných zkušeností 

- vtělení těchto pravidel do národních a regionálních politik stanovením specifických 

cílů a přijetím specifických opatření za současného zohlednění regionálních 

odlišností 

- pravidelný monitoring a vyhodnocování prováděných postupů, jež bude zdrojem 

společného poučení a základním kamenem pro vyvození závěrů 

Ačkoliv Lisabonské zasedání dalo pevné rysy této formě spolupráce, v mnohých 

oblastech to byl teprve první krok směrem ke koordinaci, původ OMC můžeme najít mnohem 

dříve. Některé oblasti se staly předmětem koordinace už dříve, příkladem je existence 

Obecných zásad hospodářské politiky (Broad Economic Policy Guidelines - BEPG) či přijetí 

Evropské strategie zaměstnanosti (European Employment Strategy - EES).14 

Od summitu v Lisabonu OMC pokryla řadu oblastí. Kromě Obecných zásad 

hospodářské politiky představené Maastrichtskou smlouvou (1992) a Evropské strategie 

zaměstnanosti vtělené Smlouvou z Amsterdamu (1997) do primárního práva se OMC stala 

ústředním nástrojem EU v oblastech sociální politiky. Od Lisabonské strategie (cíl: Evropa 

nejvíce konkurenceschopným a nejdynamičtějším ekonomickým systémem založeným 

na informacích a znalostech, schopným udržitelného ekonomického růstu, s více a s lepšími 

pracovními příležitostmi a silnější sociální soudržností…) Evropská rada posvětila OMC 

                                                 
13 Závěry z Lisabonského summitu - Presidency conclusions: plné znění dostupné na adrese 
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm ze dne 2.června 2009 
14 Radaelli, Claudio M.: The Open Method of Coordination: A new governance architecture for the European Union?, 
nakladatelství Swedish Institute for European Policy Studies, Stockholm 2003, ISBN 91-85129-00-3, str. 15 – 17 dostupné na 
adrese http://www.sieps.se/ ze dne 7.dubna 2009 



 

 

a doporučila ji pro užití i v dalších oblastech. OMC se začala dále vyvíjet, jednotlivé modality 

a její nástroje se počaly částečně odlišovat od původního úmyslu.15 

 

3.2. Základní proces fungování OMC 

Právě v Lisabonu poprvé byla členským státům doporučena otevřená metoda 

koordinace na všech úrovních (viz. výše). OMC od zasedání v Lisabonu se spojuje zároveň 

se silnější řídící a koordinační rolí Evropské rady tak, aby bylo zajištěno pevnější strategické 

řízení a efektivnější monitorovací mechanismus kontroly dosaženého rozvoje. Otevřená 

metoda koordinace definovaná jako nástroj Lisabonské strategie poskytuje rámec 

pro kooperaci mezi členskými státy, jejichž národní politiky tak mohou být lépe vedeny 

ke společným cílům. Hlavní role zůstává v rukách členských států, kdežto role orgánů 

EU ustupuje do pozadí – Komise je pasována do role pozorovatele a dohlížitele, EP a ESD 

zde v podstatě žádnou roli nehrají.  

OMC svým způsobem vytváří rovnováhu mezi odpovědností Společenství 

a členských států. Vytváří se společné cíle, jichž má být dosaženo na úrovni EU, a stanovuje 

se dozor na úrovni Společenství (hodnotící zprávy a doporučení Komise). Metoda 

je založena na bázi mezivládní spolupráce členských států (proto je nutný konsenzus všech 

zúčastněných zemí) a používá se v oblastech, které spadají do kompetence členských států, 

bez jejichž spolupráce by tak společný rozvoj v oblastech jako je např. zaměstnanost, 

sociální ochrana, zdravotní péče, vzdělávání atd. nebyl možný. Výhoda této metody 

je spatřována právě v koncepci mezivládní spolupráce, kdy rozhodující vliv závisí na dohodě 

členských států, nikoli na zákonodárné činnosti orgánů EU.  

OMC je proces vzájemného poznávání a výměny zkušeností mezi členskými zeměmi, 

který směřuje k hledání nejvýhodnějšího řešení. V rámci OMC jsou stanoveny společné cíle, 

dojednán termín, dokdy má být cílů dosaženo a probíhá výměna tzv. dobrých zkušeností. 

Role Komise spočívá ve sledování, jak je těchto cílů dosahováno. Zpravidla jsou 

též vyhotovovány průběžné národní programy či akční plány k dosažení těchto cílů.16 

Zpětnou vazbou poté může dojít k přehodnocení stanovených cílů a případně ke zvolení 

vhodnějších nástrojů pro jejich naplnění. 

 

3.3. Charakteristické rysy OMC 

3.3.1. Nový „způsob vládnutí“  

Na akademické půdě je obzvláště diskutována forma OMC jakožto typ dozoru. 

                                                 
15 blíže Zeitlin, Jonathan: Conclusion:The Open Method of Coordination in Action:Theoretical promise, empirical realities, reform 
strategy In Jonathan Zeitlin and Philippe Pochet with Lars Magnusson(eds.): The Open Method of Coordination in Action: 
The European Employment and Social Inclusion Strategies, P.I.E –Peter Lang, Brussel 2005, str..4 - 6 dostupné na adrese 
http://eucenter.wisc.edu/OMC/open12.html  ze dne 13.června 2009 
16 Blíže portál Europa glossary: Open Method of Coordination dostupné na adrese 
http://europa.eu/scadplus/glossary/open_method_coordination_en.htm ze dne 8.února 2009 



 

 

OMC je sice založena na mezivládní spolupráci členských států, společné cíle jsou však 

završovány na úrovni EU, Komise je svým způsobem pasována na vrchní dozorový orgán. 

Často zpracovávanou otázkou tak bývá, zda OMC může působit jako nový „způsob vládnutí“ 

(„new mode of governance“), zda OMC není novou cestou usnadňující EU ingerenci 

do dosud pouze vnitrostátních záležitostí členských států. Není OMC další stavební prvek, 

díky kterému by se rozšířil vliv EU do oblastí, které jsou zatím stále v kompetenci 

jednotlivých států? 

Tuto tezi rozpracovává ve svém pojednání i Claudio Radaelli (2003). Ve svém článku 

vypočítává 6 základních bodů, které charakterizují typické rysy OMC. OMC přináší: 

1) Novou a mnohem více limitující roli práva, jež je velmi odlišná od klasického 

právního řádu. Neexistuje rozdíl mezi tvořením pravidel a implementací těchto 

pravidel. Není zajištěna odpovědnost států za neprovedení dohodnutých pravidel, 

neexistují žádné sankce, ESD tak nemůže poskytovat žádnou ochranu v rámci 

svých pravomocí (tento důvod se též často objevuje v kritikách OMC, které 

se zaměřují zvláště na problém nezakotvené odpovědnosti).  

2) Nový přístup k řešení problémů. V ideálním případě metoda pracuje na bázi 

iterace, kooperace (spolupráce na mezivládní úrovni i mezi sektorem soukromým 

a veřejným) a zakotvení standardů. Na jedné straně existují stanovené EU cíle 

pro členské státy, jichž má být v určitém horizontu dosáhnuto, na druhé straně je 

kladen důraz na vzájemný poznávací proces a rozvoj domácích politik, které 

nejsou diktovány z Bruselu. 

3) Klíčovým rysem je participace a rozdělení moci („power-sharing“). Na utváření 

OMC by se měla podílet kromě vládní úrovně i občanská společnost. Participace 

je vhodná zejména z důvodu legitimity a efektivity. OMC může fungovat jako 

„radar hledající možná řešení“ pouze za předpokladu, že se na ní bude podílet 

více aktérů: participace aktérů by se neměla omezovat jen na operace v rámci 

komisí na úrovni EU, ale měla by se rozšířit i na regionální úrovně.  

Také podle J. Zeitlina právě účast dalších regionálních aktérů může být velkým 

přínosem, OMC může čerpat z místních znalostí a zkušeností v rámci dané 

problematiky, a tím přispět k úspěšnějšímu hledání řešení na vyšších úrovních.  

4) Různorodost a podpůrnost (diverzita a subsidiarita). Jak je zřetelné výše, tyto 

pojmy jsou obsaženy v ně metody. Metoda uznává rozličnost systémů každého 

státu. Je založena na uznání různých modelů kapitalismu, každý stát hledá 

svá vlastní řešení problémů generovaných obtížností situace a výzvami 

soutěživosti.  

5) Nové cesty k použitelným znalostem. OMC lze charakterizovat jako síť 

či pavučinu hledající použitelné cesty řešení na všech úrovních za pomoci užití 



 

 

specifických instrumentů, které lépe odpovídají rozličným potřebám členských 

států v dosahování společných záměrů. Mezi specifické nástroje OMC řadíme 

testy srovnávání, ukazatele, výsledkové tabule a další mechanismy … 

6) Největší potenciál OMC je vzájemném poznávání („policy learning“). 

Z výše naznačených důvodů blíže rozpracovaných Claudio Radaelli OMC pozitivně 

hodnotí jako nový stavební prvek v rámci EU. OMC může působit jako „nový způsob 

vládnutí“ na úrovni EU, pokud budou zdůrazněny všechny výše vyjmenované rysy 

ve své ideální podobě. Důraz zde je kladen speciálně na bod č. 6 – potenciál pro učení.17 

V rámci spolupráce členských zemí díky OMC lze snadněji dospět k vhodnému řešení dané 

situace. Předávání si svých zkušeností v dosahování cílů v určených oblastech mezi státy 

usnadní reformní úsilí v ostatních zemích, lze tím min. předejít opakování neúspěšných 

kroků.     

Opravdu však OMC skýtá prostor pro vzájemné učení se, předávání si zkušeností 

mezi státy? OMC takový potenciál v sobě určitě obsahuje, ovšem je nutné poznamenat 

i negativní limity a protichůdné tlaky, s kterými se tato metoda musí potýkat. Ať už máme 

na mysli např. politické aspekty či minimální participaci aktérů na nižších úrovních, vždy zde 

bude existovat politická hierarchie, jež lze jen obtížně překonávat. Dalším problémovým 

bodem jsou klíčové diskuze o použití metody srovnávání, kdy užití určitých pravidel v jednom 

státě není snadné včlenit do právního řádu jiného státu, roli zde hraje národní legislativa, 

tradice apod. 

OMC jako nové pojetí „vládnutí EU“ je některým autory prezentována jako třetí možná 

cesta schopná otevřít „právně udržitelný prostor pro Unii …mezi fragmentací a vznikem 

Evropského superstátu“ (cit. Laarson, 2002).18 Proto mnoho akademiků spatřuje v tomto 

směru OMC jako vhodný nástroj pro bližší sblížení právních řádů členských států 

při respektování národních odlišností. Zvláště po Lisabonském summitu se tato metoda jevila 

jako nejschůdnější cesta schopná ovlivnit politicky citlivé oblasti, kde SES nezakládá žádné 

pravomoci a harmonizace tak nebyla nikdy možná.  

Rozšíření použití OMC i v jiných oblastech však zároveň podnítilo diskuze o ohrožení 

„Community Method“ evropské integrace („klasická“ legislativní pravomoc Společenství), 

kdy v nejzazším případě by mohlo dojít k nahrazení „hard law“ instrumentů (legislativní 

                                                 
17 Radaelli, Claudio M.: The Open Method of Coordination: A new governance architecture for the European Union?, 
nakladatelství Swedish Institute for European Policy Studies, Stockholm 2003, ISBN 91-85129-00-3, str. 24 - 26,  dostupné 
na adrese http://www.sieps.se/ ze dne 7.dubna 2009 
18 Užito v článku Zeitlin, Jonathan: Introduction: The Open Method of Coordination in Question In Jonathan Zeitlin and Philippe 
Pochet with Lars Magnusson(eds.): The Open Method of Coordination in Action:The European Employment and Social 
Inclusion Strategies, P.I.E –Peter Lang, Brussel 2005, str.4, dostupné na adrese http://eucenter.wisc.edu/OMC/open12.html  ze 
dne 12.června 2009;  původní citace od: Laarson, A:The New Open Method of Co-ordination: A Sustainable Way between a 
Fragmented Europe and a European Supra State? - přednáška na Uppsala University ze dne 4.března 2002 



 

 

pravomoce EU) za „soft law“ nástroje, reprezentované především OMC.19 Tyto názory 

vyústily v požadavek Komise i Evropské parlamentu, aby do primárního práva byla 

v budoucnu zahrnuta teze nepoužitelnosti OMC v případě, kdy je možný zásah Unie v rámci 

svých legislativních pravomocí.20  

 

3.3.2. Otázka legitimity, participace aktérů 

 V souvislosti s používáním OMC se objevila také otázka její legitimity. Claudio 

Radaelli v této souvislosti uvádí: „ Legitimita OMC je stále popírána. OMC jakožto nová cesta 

působení EU založená na soft-law se musí potýkat s diskutovaným tématem právní normy 

a legislativním zakotvením OMC; a jak by se s tímto procesem měl vypořádat ESD. 

Participace místních zástupců, regionálních vlád a parlamentů je limitována, čímž byl 

nastolen problém jak efektivnosti této metody, tak její legitimity. Jádro metody tvoří síť 

státních zaměstnanců a odborníků, což otevírá spíše cestu k další byrokratizaci procesů, 

než k „otevření prostoru“ pro demokratická rozhodnutí. V případech, kdy se podařilo do OMC 

zainteresovat různé obchodní a ekonomické spolky i sociální aktéry, je spíše výsledkem 

národní praxe než změny systémů vyvolané touto metodou. Demokratické komponenty 

v „reálném světě OMC“ nezahrnují dostatečně prvky participace, národní charakteristiky 

procesu, transparentnosti diskuzí, komunikační racionality a demokratického uvažování. 

To a priori nevylučuje možnost, že by OMC měla zvýšit hodnotu učení a uvažování 

na úrovních byrokratů, politiků a odborníků. Tento způsob technokratického uvažování 

však nemá nic společného s demokracií. Empirické důkazy mají své limity, neměly 

by však být podceňovány. Předběžné a limitující důkazy o poznávací konvergenci osvětlují, 

jak metoda může pomoci při reorientaci domněnek politiků a jejich sblížení ohledně 

EU paradigmat. To je spíše technokratické uvažování, ne demokracie. … Otázka legitimity 

a zároveň odpovědnosti je největší Damoklův meč visící nad OMC.“ (cit. Radaelli, 2003, 

str. 49, 50)21  

Otázka legitimity této metody je spojována s otázkou úrovně participace ostatních 

aktérů. Ač jsou tu určité důkazy o technokratickém politickém učení, funkčním prvkem 

metody má být zejména demokratická participace a transparentnost celého projektu. Hlavní 

potenciál OMC v participaci dalších aktérů, otevřenosti a transparentnosti a vzrůstající 

viditelnosti v národních mediích a parlamentech (tj. demokratické aspekty procesu), kterou 

tato metoda ve své ideální podobě slibuje, bohužel zatím nebyl zcela naplněn. Ačkoli 
                                                 
19 blíže k tématu „hard law x soft law“ např. Trubek and Trubek (2005):The Open Method of Coordination and the Debate over 
'Hard' and 'Soft' Law In Jonathan Zeitlin and Philippe Pochet with Lars Magnusson(eds.): The Open Method of Coordination in 
Action: The European Employment and Social Inclusion Strategies,  P.I.E.-Peter Lang, Brussel 2005 
20 blíže Zeitlin, Jonathan: Is the OMC an alternative to Community Method? In Dehousse, Renaud (ed.):The Community 
Method: Obstinate or Obsolete?, Basingstoke.Palgrave Macmillan, 2009;  str.3 a násl., dostupné na adrese 
http://eucenter.wisc.edu/OMC/open12.html ze dne 12.června 2009 
21 Radaelli, Claudio M.: The Open Method of Coordination: A new governance architecture for the European Union?, 
nakladatelství Swedish Institute for European Policy Studies, Stockholm 2003, ISBN 91-85129-00-3, dostupné na adrese 
http://www.sieps.se/ ze dne 7.dubna 2009 



 

 

se společným směrům, stanoviskům a cílům stanovených pomocí OMC dostane formální 

autorizace vládami jednotlivých členských států v Evropské radě, vlastní práce při jejich 

formování probíhá v pomocných orgánech, tj. nevolených komisích složených výhradně 

ze státních úředníků. Stejné dilema se dotýká i úrovně členských států při následném 

zpracovávání národních zpráv. Příprava Národních akčních plánů probíhá zejména v rámci 

státní byrokracie působící v daném sektoru.22 

Přesto OMC se stala legitimním nástrojem, který poskytuje prostor pro zástupce 

členských států společným chováním vytvořit Evropu jednou z nejsoutěžeschopnějších 

společností na světě. Ve své ideální formě OMC (participace na všech úrovních, předávání 

si zkušeností, úspěch při řešení problémů) je schopna propojit síť byrokratických zástupců, 

politiků a sociálních aktérů. OMC má potenciál pro lepší systémovou organizaci („better 

governance“), neexistence sankcí v takovémto systému, který je podnícen vzájemným 

učením, není poté takovým problémem.  

Participace je důležitým mechanismem, který přispívá k legitimitě. OMC by proto měla 

být více otevřena sociálním partnerům, místním autoritám, NGOs, apod. Účast i jiných 

zájmových skupin může být ku prospěchu, na druhé straně to ovšem znamená mj. i potřebu 

zajistit další zpracované zprávy od těchto aktérů. Proces v rámci OMC by však jistě měl 

zahrnout podněty pro participaci na regionální i celostátní úrovni, v rámci metody by bylo 

vhodné zpracovávat též podněty či stanoviska těchto aktérů, přínosem by byla jejich 

spolupráce zejména při přípravě a implementaci Národních akčních plánů. Právě 

začleňování dalších účastníků do procesu je jedním z důležitých bodů obsažených 

v odpovědnosti, demokratizaci a legitimity každého systému. 

Začleňování dalších aktérů je pouze jedním článkem celého procesu. Vnímána 

je participace zejména jako funkční prvek legitimity a demokratizace metody. Demokratizace 

metody je však velmi komplikovaná, musí se uvažovat v širších souvislostech, nelze zužovat 

pouze na „politicko - technokratické uvažování“.23 

 

3.3.3. Otázka efektivity 

Otázka hodnocení efektivity OMC je podle některých teoretiků předčasná vzhledem 

ke krátké době její existence. Nepanuje ani jednota názoru, zda by se efektivita měla 

hodnotit v rámci OMC jako celku nebo v rámci jednotlivých oblastí, v nichž byla metoda 

použita.  

                                                 
22 Blíže k tématu participace: Zeitlin, Jonathan: Conclusion:The Open Method of Coordination in Action:Theoretical promise, 
empirical realities, reform strategy In Jonathan Zeitlin and Philippe Pochet with Lars Magnusson(eds.): The Open Method of 
Coordination in Action:The European Employment and Social Inclusion Strategies, P.I.E –Peter Lang, Brussel 2005, str. 14 a 
násl., dostupné na adrese http://eucenter.wisc.edu/OMC/open12.html  ze dne 13.června 2009 
23 Radaelli, Claudio M.: The Open Method of Coordination: A new governance architecture for the European Union?, 
nakladatelství Swedish Institute for European Policy Studies, Stockholm 2003, ISBN 91-85129-00-3, str. 58, 59,  dostupné na 
adrese http://www.sieps.se/ ze dne 7.dubna 2009 



 

 

Přesto efektivita použití této metody bývá často hlavně předmětem kritiky 

(př. Radaelli, Trubek). I přes výrazný posun ve výzkumu OMC v posledních letech, mnoho 

debat týkající se hodnocení efektivity OMC trpí nedostatkem empirických podkladů. Mnoho 

odhadů zahrnující chování in vivo raději než in vitro analýzy spoléhá na velmi limitované 

množství důkazů, na jejichž základě vznikají dané projekty. Empirická analýza OMC je dosti 

obtížná. Existuje několik důvodů, proč operace v rámci OMC se v čase rychle proměňují, 

čímž tak postrádají provedení hlubších empirických analýz. Některé příklady pro rozsáhlejší 

diskuzi uvádí Jonathan Zeitlin (2005) ve svém článku o OMC: 

- jedním z důvodů je právě množství rozlišných procesů, které je subsumováno 

pod OMC; objevují se diskuze, zda vůbec lze hovořit o jedné metodě OMC 

či zda by nebylo příznačnější pojednávat o několika metodách užitých v různých 

oblastech 

- k existenci pouze limitovaného množství důkazů přispívá i relativní novost všech 

procesů, které zahrnujeme pod OMC 

- mezi dalšími důvody lze zmínit snahu o horizontální a vertikální celistvost procesů 

OMC, jejichž snahou je integrace různých politik ve všech členských státech, zároveň 

tyto procesy probíhají na více úrovních (úroveň EU, národní i mezinárodní) 

- problémem zůstávají též metodologické odlišnosti při stanovování dopadu tvorby 

politiky: spolupráce mezi EU institucemi a vládami členských států probíhá 

bez právně závazných pravidel a sankcí; členské státy sice participují na definování 

společných hodnot, pravidel či ukazatelů vztahujících se k procesu OMC, ty však 

ne nutně vždy vyústí v novou legislativu, obecná pravidla či standardy zahrnuté 

do právních řádů jednotlivých členských států (tato pravidla jsou někdy spíše 

výsledkem samotného efektu europeizace, adaptačního tlaku a tzv. vyhovění 

EU právu, „být dobrým Evropanem“) 24 

Podle J. Zeitlina je základním problémem, jež způsobuje metodologické obtíže 

při stanovování hodnot výzkumu efektivity OMC, právě samotný proces. Proces OMC 

je založen na bázi spolupráce EU institucí a členských států bez možnosti jejich postihu 

jakoukoliv sankcí, i pokud nebudou stanovená dohodnutá pravidla splněna. Přestože 

všechny členské státy se účastní procesu stanovení budoucích společných cílů, ne vždy 

použití OMC následně vyústí v nějakou závaznou normu. Nezastupitelnou roli zde hraje, 

                                                 
24 Zeitlin, Jonathan: Introduction: The Open Method of Coordination in Question In Jonathan Zeitlin and Philippe Pochet with 
Lars Magnusson(eds.): The Open Method of Coordination in Action:The European Employment and Social Inclusion Strategies, 
P.I.E –Peter Lang, Brussel 2005, str.8 a násl., dostupné na adrese http://eucenter.wisc.edu/OMC/open12.html  ze dne 
12.června 2009 



 

 

jak už bylo zmíněno dříve, politická vůle daného státu, národní legislativa, tradice, hrdost 

či vyhovění vlastním zájmům.25 

Hlavním výsledkem, jež je přínosem OMC a ohledně kterého ani na akademické 

půdě nepanuje žádný rozpor, je ideová konvergence nebo-li stále vzrůstající vliv 

tzv. europeizace. OMC jako efekt europeizace podle C.M. Radaelliho v sobě zahrnuje 

dva důležité body: První efekt spočívá v socializaci elit, druhý ve změně národních struktur. 

Někteří zainteresovaní aktéři objektivně europeizaci posilují. Účinek OMC může záviset 

právě na těchto jednotlivcích, jež budou mít chuť, sílu a způsobilost participovat v procesu 

a budou moci použít zdroje, které může poskytnout OMC.  

Jedním z mechanismů, na kterých je postaven proces ideové konvergence, 

je mj. též adaptační tlak (adaptovat EU modely). Pochopit, kde OMC má větší úspěch 

na změnu té které politiky, je právě adaptační tlak. Např.: Jižní státy Evropy jsou více pod 

tlakem ke změně v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování, UK nebo Irsko jsou více 

tlačeny k adaptaci cílů v oblasti sociálního začleňování a daní. Změna domácích politik 

je výsledkem tohoto adaptačního tlaku. Změna je možná však jen tehdy, pokud tlak 

na adaptaci bude přiměřený a státy budou schopny zaručit určitou úroveň. Pokud 

by divergence mezi stanoveným EU modelem a národními systémy byla příliš vysoká, šance 

na změnu by téměř neexistovala a pro státy by bylo velice obtížné najít bližší cestu 

ke splnění určeného záměru, resp. vůbec ochota členských zemí podnikat kroky vedoucí 

k zamýšlené změně by se hledala jen těžko. 

Zásluhou europeizace národní instituce evropských států ve svých programech 

odráží evropskou politiku, dochází k ideové konvergenci. To však a priori neznamená, 

že OMC díky tomuto efektu přispěje přímo ke sblížení určených výsledků daných politik. 

Vzhledem k dalším nástrojům, které OMC nabízí, se lze však ke stanoveným cílům snadněji 

přiblížit.   

Proces europeizace v rámci OMC je hodnocen pozitivně, je nutné ovšem rovněž 

poznamenat, že tento proces může produkovat i zcela protichůdné efekty. Členské státy 

se učí jak se stát více soutěžeschopnými, ovšem pokud některý stát „se lépe a rychleji učí“, 

konečným výsledkem pak může být spíše než sblížení právních systémů vzrůstající 

diferenciace států v EU.26 

Hodnocení efektivity a přínos OMC ukáže teprve čas. Hovořit o výsledcích 

však má smysl zejména tam, kde je zcela určitě vymezena cesta, kterou se mají 

zainteresovaní aktéři ubírat. OMC je metodou neustále se svým způsobem proměňující, 

                                                 
25 Zeitlin, Jonathan: Is the OMC an alternative to Community Method? In Dehousse, Renaud (ed.):The Community Method: 
Obstinate or Obsolete?, Basingstoke.Palgrave Macmillan, 2009;  str.7 a násl., dostupné na adrese 
http://eucenter.wisc.edu/OMC/open12.html ze dne 12.června 2009 
26 Radaelli, Claudio M.: The Open Method of Coordination: A new governance architecture for the European Union?, 
nakladatelství Swedish Institute for European Policy Studies, Stockholm 2003, ISBN 91-85129-00-3, str. 46, 47,  dostupné na 
adrese http://www.sieps.se/ ze dne 7.dubna 2009 



 

 

proto i nyní je možno nalézt různé teoretické rozpravy, zda vůbec je možno stanovených cílů 

za pomoci OMC dosáhnout. Na druhé straně však díky své dynamičnosti OMC může 

pružněji reagovat na nové výzvy a přizpůsobit způsob použití daných nástrojů k efektivnímu 

vývoji v té které oblasti.  Bez „europeizace názorů“ jednotlivých vlád by nemohlo dojít 

ke konsenzu, čímž by vůbec byla ohrožena spolupráce zemí v rámci celého procesu. Pokud 

se podaří určit společně jasný směr, mohou být následně empiricky poměřovány cíle 

stanovené OMC, které jistě pozitivně přispějí k dalšímu vývoji. 

 

3.3.4. Politizace 

Charakteristickým rysem OMC má být dosažení stanovených cílů a rozvoj politicky 

citlivých oblastí bez „zpolitizování“. Specifický způsob při dosahování rozvoje politik 

je zásluhou procesu OMC rozptýlen z jednoho systému do jiných. Jestliže bude orientace 

směřovat vždy jen k určitému komponentu, jen do určité oblasti, společné cíle jsou mnohem 

dosažitelnější, neboť dochází k rozbití politické komplexity nahlížení. V ideálním případě 

OMC může předcházet politickým konfliktům (realita se však samozřejmě liší). OMC jakožto 

metoda založená na konsenzu nabízí „politický prostor“ k jednání. Právě participace i dalších 

regionálních aktérů, jejichž účast svým způsobem omezuje rozhodování politických činitelů 

„za zavřenými dveřmi“, má rovněž přispět k „odpolitizování“ problémů.   

V ideálním případě OMC vtahuje do procesu i další aktéry. Tím se otevírá prostor 

pro další názory, lze tak mj. naleznout více možností řešení problémů v jednotlivých 

oblastech. Problematika vývoje určité oblasti se stává politikou, v níž se angažují i jiné 

organizace, proklamované úvahy politiků o budoucích krocích (jejichž negativním projevem 

je spojení těchto reformních kroků s jejich vlastními zájmy či spíše populistické kroky 

významné zejména pro další volební úspěchy) mohou být minimalizovány a účast veřejné 

společnosti tak může přispět ke „správně cestě“.   

Každé řešení má však své limity, tak i OMC. Po společných jednáních lze dosáhnout 

výsledků, jež si členské státy stanovili na úrovni EU, vždy však bude těžké se vyhnout 

určitému zpolitizování. Každý stát si hájí své vlastní postoje a politická hierarchie předurčuje 

další meze. Každá vláda musí postupovat velmi obratně, politické hře se nelze vyhnout. 

Protichůdný tlak OMC zřetelně vystupuje na povrch po národních volbách v jednotlivých 

členských státech. Při vítězství radikálně se orientujících národních koalic dochází 

ke zmenšení prostoru pro politická jednání a konsenzus je tím spíše těžko dosažitelný. 

Problém tak navíc může vzrůst obzvláště po dalším rozšíření EU, kdy právě klíčové 



 

 

pozitivum této metody, tj. spolupráce členských zemí na základě konsenzu, se může 

stát výraznou překážkou dalšího vývoje.27  

 

3.3.5. OMC v jednotlivých oblastech - rozdělení 

„Recept nebo kuchařka?“ OMC „není druhem pevně stanoveného receptu, který 

může být aplikován na jakoukoliv oblast … Politická jednání a otevřená koordinace společně 

vytváří kuchařku, která obsahuje mnoho různých receptů, těch snažších i těžších.“ 

(cit. Vandenbroucke, 2002)28  

OMC díky své značné variabilitě lze použít v mnoha rozličných oblastech. 

Ve své ideální podobě ustanovené v Lisabonu byla použita v oblasti zaměstnanosti. Každá 

oblast však vykazuje své zvláštnosti. V ostatních oblastech, kde byla OMC doporučena nebo 

se užívá, se určité elementy této metody liší. Při jejich srovnávání tak můžeme rozdělit tyto 

oblasti do dvou kategorií: 

První skupina zahrnuje oblasti, kdy záměrným pokusem je použít OMC  jako hlavní fungující 

metodu, která může lépe přispět k rozvoji: 

- oblast obecných hospodářských pravidel 

- oblast zaměstnanosti 

- sociální začleňování 

- oblast důchodů 

- oblast zdravotnictví a dlouhodobé péče 

Do druhé skupiny zahrnujeme oblasti, kde úmysl použít OMC byl manifestován později 

různými zástupci členských států. Právě v těchto oblastech použité nástroje ne zcela 

odpovídají OMC jako takové. Do této skupiny se řadí: 

- oblast inovace a RDT politiky (výzkum) 

- oblast vzdělávání 

- oblast politiky životního prostředí 

- apod. 

Přehled OMC v jednotlivých oblastech uplatnění osvětluje znaky podobnosti, ovšem 

v detailnějším porovnání je zřetelné, jak jednotlivé nástroje pro srovnávání, ukazatelé, 

přehledy, jak je cílů dosahováno, atp. jsou rozdílně užívány v návaznosti, která politická 

oblast je upravována.29  

                                                 
27 Problematiky politizace se okrajově dotýká Radaelli, Claudio M.: The Open Method of Coordination: A new governance 
architecture for the European Union?, nakladatelství Swedish Institute for European Policy Studies, Stockholm 2003, ISBN 91-
85129-00-3, str. 21 a násl.,  dostupné na adrese http://www.sieps.se/ ze dne 7.dubna 2009 
28 Vandenbroucke, Frank.: The EU and social protection: What should the European Convention propose?, prezentováno pro 
MPIfG, Kolín 2002, dostupné na adrese http://www.mpifg.de/pu/workpap/wp02-6/wp02-6.html ze dne 8.dubna 2009 
29 Radaelli, Claudio M.: The Open Method of Coordination: A new governance architecture for the European Union?, 
nakladatelství Swedish Institute for European Policy Studies, Stockholm 2003, ISBN 91-85129-00-3, str. 31 a násl.,  dostupné 
na adrese http://www.sieps.se/ ze dne 7.dubna 2009 



 

 

Obecně proces OMC v každé oblasti počíná formulováním jednotlivých cílů, 

následovaný dohodou, kterých instrumentů bude užito, které ukazatele budou nejvhodnější. 

Členské státy poté zpracovávají své národní akční plány, které slouží k porovnávání 

výsledků. Díky následně zpracovávaným zprávám, jež členské země EU zapojené 

do procesu OMC zasílají Evropské komisi, může docházet k výměně zkušeností („good 

practice“) mezi státy. Konečná fáze pak zahrnuje monitoring, jak má býti společných záměrů 

dále dosahováno a následné hodnocení. Právě tato finální fáze by měla poskytovat zpětnou 

vazbu pro další rozvoj. Zásluhou předávání si zkušeností poté může dojít k reformulaci 

konečných cílů a dalšímu vývoji v národních politikách. 

Z pohledu jednotlivých nástrojů OMC lze také komparativně rozřadit jednotlivé oblasti, 

v kterých byla OMC použita. Tak jak je užíváno specifických instrumentů OMC např. v oblasti 

zaměstnanosti se nehodí pro politiky jiné. Nástroje se odlišují podle jednotlivých oblastí, 

př. ukazatele použité v oblasti sociálního začleňování jsou méně precizní než v oblasti 

politiky zaměstnanosti, jež je jednou z nejvíce propracovaných oblastí, kde se OMC 

uplatňuje. Velmi důležitý je také vztah mezi danými ukazateli a jejich zpracováním 

v národních akčních plánech. Tito ukazatelé mohou vykazovat udávaný směr politiky pouze 

za předpokladu správného posouzení domácí scény. Mohou být užitečné pro mezistátní 

srovnávání situace, ale pouze pokud skutečně poskytují věrný obraz dané politiky 

a orientace na přípravu dalšího postupu v té které oblasti. Proto se nynější snahy obrací 

k zakotvení pravidel pro možnost účelnějšího srovnávání: např. v oblasti sociálního 

začleňování do r. 2001 členské státy mohly používat jakákoli data vztahující se k této oblasti, 

různorodost použitých ukazatelů byla nevyhovující pro mezinárodní srovnávání. Proto 

počínaje plánem od r. 2003 byly státy nuceny užívat primární a sekundární ukazatele 

dohodnuté v rámci Komise pro sociální začleňování (Social protection committee - SPC), 

teprve až libovolné ukazatele tzv. třetí skupiny mohly být užity flexibilně podle vývoje situace 

v jednotlivých členských státech.30  

Vliv OMC lze tedy pozorovat i v rámci zpracovávání daných ukazatelů včleněných 

do národních zpráv. Právě OMC zároveň podporuje členské státy k admininistrativní 

reorganizaci, k vylepšování institucionálního zakotvení pravidel při stanovování statických 

analýz, k lepší spolupráci mezi jednotlivými organizacemi při zpracovávání dat do národních 

zpráv, při monitoringu situace apod.  

       

 

 

                                                 
30 Radaelli, Claudio M.: The Open Method of Coordination: A new governance architecture for the European Union?, 
nakladatelství Swedish Institute for European Policy Studies, Stockholm 2003, ISBN 91-85129-00-3, str. 34 - 38,  dostupné na 
adrese http://www.sieps.se/ ze dne 7.dubna 2009 



 

 

4. Vývoj OMC v jednotlivých vybraných oblastech 

4.1. Zaměstnanost 

Mezi první oblastí, kde byla užita OMC, patří politika zaměstnanosti. Zaměstnanost, 

resp. otázky nezaměstnanosti patří k jedné z klíčových otázek, jejímuž řešení se nevyhne 

žádný státní celek. Pozornosti se dostalo politice zaměstnanosti i v rámci mezivládní 

bilaterální spolupráce. Za přispění organizací jako MOP nebo OECD byl do problematiky 

vnesen i ekonomický aspekt.  

Politika zaměstnanosti vždy byla a je úzce spojena s ekonomickou situací státu. 

Pro udržitelný rozvoj ekonomiky je nutné udržet sociální pokrok a míru zaměstnanosti 

v určitém rozmezí. S ohledem na vývoj ES, bylo postupně nutné zohlednit i vývoj sociální 

oblasti. Se vzrůstající migrací pracovníků v rámci Společenství bylo nezbytné zajistit těmto 

osobám určitá práva jak v pracovní oblasti, tak i v oblasti sociálního zabezpečení. S růstem 

sociálního státu se však objevily problémy s ufinancovatelností takového systému. 

V 90. letech 20. století v evropských státech propukla krize zaměstnanosti, která podnítila 

diskuze o sjednocení přístupu k politice zaměstnanosti i na úrovni EU.  

Prvním krokem ke spolupráci v oblasti zaměstnanosti bylo vydání Bílé knihy Jacquea 

Delorse o růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Bílá kniha (dokument Komise 

COM (94) 333) byla přijata Evropskou komisí v roce 1993. Tento dokument se zabývá 

zejména analýzou a řešením otázek ekonomického růstu, konkurenceschopnosti trhu 

a zaměstnanosti. Bílá kniha je výsledkem řady konzultací a diskuzí nad Zelenou knihou 

sociální politiky, jichž se účastnili zástupci institucí EU, členských států, zaměstnavatelů, 

obchodních společností i veřejných organizací. Bílá kniha poprvé přináší analýzy, návrhy 

a doporučení řešení problémů nezaměstnanosti na úrovni EU.31 

Navazujíc na Bílou knihu vydanou Komisí identifikovala Evropská rada na svém 

zasedání v Essenu (9. a 10. prosince 1994) přednostní oblasti pro své aktivity na podporu 

zaměstnanosti. Mezi prioritní cíle patří: 

- zlepšení možností pro zaměstnanost podporováním investic do odborného 

vzdělávání 

- posilování růstu založeného na intenzivní zaměstnanosti 

- snížení nepřímých nákladů na pracovní sílu 

- zvýšení efektivnosti opatření na trhu práce 

- zvýšení pomoci skupinám, které jsou zvláště ohroženi nezaměstnaností 

Některé teze z tzv. Essenské strategie byly následně převzaty do primárního práva. Vstup 

Amsterdamské smlouvy (1997) v platnost posunul věci EU směrem blíže k občanovi, byla 

                                                 
31 Celé znění COM (1994) 333 dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do, ze dne 20.dubna 2009; zkrácený 
přehled o přínosu dokumentu Oriniaková, Petra: Bílá kniha sociální politiky: Růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost -  Výzvy 
a cesty vpřed do 21.století (1993), dostupné na adrese http://www.Cpkp.cz/jc/bilaknih.html, ze dne 20.dubna 2009 



 

 

posílena oblast zaměstnanosti, sociálních věcí, životního prostředí a veřejného zdraví. 

Po zařazení kapitoly „Zaměstnanost“ do SES (čl. 125 – 130 SES) byla na zasedání 

v Lucemburku v listopadu 1997 zavedena Evropská strategie zaměstnanosti a došlo 

k zahájení tzv. Lucemburské strategie. Na tomto mimořádném zasedání Evropské rady 

se v rámci otázek zaměstnanosti schválilo, aby se EES soustředila především na čtyři 

ústřední témata: 

- zaměstnatelnost 

- podnikání 

- přizpůsobivost 

- rovné příležitosti 

Právě lucemburský proces odstartoval snahu o koordinaci národních politik zaměstnanosti 

a zároveň snahu zlepšit úroveň evropského pracovního trhu.32 

V roce 2000 proběhlo zasedání Evropské rady v Lisabonu. Hlavy států a vlád 

zde dosáhly dohody o novém strategickém cíli Unie pro následující desetiletí: „stát 

se ve světovém měřítku nejvíce konkurenceschopnou a dynamickou ekonomikou založenou 

na znalostech, schopnou udržitelného hospodářského růstu s větším počtem a lepší kvalitou 

pracovních míst a vyšší sociální soudržností“. Strategie se zakládá na třech pilířích: 

- ekonomický pilíř – snaha vytvořit prostředí pro nejvíce konkurenceschopnou 

a dynamickou ekonomiku založenou na znalostech 

- sociální pilíř – snaha modernizovat evropský sociální model, investovat více 

do potenciálu lidských zdrojů, bojovat proti sociálnímu vyloučení 

- pilíř zasvěcený životnímu prostředí, kterým byla Lisabonská strategie doplněna 

v červnu 2001 po proběhlém zasedání Evropské rady v Göteborgu – ekonomický 

rozvoj nesmí probíhat na úkor životního prostředí  

Strategie zahrnovala růst zaměstnanosti, stanoveným cílem byla snaha dosáhnout plné 

zaměstnanosti do deseti let. A právě v Lisabonu, jako nástroj Lisabonské strategie, byla 

členským státům představena a doporučena OMC. 

Členské státy od té doby každoročně zpracovávají Národní akční plány ohledně 

vývoje daných politik, v nichž je OMC užita.33 Zprávy Společenství o vývoji politiky 

zaměstnanosti jsou vytvářeny na základě národních zpráv členských států. Komise tyto 

shrnující zprávy vydává zpravidla ve dvouletých intervalech, reviduje plnění dohodnutých cílů 

v rámci OMC, popř. Komise může vydat svá další doporučení, tato doporučení však nejsou 

právního charakteru. 

V roce 2005 dochází k přehodnocení Lisabonské strategie, ze zprávy Komise o stavu 

vývoje, připravované pod vedením nizozemského předsedy vlády Wim Koka, vyplynula 
                                                 
32 http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_191_cs.htm, ze dne 26.dubna 2009 
33 Příkladem z ČR je Národní akční plán zaměstnanosti 2004 – 2006 dostupné na 
adrese http://www.mpsv.cz/files/clanky/110/100205b.pdf, ze dne 27.dubna 2009 



 

 

nepřesvědčivost dosahovaných výsledků. Kritizována byla zejména nedostatečná 

implementace a nízká politická aktivita v plnění stanovených záměrů. Cíle byly stanoveny 

velmi široce.34 Evropská rada proto v roce 2005 přistoupila k revizi Lisabonské strategie 

a byla vytvořena strategie s názvem Růst a zaměstnanost (Growth and Jobs). Cílem 

spolupráce zůstal zejména udržitelný rozvoj. Avšak aby byla Evropa schopna tohoto cíle 

dosáhnout, je nutné soustředit se na omezenější počet priorit než dříve. Dosažením 

silnějšího a trvalého růstu vytvořením více a lepších pracovních míst by mohlo dojít 

k uvolnění zdrojů potřebných pro realizaci obecnějších ekonomických, sociálních 

a environmentálních kroků.35  

Nová spolupráce je proto založena na bližším sepětí ekonomických aspektů a politiky 

zaměstnanosti. Pro stimulaci růstu je třeba udělat z Unie atraktivní region nejen 

pro investory, ale i další pracovníky. Pro podporu takové politiky je však nutné vybudování 

vnitřního trhu, zlepšení infrastruktury, zlepšení evropské i národních legislativ. Zároveň 

vhodným nástrojem, jenž může přispět k rozvoji zaměstnanosti, je podpora investic 

do výzkumů pro inovaci systémů, informačních a komunikačních technologií, a podpora 

udržitelného užívání zdrojů. Hlavním úkolem Unie je vytvořit tak silnou evropskou 

ekonomicky stabilní základnu.   

V oblasti zaměstnanosti v roce 2005 v souvislosti s přehodnocením Lisabonské 

strategie Komise částečně přepracovala Evropskou strategii zaměstnanosti.36 

Ve finančním rámci pro léta 2007 – 2013 vyhlásila Komise teze reflektující důraz na růst 

a zaměstnanost. Vytvořit více pracovních příležitostí a zvýšit jejich kvalitu mají pomoci: 

- v rámci pracovního trhu zaujmout více osob, modernizovat systémy sociální ochrany, 

tzn. členské státy a sociální partneři musí podporovat osoby v ekonomicky aktivním 

věku, aby tyto osoby zůstaly v pracovním procesu co nejdéle a neopouštěly tento 

proces předčasně; v souvislosti se systémem sociálního zabezpečení státy musí 

provést reformu tohoto systému ve prospěch rovnováhy mezi bezpečností 

a flexibilitou („flexicurity“) 

- zlepšení adaptability pracovních sil, zvýšení flexibility pracovních trhů, jež by byly 

schopny účinněji překonat strukturální a tržní změny; v souvislosti s posílením 

pracovní mobility by mělo dojít ke zjednodušení vzájemného uznávání kvalifikace 

- investice do lidských zdrojů, investice do vzdělání 

Po zasedání v březnu 2008 v Bruselu na základě dokumentů vypracovaných Komisí 

(např. v dokumentu KOM (2007) 804: Návrh lisabonského programu Společenství pro léta 

2008 – 2010 Komise navrhla několik dalších kroků pro posílení národních reforem i opatření 

na úrovni EU) Evropská rada uvedla v život další kolo revidované Lisabonské strategie 
                                                 
34 http://europa.eu/scadplus/glossary/lisbon_strategy_en.htm, ze dne 27.dubna 2009 
35 http://europa.eu/scadplus/leg/en/s02315.htm, ze dne 28.dubna 2009 
36 Blíže k EES http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en, ze dne 28.dubna 2009 



 

 

pro rozvoj a zaměstnanost na období 2008 – 2010 (The renewed Lisbon strategy for growth 

and jobs: launching the new cycle 2008-2010) a zároveň další tzv. Lisabonský program 

Společenství (Lisbon Community programme).37 Rada potvrdila integrované hlavní zásady, 

zároveň znovu identifikovala čtyři prioritní cílové oblasti revidované Lisabonské strategie: 

- investice do vzdělání a inovace 

- využití hospodářského potenciálu otevřením trhu (speciálně pro malé a středně velké 

podniky) 

- modernizace pracovního trhu 

- rozvoj ekonomiky šetrné k životnímu prostředí 

Díky Lisabonské strategii se sjednotily tři koordinační procesy – politika 

zaměstnanosti (lucemburský proces), mikroekonomické a strukturální reformy (cardiffský 

proces) a makroekonomická a rozpočtová opatření (cologneský proces) v jeden. Po roce 

2005 tedy došlo ke zjednodušení koordinačních mechanismů, podle Komise je výhodnější 

variantou zpracovávání méně komplexnějších zpráv. Členské státy plnící stanovené cíle 

dříve rozpracovávané pro každou koordinovanou politiku zvlášt soustředí své národní 

programy v jeden celistvý. Souhrnné zásady pro oblast hospodářství a pro oblast 

zaměstnanosti vydávané společně vedle pokynů pro makroekonomickou 

a mikroekonomickou politiku se nyní mají vytvářet v tříleté periodě. Toto zjednodušení 

programových plánů má umožnit lépe monitorovat implementaci za pomoci pouze jedné 

společné zprávy o vývoji (progress report). 

Závěrem je vhodné podotknout, že zodpovědnost za oblast zaměstnanosti zůstává 

v rukou členských států. Prostřednictvím evropských právních předpisů se však upravují 

minimální sociální standardy a základní práva konkrétně v těchto oblastech: rovnost 

žen a mužů, zákaz diskriminace, volný pohyb pracovních sil, bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci, pracovní právo a pracovní podmínky. Nástrojem k financování opatření politiky 

zaměstnanosti a sociální ochrany na národní úrovni je Evropský sociální fond, který funguje 

již od 50. let 20. století. Pomocí OMC Rada stanovuje společné cíle a priority, analyzuje 

opatření přijatá na národní úrovni a předkládá doporučení členským státům. Nezbytnou 

součástí je výměna informací, zkušeností, příkladů správné praxe a zpracovávání národních 

akčních plánů. K projednávání otázek mezi členskými státy slouží Výbor pro zaměstnanost 

(EMCO).38  

Ač byla OMC kritizována pro neúspěch při mobilizaci členských státu k převzetí 

a implementaci závazků stanovených Lisabonskou strategií, Komise pod vedením předsedy 

J. M. Barrosy volala po reformě spolupráce mezi Komisí a členskými státy a po rozdělení 

odpovědnosti při implementaci společných závazků, dílčí úspěchy této metodě nelze upřít.  
                                                 
37 http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/growth_and_jobs/c11804_en.htm, ze dne 28.dubna 
2009 
38 http://www.euroskop.cz/688/sekce/zamestnanost/, ze dne 30.dubna 2009 



 

 

Oblast politiky zaměstnanosti stejně jako oblast sociálního začleňování patří k nejvíce 

rozvinutým a institucionalizovaným procesům, v nichž byla OMC použita a kde přispěla 

ke sblížení pohledu členských států. Důraz na růst a rozvoj je ústředním bodem politiky 

zaměstnanosti, je sám o sobě důležitým vodítkem, ačkoli záměru dosažení plné 

zaměstnanosti není fakticky možné. Sloučením procesů (díky Lisabonské strategii) 

do jednoho rámce o třech pilířích by mělo dojít k výraznému zjednodušení a posunu. Podle 

mého názoru však tento postup nebyl zcela vhodnou volbou. Budoucnost teprve ukáže, 

zda se záměr Lisabonské strategie potvrdí či zda se ukáže jako vhodnější potřeba specifické 

a detailnější koordinace v jednotlivých oblastech jako efektivnější řešení.  

 

4.2. Sociální začleňování, sociální exkluze 

Evropský model společnosti je založen na vysokém stupni solidarity, na vysokém 

stupni sociální ochrany a principu univerzality v přístupu k této ochraně. I přes poměrně 

vyspělé systémy sociální ochrany se v rámci EU nachází více jak 70 milionů obyvatel 

na hranici chudoby a celosvětově se uvádí, že téměř 80% osob žijících na Zemi nemá vůbec 

přístup k žádnému systému sociálního zabezpečení. 

Proces sociálního začleňování má přispět k vymýcení chudoby, jeho hlavním úkolem 

je boj proti sociální exkluzi. Sociální vyloučení, jinak označováno také jako moderní chudoba, 

je moderní termín, který se vyvinul na poli EU. Označujeme tak stav, kdy jedinec není 

schopen se plně účastnit společenského dění a plně využívat výhod, jež společnost 

poskytuje; jedinec se dostává tzv. na okraj společnosti, je v podstatě vyloučen z jejího kruhu, 

v důsledku čehož je ohrožen dalšími negativními vlivy, zejména materiální chudobou. 

Na poli mezinárodního práva lze najít náznaky boje proti sociálnímu vyloučení 

už ve Všeobecné deklaraci lidských práv (OSN, 1948), kde v čl. 25 je zakotveno právo 

na důstojnou životní úroveň. O právu každého jednotlivce na přiměřenou životní úroveň 

pro něj a jeho rodinu, … hovoří čl. 11 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních 

a kulturních právech, evropskou dimenzi odráží Evropská sociální charta v čl. 13 a 14. 

Oblast sociálního začleňování, resp. boje s chudobou a sociálním vyloučením není 

upravena primárním, tedy ani sekundárním právem ES. V této souvislosti lze zmínit pouze 

jediné ustanovení SES, tj. čl. 136, jež stanoví, že „Společenství a členské státy, vědomy 

si základních sociálních práv, …, mají za cíl podporu zaměstnanosti, zlepšování životních 

a pracovních podmínek tak, aby bylo možno tyto podmínky vyrovnat a přitom udržet jejich 

zvýšenou úroveň, přiměřenou sociální ochranu, sociální dialog, rozvoj lidských zdrojů 

za účelem trvale vysoké zaměstnanosti a boj proti vyloučení …“ Již v 70. letech 20. století 



 

 

vznikaly různé akční plány boje proti chudobě, k intenzifikaci aktivit v této oblasti však došlo 

zavedením OMC.39 

Zasedáním Evropské rady v roce 2000 v Lisabonu byl zahájen tzv. Lisabonský 

proces, jehož jedním cílem byla mj. i vyšší sociální soudržnost. Jako metoda, za jejíž pomoci 

má být tohoto cíle dosaženo, byla doporučena OMC. Na následujícím zasedání Evropské 

rady ještě téhož roku v Nice byl přijat Evropský sociální program (European Social Agenda). 

Tato agenda představuje důležitý krok směrem k posílení a modernizaci evropského 

sociálního modelu, pro nějž je charakteristické úzké sepětí mezi ekonomickým rozvojem 

a sociálním pokrokem. Sociální politika byla formulována šesti strategickými směry: 

- zajištění více a lepších pracovních míst 

- předvídání změn v pracovním prostředí a jejich využívání při vytváření rovnováhy 

mezi flexibilitou a zabezpečeností pracovních míst 

- boj proti chudobě a všem formám vyloučení ze společnosti a diskriminace s cílem 

podpořit sociální integraci 

- modernizace sociální ochrany 

- prosazování rovnosti pohlaví 

- posilování sociálně politických aspektů procesu rozšiřování a vnějších vztahů EU  

Program zdůrazňuje potřebu posílit kvalitu práce spolu se zlepšováním sociální politiky 

i kvality ekonomických vztahů. Poprvé zde byly formulovány společné cíle v boji proti 

chudobě a sociálnímu vyloučení.40 Na základě těchto cílů od roku 2001 do roku 2006 

předkládaly členské státy EU své Národní akční plány sociálního začleňování Evropské 

komisi.41 

Evropská rada se počínaje zasedáním ve Stockholmu v roce 2001 na každém 

svém jarním zasedání zabývá také plněním Evropského sociálního programu. Evropská rada 

zvláště vyzvala sociální partnery, aby se na realizaci a následném monitoringu v této oblasti 

také podíleli. Na zasedání v březnu 2001 ve Stockholmu, se Rada mj. již zabývala otázkou, 

jak modernizovat evropský sociální model. Evropská komise tu též poprvé předložila zprávu, 

ve které se zabývá hodnocením postupu zavádění Evropského sociálního programu 

v jednotlivých členských státech.  

Na jarním summitu Evropské rady v březnu 2005 došlo k revizi Lisabonské strategie 

a nejvyšší prioritou se stal důraz kladený na růst a zaměstnanost. V souvislosti s revizí 

Lisabonské strategie doznala změn i strategie sociálního začleňování. Sociální cíle 

                                                 
39 Blíže k rozboru OMC v oblasti sociální inkluze Daly, Mary: Whither EU Social Policy? An account and Assessment of 
Developments in the Lisbon Social Inclusion Process, Journal of Social Policy 37/1, nakladatelství Cambridge University Press, 
UK 2007, dostupné na adrese http://eucenter.wisc.edu/OMC/open12.html, ze dne 12.června 2009 
40 dokument Evropský sociálního program (European Social Agenda, Nice 2000) dostupný na adrese http://eur-
lex.europa.eu/RECH_menu.do, ze dne 16.června 2009 
41 ČR vypracovala od doby svého vstupu do EU 3 národní strategie: Národní akční plán sociálního začleňování 2004 – 2006, 
Národní zpráva strategiích sociální ochrany 2006 – 2008 a Národní akční plán sociálního začleňování 2008 – 2010, dostupné 
na adrese http://www.mpsv.cz/cs/1098, ze dne 18.června 



 

 

v souhrnu byly postaveny na roveň ekonomickému rozvoji a dříve tři samostatné procesy 

koordinace v oblastech sociálního začleňování, důchodů a zdravotní a dlouhodobé péče byly 

sladěny v jeden proces. Od roku 2006 proto členské státy EU předkládají Komisi Národní 

zprávu o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování, kterou sestavují podle 

společných cílů schválených Evropskou Radou v březnu 2006. Tyto národní zprávy v sobě 

začleňují dříve samostatně vypracovávané programy, tj. Národní akční plán sociálního 

začleňování, Národní strategickou zprávu v oblasti důchodů a Národní strategickou zprávu 

v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče, završené společným přehledem.42 Při stanovování 

strategií by členské státy měly tyto plány úzce propojit s národním programem reforem. 

První kladné hodnocení OMC v oblasti sociálního začleňování se objevilo 

v dokumentu Komise v roce 2005 KOM (2005) 706: Pracujme společně, pracujme lépe: nový 

rámec pro otevřenou koordinaci politiky sociální ochrany a začlenění v Evropské unii. 

V úvodu Komise zdůrazňuje nutnost modernizace systémů sociální ochrany, politiky musí 

nadále podporovat sociální soudržnost, rovné příležitosti a solidaritu mezi generacemi, 

ale zároveň musí lépe reagovat na hospodářské a společenské změny. OMC umožnila 

Komisi, členským státům a jiným zúčastněným subjektům konstruktivní výměnu informací 

ohledně sdílených cílů v oblasti této politiky, osvědčených postupů a řádné správy 

při současném respektování subsidiarity. OMC stimulovala členské státy k posílení úsilí 

v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení a podpořila výměnu informací v oblasti politik 

ohledně budoucího zajištění odpovídajících a udržitelných důchodů a zdravotní péče. 

Komise pozitivně hodnotila vývoj OMC v těchto oblastech: „Otevřená metoda koordinace 

vytvořila i rámec pro výměnu zkušeností a učení a rovněž podpořila otevřenost, průhlednost 

a zapojení zúčastněných stran na evropské i vnitrostátní úrovni coby prostředek lepší tvorby 

politik.“ (cit. KOM (2005) 706, str. 2) V dokumentu Komise zohledňuje hodnocení a názory 

jednotlivých členských států na OMC a podává návrhy na zefektivnění. „Zefektivnění 

by OMC mělo zajistit větší účinnost a větší význam. … Za hlavní cíl se považuje podpora 

řádné správy a otevřenosti při vytváření politik. Cílem procesu by mělo být pokračování 

v praxi zapojování zúčastněných subjektů, která je dosud nerozvinutější na straně 

začlenění.“ (cit. KOM (2005) 706, str. 4). Sdělení obsahuje také návrh nových společných 

cílů pro zefektivnění OMC v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění. Zastřešujícími 

cíli OMC pro sociální ochranu a sociální začlenění jsou: 

- podporovat sociální soudržnost a rovné příležitosti pro všechny prostřednictvím 

odpovídajících, dostupných, finančně udržitelných, přizpůsobivých a účinných 

systémů sociální ochrany a politik sociálního začlenění 

                                                 
42 ČR vypracovala Národní zprávu o strategiích sociální ochrany na léta 2006 – 2008 a Národní zprávu o strategiích sociální 
ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 – 2010, dostupné na adrese http://www.mpsv.cz/cs/1098 ze dne 18.června 2009 



 

 

- dosáhnout úzkého propojení s lisabonskými cíli v oblasti dosažení většího 

hospodářského růstu a většího počtu a lepších pracovních míst a se strategií 

udržitelného rozvoje EU 

- posílit správu, průhlednost a zapojení zúčastněných stran do vytváření, provádění 

a sledování politiky 

V rámci sloučení procesů se v dokumentu Komise zabývala i oblastí důchodů 

a zdravotnictví, mezi cíle činností v těchto oblastech patří snaha zajistit zejména odpovídající 

a udržitelné důchody a zajistit dostupnou, vysoce kvalitní a udržitelnou zdravotní 

a dlouhodobou péči. Pro oblast sociálního začleňování jsou však relevantní tyto záměry: 

- rozhodným způsobem ovlivnit odstranění bídy a sociálního vyloučení, tj.: 

o zajistit aktivní sociální začlenění všech podporou účasti na trhu práce a bojem 

proti chudobě a vyloučení u lidí a skupin nejvíce odsunutých na okraj 

společnosti 

o zaručit všem přístup k základním zdrojům, právům a sociálním službám 

potřebným k účasti ve společnosti a zároveň řešit krajní podoby vyloučení 

a bojovat se všemi podobami diskriminace, která vede k vyloučení 

o zajistit, aby politiky sociálního začlenění byly dobře koordinovány, aby zapojily 

všechny úrovně vlády a příslušné zúčastněné subjekty, včetně lidí, kteří 

zažívají chudobu, aby byly efektivní a účinné, aby byly zohledněny ve všech 

příslušných veřejných politikách, včetně hospodářských a rozpočtových politik, 

politik vzdělávání a odborné přípravy a programů strukturálních fondů 

(zejména Evropského sociálního fondu), a aby zohledňovaly rovnost žen 

a mužů) 

 „Vzhledem k tomu, že navrhované zefektivnění otevřené metody koordinace úzce 

souvisí se zaměřením vedoucích představitelů států a vlád na sociální rozměr Evropské 

unie, lze doufat, že se mu dostane silné politické podpory, kterou k úspěchu potřebuje.“ 

(cit. KOM (2005) 706, str. 10)43 

Důležitou součástí procesu se stalo též zapojení nevládních organizací, sociálních 

partnerů a místních a regionálních orgánů. Díky OMC došlo k začlenění plánů na boj proti 

chudobě do vnitrostátních politik, zvýšila se politická informovanost o chudobě a sociálním 

vyloučení, zdůrazněna byla jejich důležitost pro budoucí vývoj. Zapojení nevládních 

organizací, sociálních partnerů, regionálních orgánů a organizací starajících se o chudé lidi 

vytvořilo lepší základ pro tvorbu politiky v této oblasti. Ukázkou určitého úspěchu OMC 

je, že členské státy začaly kriticky analyzovat svá jednání v této oblasti. OMC přispěla 

k rychlejšímu rozvoji politiky, možnost srovnávání pomocí národních zpráv se ukázala jako 

vhodný instrument pro další vývoj. Samozřejmě v některých zemích implementace 
                                                 
43 dokument KOM (2005) 706 dostupný na adrese http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do, ze dne 21. června 2009 



 

 

stanovených cílů probíhá mnohem snadněji a rychleji, což zároveň podněcuje ostatní 

členské státy k lepšímu výkonu. 

Mezi nejnovější dokumenty z oblasti sociálního začleňování patří sdělení Komise 

Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

regionů KOM (2008) 418 s názvem Obnovený závazek pro sociální Evropu: posílení 

otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění. Toto sdělení 

je součástí „sdělení Komise na téma Obnovená sociální agenda: Příležitosti, přístup 

a solidarita v Evropě 21. století“. „Sdělení navrhuje posílení jednoho z nejdůležitějších 

nástrojů podpory sociálního rozvoje v rámci EU a v jednotlivých členských státech, 

tj. otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění (dále 

jen „sociální otevřená metoda koordinace“). Tato metoda, která byla zavedena v roce 2000 

jako dobrovolný proces sebehodnocení založený na společných cílech, doplňuje rozsáhlý 

soubor právních předpisů, finančních nástrojů (včetně Evropského sociálního fondu) 

a koordinačních procesů (zejména Lisabonské strategie) podporujících sociální soudržnost 

a solidaritu v rámci EU.“ (cit. KOM (2008) 418, str. 2). Proces OMC je hodnocen opět velmi 

pozitivně. Společná zpráva z roku 2008, jež se věnovala dětské chudobě, dostupnosti 

zdravotní péče, vývoji potřeb dlouhodobé péče, prodloužením produktivního věku 

a soukromým důchodovým pojištěním, potvrdila velký potenciál tohoto přístupu. Pro úspěšné 

pokračování, zdokonalování a prohlubování této metody Komise navrhuje větší politický 

závazek k realizaci procesu a zviditelnění, prohlubování pozitivní součinnosti s dalšími 

politikami EU, zdokonalování nástrojů analýzy, zvyšování odpovědnosti prostřednictvím 

vzájemných hodnocení, vzájemného učení a zapojování všech zúčastněných subjektů. Jako 

model a základní východisko pro posílení sociální OMC má působit obnovená Lisabonská 

strategie. V oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění se členské státy již dohodly 

na řadě ukazatelů, jež budou zejména pro účely lepšího monitoringu uplatňovat (tyto 

zastřešující cíle Komise též připojila ke svému dokumentu jako přílohu č. 2). Účelem 

zastřešujících cílů (souhrnně stanoveny v příloze č. 1 sdělení) OMC v oblasti sociální 

ochrany a sociálního začlenění je prosazování: 

- sociální soudržnosti, rovnosti mezi muži a ženami a rovných příležitostí pro všechny 

prostřednictvím odpovídajících, dostupných, finančně udržitelných, přizpůsobivých 

a účinných systémů sociální ochrany a politik sociálního začlenění, 

- efektivního a vzájemného propojení s lisabonskými cíli zaměřenými na dosažení 

většího hospodářského růstu, většího počtu a lepších pracovních míst a větší sociální 

soudržnosti, jakož i propojení se strategií udržitelného rozvoje EU, 

- řádné správy věcí veřejných, průhlednosti a zapojování zúčastněných stran 

do navrhování, provádění a monitorování politiky. 



 

 

Zároveň Komise navrhuje: „V zájmu zohlednění své specifičnosti, konkrétního národního 

kontextu a různých výchozích bodů by si členské státy mohly definovat i své vnitrostátní cíle. 

Vnitrostátní cíle by mohly být součástí přístupu specifických cest, což by umožňovalo 

spolupráci mezi skupinami zemí v podobné situaci nebo s podobnými problémy.“ 

(cit. KOM (2008) 418, str. 8)44 

Z dokumentu vyplývá, že sociální OMC je členskými státy hodnocena převážně 

kladně. Metoda je uznávána jako prostředek k prosazování pokroku v sociální sféře, 

podněcuje k reformám a k ochotě spolupracovat a vzájemně se učit při hledání nejlepších 

řešení vedoucích k dosažení pokroku v sociální oblasti. Rozšířila se participace dalších 

aktérů, jak dokazují i pravidelné výzkumy politického dopadu a efektivity pracovních metod, 

které provádí Výbor pro sociální ochranu v rámci dialogu se sociálními partnery 

i se zúčastněnými stranami občanské společnosti, jakož i v rámci pravidelných zpráv 

vypracovávaných nezávislými odborníky. 

Přínosem OMC ve vývoji oblasti sociálního začleňování je zejména vzájemné 

hodnocení členských států, jejich pozitivní přístup a ochota kooperace přispívá k rychlejšímu 

postupu v plnění stanovených cílů. Lepší znalost kontextu a rozsáhlejší šíření výsledků může 

pomoci usnadnit přenos zkušeností, pro budoucnost je též velmi důležité další zapojení 

odpovědných činitelů na místní i regionální úrovni ve větší míře než dosud.  

 

4.3. Vzdělání 

Vzdělání se v historii poměrně dlouho soustředilo na omezené vrstvy obyvatel 

(příkladem z historie je existence první škol zakládaných církevními řády, v nichž vzdělání 

bylo určeno pouze pro šlechtu a vyšší společenské vrstvy). Základy vzdělávacích systémů, 

tak jak jsou chápány v dnešním slova smyslu, byly položeny teprve v době osvícenství 

ve Francii, kdy se začala poprvé věnovat pozornost vzdělávání lidu. Vzdělání je zdrojem 

svobody a důstojnosti člověka. Jedním z prvních panovníků, kteří pochopili smysl vzdělání, 

kteréžto může posloužit také jako prostředek k usnadnění vlády, byla Marie Terezie. 

Vzdělaný lid bylo možno také lépe organizovat v moderním státě. Obecně v Evropě 

v 2. polovině 19. stol. dochází k zavádění státních školských systémů jako prostředku 

všeobecné alfabetizace obyvatelstva. 

Mezinárodní úsilí o zakotvení lidských práv se nechalo inspirovat národními praxemi 

států, jejichž vlády začaly vnímat negramotné obyvatelstvo jako zdroj nebezpečí sociální 

nestability. Ze vzdělání jako vnitrostátního systému, kterého se všechny osoby po určitou 

dobu povinně účastnili, se postupně ve 20. stol. vyvinulo právo na účast v těchto systémech. 

Právo na vzdělání bylo zakotveno poprvé ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN (1948) 
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v čl. 26. Později se právo na vzdělání objevuje i v dalších dokumentech – Mezinárodní pakt 

o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966), Úmluva o ochraně lidských práv 

a základních svobod (1950) či Evropská sociální charta. 

V Evropské unii se právo na vzdělání stalo jedním z pilířů lidských práv, především 

v souvislosti se zasedáním v Lisabonu: „ … učinit z Evropy nejvíce dynamickou 

a konkurenceschopnou ekonomiku založenou na vzdělání.“ Již dříve však bylo právo 

na vzdělání zakotveno ve formě práva na odbornou přípravu v Komunitární chartě 

základních sociálních práv pracovníků (1989).  

Na úrovni EU lze hovořit o dvou základních záměrech v oblasti vzdělávání. Prvním 

důvodem tu je existence ekonomické potřeby podpory kvality vzdělání a přípravy na vzdělání 

a rekvalifikace, druhá stránka se zabývá spíše sociálním hlediskem: EU si vytyčila cíl zajistit 

rovnost v přístupu ke vzdělání mladým lidem a podporovat rozvoj jejich schopností a talentu 

bez ohledu na sociální postavení, pohlaví, etnický původ či místo bydliště. V souvislosti 

se vzděláním je třeba zmínit také některá ustanovení v oblasti diplomů a certifikátů 

osvědčujících dosažené vzdělání potřebné k zaručení svobody volného pohybu pracovních 

sil a svobody podnikání zahrnuté do několika směrnic.45 

Oblast vzdělávání ale nikdy nebyla součástí žádné společné politiky. Základní postoj, 

jakou roli má hrát EU v této oblasti, je vyjádřena v čl. 149 a 150 SES. Na tomto základě 

EU podporuje a zajišťuje multinacionální vzdělávání a studentské výměny (programy 

Socrates, Leonardo da Vinci apod.), výměny schémat a příležitostí studia v zahraničí, 

inovativní projekty učení, mezistátní struktury umožňující příhraniční vzdělávání a získávání 

informací a platformu pro dialog a konzultace.46   

Oblast vzdělávání a výchovy patří k politice rozvíjené pomocí OMC od doby 

představení Lisabonské strategie. Původně byla tato oblast součástí politiky zaměstnanosti 

a ekonomického růstu. V březnu 2001 však představila Evropská rada samostatné 

tři základní cíle v oblasti výchovy a vzdělávání: 

- zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávácích systémů v EU 

- napomoci otevření přístupu ke vzdělání 

- otevření těchto vzdělávacích systémů EU širšímu světu 

Ve stejném roce Komise publikovala zprávu COM (2001) 59: Konkrétní budoucí 

záměry v oblasti vzdělávacích systémů (The Concrete Future Objectives of Education 

Systems), ve které mj. navrhla pět hlavních cílů, ke kterým by měly členské státy směřovat: 

- zvyšování standardu vzdělávání v Evropě: zvýšení kvality přípravy učitelů a školitelů, 

důraz kladen na gramotnost a znalost počtů 
                                                 
45 Základem je čl.47 Smlouvy ES; z přijatých směrnic je možno jmenovat směrnice Evropské rady 77/486/EHS týkající se 
vzdělání migrujících pracovníků či směrnice 92/51/EHS o druhém všeobecném systému uznávání odborného vzdělání a 
přípravy na zaměstnání (která doplňuje směrnici Rady 89/48/EHS) 
46 Tomeš, Igor/Koldinská, Kristina: Sociální právo Evropské unie, nakladatelství C.H.Beck, Praha 2003, ISBN: 80-7179-831-2, 
str. 196 - 205 



 

 

- přístup ke vzdělání vytvořit snadnější a otevřenější pro osoby ve všech stádiích 

života, důraz na celoživotní vzdělávání, jež by mělo být lehčí a atraktivnější, 

zjednodušení přestupu z jednoho systému do jiného 

- aktualizace definice základních dovedností ve vzdělané společnosti, zejména 

integrace ICT (informace, komunikace, technika) schopností soustředěním se více 

na osobní kvalifikaci a překonání nedostatku specifických dovedností 

- otevření vzdělávacích systémů místnímu prostředí, Evropě i světu, díky cizojazyčné 

výuce, podpoře mobility za pomoci rozšíření spojení s obchodováním a rozvoj 

vzdělávání v rámci podniků 

- nejlepší využití zdrojů, představením kvality jistoty školských a výchovných zařízení, 

lepší zdroje odpovídající potřebám, pomoci školám k dalšímu rozvoji partnerství 

s jinými institucemi  

Samozřejmě je vyzdvihnuta nutnost kooperace na úrovni EU, protože členské státy si mohou 

vzájemně pomoci předáváním vlastních zkušeností z dané oblasti.47 Z dalších dokumentů 

je vhodné zmínit zejména publikaci Komise – Evropská zpráva o kvalitě vzdělávacích 

systémů (European Report on the Quality of School Education: sixteen quality indicators). 

Tato zpráva stanovuje ukazatele a měřítka, jež jsou vhodná pro hodnocení rozvoje a kvality 

školských systémů.  

V roce 2003 Komise předložila svůj návrh pěti evropských ukazatelů, který posléze 

Rada na jednom ze svých zasedání přijala za své. Na úrovni EU by tak do roku 2010 mělo 

být dosaženo následujících záměrů: 

- průměrný poměr osob předčasně opouštějících školu by neměl být vyšší než 10% 

ze všech středoškolských studentů 

- celkový počet graduovaných osob v matematice, přírodovědných a technických 

směrů by měl vzrůst min. o 15%, nerovnost zastoupení pohlaví v těchto oblastech 

by měla být redukována 

- 85% 22letých osob by mělo mít dokončené vyšší středoškolské vzdělání 

- podíl měně úspěšných 15letých žáků ve čtení a porozumění textu by se měl snížit 

min. o 20% 

- průměrná účast aktivně činné populace na celoživotním vzdělávání by měla vzrůst 

min. o 12,5%   

Přestože ukazatelé a různá měřítka pro dosažení záměrů jsou důležitými nástroji 

OMC v politice vzdělávání, jsou mj. také velkou pomocí pro předávání si zkušeností 

vzájemně mezi členskými státy. Výrazně tak mohou přispět k rychlejšímu rozvoji pokryté 

oblasti. V relaci k rozličnému počtu aktivit v oblasti vzdělávání EU hledá proto další možný 

                                                 
47 dokument COM (2001) 59 dostupný na adrese http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do, ze dne 30.května 2009 



 

 

rozvoj a redefinice vlastních ukazatelů, jež se jeví jako nutné v souvislosti s neustále 

probíhajícími změnami.48 

V souvislosti s politikou vzdělávání se však nejčastěji hovoří o „tzv. Boloňském 

procesu“, do nějž se EU také zapojila. První předzvěstí celého procesu bylo podepsání 

tzv. Sorbonnské deklarace, kde poprvé se ministři školství Francie, Německa, Itálie 

a Spojeného království dokázali shodnout na konkrétních cílech a přihlásili se k vytvoření 

prostoru vysokého školství v Evropě. Posléze se v Bologni sešli ministři školství 

z 29 evropských zemí a společně podepsali deklaraci o vytvoření Evropského prostoru 

vysokoškolského vzdělávání do roku 2010, tedy tzv. Boloňskou deklaraci. Tento program 

se stal akčním plánem rozvoje vysokého školství v Evropě. Hlavními rysy nového systému 

je přijetí tří srovnatelných stupňů vysokoškolského vzdělávání - bakalářského, magisterského 

a doktorského, dále došlo k vypracování systému kreditů jako vhodného prostředku podpory 

všestranné studentské mobility. K důležitým prvkům systému patří také podpora evropské 

spolupráce v udržování kvality vysokoškolského vzdělávání (vypracování srovnatelných 

kritérií a metodologie) a podpora evropské spolupráce v oblasti zpracování obsahu 

vzdělávání. Takovýto evropský systém má být přitažlivější pro studenty, jeho cílem je posílit 

nejen atraktivitu a konkurenceschopnost vzdělávacího systému, ale i konkurenceschopnost 

absolventů evropských vysokých škol na trhu práce - národním, evropském i globálním. 

Od prvního setkání ministrů proběhlo několik konferencí. Směrem od pouhých diskuzí 

a záměrů k implementaci principů se proces posunul po konferenci ministrů v Berlíně v roce 

2003. Mezi priority patří zabezpečení kvality, zavedení prvých dvou stupňů studia a snazší 

uznávání vzdělávání včetně ratifikace Lisabonské úmluvy o uznávání. Po konferenci ministrů 

v roce 2005 byly přijaty dva dokumenty na celoevropské úrovni: Rámec kvalifikací 

pro Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání a Soubor standardů, postupů a hlavních 

směrů v oblasti zabezpečení kvality společně s principem Evropského registru agentur 

pro zabezpečení kvality. Oba dokumenty vymezují základní charakteristiky Evropského 

prostoru vysokoškolského vzdělávání. Státy společně dosáhly významného rozvoje 

vysokého školství, řada úkolů pro úspěšnou implementaci společných záměrů je však stále 

před nimi. Reformy se soustředí i nadále na třístupňové studium, zabezpečení kvality 

a uznávání kvalifikací. Prioritami zůstává mobilita a sociální rozměr procesu. Důraz 

je položen na spolupráci vysokých škol, udržení kvality, klíčovým tématem 

je zaměstnatelnost absolventů.49 

Zvyšování kvalifikace díky lepším systémům vzdělávání a odborné přípravy je jednou 

ze základních součástí celoevropské strategie. Na poli EU k tomuto cíli má zejména pomoc 

                                                 
48 bližší rozbor Lange, Bettina and Alexiadou, Nafsika: New Forms of European Union Governance in the Education Sector? 
A Preliminary Analysis of the Open Method of Coordination, European Educational Research Journal 6:4, Keele Univerity, UK 
2007, str. 324 a násl., dostupné na adrese http://eucenter.wisc.edu/OMC/open12.html, ze dne 31.května 2009  
49 Boloňský proces blíže na adrese http://www.bologna.msmt.cz/, ze dne 30.května 2009 



 

 

proces OMC. Nejnovějším dokumentem Komise z této oblasti je KOM (2008) 865: 

Aktualizovaný strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné 

přípravy. Politika vzdělávání a odborné přípravy je základní pro dosažení růstu 

a zaměstnanosti, sociálního začleňování. V rámci pracovních programů se klade důraz 

na spolupráci při národních reformách systémů vzdělávání a odborné přípravy na budoucí 

povolání. Sdělení hodnotí situaci a opětně doporučuje přepracované směrodatné cíle 

v oblasti vzdělávání. Pokrok v klíčových tématech vzdělávání, jako je gramotnost 

a předčasné ukončování školní docházky, je evidentně pomalejší, než se očekávalo. 

V současné době se všechna pozornost upíná na řešení ekonomické krize, je však potřeba 

se zároveň neodchylovat od stanovení správných dlouhodobých strategických politik 

ve vzdělávání a výchově. Jak se zdůrazňuje v tomto sdělení, Evropa musí věnovat pozornost 

řadě nedostatků ve vzdělávání, jestliže nemá zaostávat v globálním měřítku. Úspěch OMC 

ve vzdělávání a odborné přípravě však závisí zejména na politickém odhodlání a schopnosti 

podporovat vnitrostátní reformy. Politická spolupráce by měla být relevantní a konkrétní, 

měla by vést k viditelným výsledkům, zásadní význam pro vhodné nastavení dalších 

reformních kroků má také hodnocení dosaženého pokroku vzhledem k dohodnutým cílům. 

Komise na základě svých konzultací zároveň doporučuje ve svém sdělení Radě přijmout 

zásadní směrodatné cíle, ke kterým by měla evropská spolupráce v oblasti vzdělávání 

a odborné přípravy směřovat v období 2009 – 2020, pro kratší časová údobí pak doporučuje 

přijmout vždy konkrétnější úkoly. Mezi základní čtyři strategické úkoly Komise zařazuje:  

- snaha realizovat celoživotní učení a mobilitu v učení 

- zlepšení kvality a efektivity poskytování a výsledků 

- podpora spravedlnosti a aktivního občanství 

- zlepšení inovace a kreativity, včetně podnikatelských schopností, na všech úrovních 

vzdělávání a odborné přípravy 

Tyto úkoly by měly být řešeny jednotnou politikou napříč celým systémem (vysokoškolské 

vzdělávání, odborné vzdělávání i příprava a vzdělávání dospělých). Celoživotní učení 

je proto základním prvkem, spojujícím všechny shora uvedené úkoly. Výsledky vzdělávání 

musí být relevantní nejen pro pracovní, ale i osobní život člověka.50 

 Odpovědnost za politiku vzdělávání a odborné přípravy zůstává na samotných 

členských státech, efektivní OMC viditelně přispívá k rychlejšímu rozvoji a společnému 

postupu v této oblasti. Ač se v současné době, i po revizi Lisabonské strategie, soustředí 

pozornost na ekonomickou stabilitu, růst a zaměstnanost, politika vzdělávání a výchovy jako 

taková naštěstí nebyla zcela zapomenuta, i když se o ní hovoří zejména v návaznosti 

na politiku zaměstnanosti. Dochází ke sblížení evropských vzdělávacích systémů, systém 

nyní umožňuje větší mobilitu studentů, učitelů i vědců. Důraz je kladen na kvalitu a efektivitu 
                                                 
50 Dokument KOM (2008) 865 na  adrese http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do, ze dne 1.června 2009 



 

 

systému.51 OMC v oblasti vzdělání se ukázala jako vhodným nástrojem, jež pomáhá 

členským státům EU společně postupovat v dalším rozvoji.    

 

4.4. Zdravotní a dlouhodobá péče 

Veřejná ochrana zdraví je chápána ve dvou dimenzích. Nejprve to byla zejména 

potřeba chránit obyvatele před osobami, které byly zdrojem nákazy, jež byla zhoubná 

pro celou společnost. Postupem doby nabírala na významu opatření v duchu myšlenky – 

„zdravý jedinec společnosti prospívá, nemocný je jí na obtíž.“ Způsob ochrany 

před nemocemi a péče o zdraví se lišil podle míry vyspělosti toho kterého národa. 

Na mezinárodní úrovni první zmínku o ochraně zdraví jako lidském právu nalezneme 

v rámci zakladatelské listiny Světové zdravotnické organizace (WHO). Jako samostatné 

právo nebylo ani explicitně vyjádřeno ve Všeobecné deklaraci lidských práv, až teprve 

v Mezinárodním paktu o hospodářských, kulturních a sociálních právech se hovoří o právu 

na dosažení nejvyšší možné úrovně zdraví. Poté se začalo objevovat zdraví jako jedno 

ze sociálních práv jedince i v jiných mezinárodních dokumentech, př. Úmluva MOP č. 130 

o zdravotní péči a dávkách v nemoci (1969) nebo Evropská sociální charta (1961). 

Zdravotnické systémy v Evropě patří k nejrozvinutějším na světě. Základem práv 

na ochranu zdraví na úrovni Společenství je čl. 152 Smlouvy ES, který prohlašuje zajištění 

vysokého stupně ochrany zdraví jako součást stanovení a provádění všech politik 

EU. V čl. 152 SES nenalezneme zmocnění pro vydávání sekundárních legislativních 

předpisů, otevírá se tak prostor pro užití OMC. 

Každá země EU si sama volí zdravotní politiku, jež nejlépe odpovídá tamějším 

podmínkám. Všechny členské státy však sdílejí společné hodnoty, k nimž např. řadíme právo 

občanů na stejnou vysokou úroveň zdravotní péče či zásadu rovnosti v přístupu ke kvalitní 

zdravotní péči. Je tudíž evidentní potřeba spolupráce při řešení společných problémů: 

nejvíce znevýhodněné skupiny obyvatel jsou nejčastěji nemocné; je nutné řešit problémy 

nedostatečného přístupu k péči (dlouhé čekací doby, vysoké náklady na péči, složitá 

administrativa, nedostatečná prevence atd.) či problém ufinancovatelnosti péče při stárnutí 

populace, jež má vyšší a odlišné nároky na zdravotní péči a její organizaci; nemoci navíc 

neznají státních hranic, zejména v dnešním globalizací propojeném světě, kde mnoho lidí 

denně cestuje na velké vzdálenosti. Společně je možno lépe čelit potenciálním hrozbám, 

jakými jsou epidemie či bioterorismus. Snahou EU je, aby se ve všech oblastech lidských 

činností přihlíželo k jejich dopadům na zdraví populace. Proto také existují společné normy 

EU týkající se bezpečnosti potravin, uvádění údajů o výživě, o bezpečnosti zdravotnických 

zařízení, o krevních produktech a orgánech či o kvalitě ovzduší a vody. Životní prostředí 

                                                 
51 Krátký přehled činnosti EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy lze nalézt např. na adrese 
http://www.euroskop.cz/670/sekce/vzdelavani-a-odborna-priprava/, ze dne 1.června 2009 



 

 

má samozřejmě velké dopady na zdraví obyvatelstva, za tím účelem se EU snaží o větší 

provázanost jednotlivých oblastí politiky.52 

Činnost EU se podle SES musí zaměřovat na zlepšování veřejného zdraví, 

předcházení nemocem a zjišťování příčin ohrožení zdraví. Na základě principu subsidiarity 

EU musí respektovat odpovědnost členských zemí za organizaci a poskytování 

zdravotnických služeb a zdravotní péče, ke zlepšování veřejného zdraví proto zejména 

slouží vyhlašování strategií. Strategie EU pro zdraví se zaměřuje především na posílení 

spolupráce a koordinace, podporu vzájemné výměny informací a znalostí a na pomoc státům 

při vytváření vnitrostátní legislativy. Za tímto účelem EU vyvíjí ucelený zdravotnický 

informační systém, který má v celé EU poskytovat přístup ke spolehlivým a aktuálním 

informacím o hlavních tématech souvisejících se zdravím, a tedy i základ pro společnou 

analýzu faktorů ovlivňujících veřejné zdraví. Dalšími cíli je zajištění bezpečnosti pacientů 

a kvality zdravotní péče a usnadnění přeshraniční zdravotní péče a mobility zdravotníků 

a pacientů.53  

Počátek diskuzí o společných cílech v oblasti zdravotní péče se datuje od zasedání 

Rady v Göteborgu a v Lisabonu. Základy OMC v oblasti veřejného zdraví se pojí 

s Lisabonskou strategií. Poprvé zde Rada stanovila společné cíle a kritéria pro zachování 

sociální soudržnosti i z hlediska zdravotní péče. Evropská rada na zasedání v Barceloně 

v březnu 2002 stanovila tři hlavní zásady pro reformu systémů zdravotní péče: 

- dostupnost systému zdravotní péče pro každého 

- vysoce kvalitní péče 

- dlouhodobá finanční udržitelnost 

Ve sdělení Komise z roku 2004 COM (2004) 304: Modernizace sociální ochrany 

pro rozvoj vysoce kvalitní, dostupné a udržitelné zdravotní a dlouhodobé péče 

jsou rozpracovány základní záměry a kritéria. Mezi základní cíle patří: 

- zajištění přístupu k péči vysoké kvality – univerzální přístup, poctivost a solidarita 

- záchranná síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení spojenému s nemocí, úrazem, 

postižením nebo stářím – pro příjemce péče a jejich rodinné příslušníky 

- vysoká kvalita péče s cílem vysoké kvality života 

- finanční udržitelnost zdravotní péče vysoké kvality zajištěné všem 

Pro podporu národních strategií s využitím OMC bylo navrženo zahájit identifikaci možných 

ukazatelů pro společné cíle, aby byly rozvinuty systémy péče na základě činností 

prováděných v rámci akčních programů i spolupráce s mezinárodními organizacemi.54  

                                                 
52 Další informace ohledně zdravotní politiky v EU dostupné na adrese http://europa.eu/pol/health/overview_cs.htm, ze dne 
1.června 2009 
53 Blíže Portál EU o veřejném zdraví na adrese http://ec.europa.eu/health-eu/health_in_the_eu/policies/index_cs.htm, ze dne 
2.června 2009 
54 dokument COM (2004) 304 dostupný na adrese http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do, ze dne 3.června 2009 



 

 

 V roce 2005 došlo k revizi Lisabonské strategie a zároveň ke změně strategií 

sociálního začleňování, oblasti důchodů a zdravotní a dlouhodobé péče. Došlo ke sladění 

procesu a původně samostatné národní akční plány byly spojeny v jeden společný. 

Tři tematické plány (Národní akční plán sociálního začleňování, Národní strategická zpráva 

o důchodech a Národní plán zdravotní a dlouhodobé péče) jsou nyní zahrnuty v rámci jediné 

Národní zprávy o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování.55 K zastřešujícím 

cílům v rámci zdravotní a dlouhodobé péče, k nimž mají členské státy směrovat své reformní 

kroky, patří:  

- zaručit dostupnost přiměřených služeb zdravotní a dlouhodobé péče pro všechny 

a zajistit, aby potřeba péče nevedla k chudobě a finanční závislosti 

- podporovat kvalitu služeb zdravotní a dlouhodobé péče, která se musí přizpůsobovat 

měnícím se potřebám společnosti; stanovit standardy kvality, které reflektují dobrou 

praxi na mezinárodní úrovni a posilovat odpovědnost profesionálů a příjemců péče 

- zajistit dostupnost a udržitelnost dlouhodobé péče vysoké kvality, podporou zdravého 

a aktivního životního stylu; zajistit kvalitní lidské zdroje v sektoru dlouhodobé 

a zdravotní péče, především vhodnými pobídkami pro uživatele i poskytovatele 

Od roku 2005 je tedy nadále zdravotní a dlouhodobá péče součástí širšího celku sociální 

ochrany. 

Aktivita EU v oblasti zdraví spočívá zejména ve vyhlašování akčních programů. 

Prvním úspěšným integrovaným projektem Společenství v oblasti veřejného zdraví byl akční 

program na léta 2003 - 2008. Od ledna 2008 ho nahrazuje a na něj navazuje druhý akční 

program Společenství v oblasti veřejného zdraví 2008 - 2013 pod názvem HEALTH – 

Společně pro zdraví.56 Cílem tohoto programu je zlepšit ochranu zdraví občanů, podporovat 

zdravý životní styl a šířit mezi občany informace o zdraví a zdravém životním stylu. Program 

je spravován přímo Evropskou komisí, respektive Výkonnou agenturou pro oblast veřejného 

zdraví (Public Health Executive Agency). Tato agentura se svým sídlem v Lucemburku 

je hlavním správcem rozpočtu, vybírá konkrétní projekty a kontroluje jejich implementaci. 

Zároveň poskytuje programu nezbytnou podporu ve formě koordinace činnosti pracovních 

skupin, zpracovávání analytických studií nebo organizaci seminářů a konferencí. Mezi 

zastřešující cíle programu patří:  

- zlepšení ochrany zdraví občanů 

- podpora zdraví, včetně snižování zdravotních nerovností 

- vytváření a šíření informací a znalostí z oblasti zdraví 

                                                 
55  Informace o NAPSI zpracovávaných v ČR dostupné na adrese http://www.mpsv.cz/cs/3000, ze dne 8.června 2009 
56 Bližší informace dostupné na adrese http://ec.europa.eu/health/ph_overview/overview_en.htm; ze dne 8.června 2009 



 

 

Program nyní stanovuje rámec pro budoucí společné postupy členských států v oblasti 

zdravotní péče. Při provádění všech politik a činností Společenství by měl být zajištěn vysoký 

stupeň ochrany veřejného zdraví.57  

OMC se snaží najít své uplatnění v této oblasti postupně, pokroky nejsou tak znatelné 

jako v některých jiných oblastech, dílčí úspěchy však metodě nelze upřít. Politika zdravotní 

a dlouhodobé péče je v kompetenci jednotlivých států a tudíž vývoj závisí nejen na politické, 

ale i ekonomické situaci země. Společné hodnoty jsou však dobrým základem pro další 

rozvoj a budoucí společný postup. Nelze hovořit o vytvoření nějakého jednotného 

evropského zdravotního systému, důležitým záměrem je zajištění kvalitní zdravotní péče 

pro každého, finanční udržitelnost a rychlá reakce na nové podněty.   

 

4.5. Životní prostředí 

Ochrana životního prostředí je jedním z nejmladších témat mezinárodních debat. 

Životní prostředí má zásadní význam pro kvalitu života současné i budoucí populace. 

Dodnes se konala řada mezinárodních konferencí týkající se environmentální ochrany. 

Prioritami v ochraně životního prostředí jsou boj proti změně klimatu, ochrana biologické 

rozmanitosti či snižování dopadů znečištění na zdraví. 

Vysoká úroveň ochrany životního prostředí může podnítit inovace, zároveň může 

pomoci ke vzniku obchodních příležitostí. EU převzala dosavadní vývoj v oblasti ochrany 

na světové úrovni a přijala jej za své. EU patří vedoucí postavení v boji proti změně klimatu, 

snaha v oblasti snížení spotřeby energie a emisí může příkladem i pro ostatní země světa. 

EU se mj. také zasazuje o zavedení podobných politik ve světě, zejména v průmyslových 

státech. EU vyvinula jako první na světě systém pro obchodování s emisemi, který slouží 

zejména ke snižování oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů (závazek EU přijala 

při podpisu tzv. Kjótského protokolu). Z dalších oblastí se EU orientuje na ochranu proti 

hluku, problematiku odpadů, ochranu vzácných druhů či stanovení limitů pro znečištění 

ovzduší nebo kvality vody. Opatřeními v oblasti životního prostředí mohou být omezení 

používání určitých látek nebo produktů, často jsou zaměřovány ke zvýhodnění používání 

bezpečnějších alternativ a podpoře výrobků z ekologických materiálů.58 

Politika životního prostředí staví na zásadách prevence a nápravy ohrožení, 

především u zdroje znečištění. Základem pro danou oblast je čl. 174 SES. Vyjádřením 

směrodatných cílů v oblasti životního prostředí jsou zejména již od roku 1973 přijímané 

Environmentální akční programy. Dosud těchto programů je šest, posledním z nich Šestý 

                                                 
57 Akční program Společenství dostupný na adrese http://ec.europa.eu/health/ph_programme/pgm2008_2013_en.htm;  
přehledný souhrn informací o činnosti EU dostupný na adrese 
http://www.cabrnoch.cz/index.php/2007/12/05/program_health_2008_2013_a_spolea_na_pro_zdravas, ze dne 7.června 2009 
58 Blíže portál Europa: http://europa.eu/pol/env/overview_cs.htm, ze dne 8.června 2009 



 

 

akční program (2001 - 2010) Životní prostředí 2010: naše budoucnost, naše volba.59 Hlavním 

cílem programu je zajištění efektivní aplikace právních předpisů o životním prostředí 

v členských státech EU, začlenění environmentální problematiky do dalších oblastí 

hospodářství a snaha o podnícení aktivní účasti občanů a podniků v jejich úsilí o lepší životní 

prostředí. Akční plán se zaměřuje na boj proti změně klimatu, na ochranu biologické 

rozmanitosti, což představuje ochranu přírodních systémů, zabránění půdní eroze 

a znečišťování, dále na snižování dopadů znečištění životního prostředí na zdraví a lepší 

využívání přírodních zdrojů a odpadové hospodářství.60 K dosažení těchto cílů slouží 

různorodé nástroje, které se vzájemně doplňují.  

EU také vydává doporučení a stanoviska k ochraně životního prostředí a koordinuje 

programy z fondů ES. Na tomto místě je vhodné zmínit dokument ČR: Operační program 

životního prostředí schválený Evropskou komisí pro Českou republiku na období 2007 – 

2013. Tento program vychází ze Šestého akčního plánu pro životní prostředí, Lisabonské 

strategie, strategie udržitelného rozvoje EU a mj. i ze státních politik životního prostředí ČR. 

Program představuje historicky první velkou koncepci a neopakovatelnou příležitost 

pro investice do životního prostředí za finanční podpory z rozpočtu EU (konkrétně z Fondu 

soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj). Prioritami programu jsou zlepšení 

stavu životního prostředí přispívající k atraktivnosti prostředí a zlepšení stavu zdraví 

obyvatelstva.61 

 Obecně používání OMC, ač tato oblast nepatří mezi typické politiky, přináší pro oblast 

životního prostředí svá pozitiva. Převážně kladné hodnocením se objevilo již v roce 2003 

v článku autorů R. Andreas Kraemer, Anneke Klading a Ingmar von Homeyer: OMC - výhody 

a nevýhody pro politiku životního prostředí (The EU Open Method of Coordination: Risks and 

Chances for Environmental Policy - tato stať byla zároveň podkladem pro diskuzi o vlivu 

OMC na konferenci ve Vídni v dubnu 2003). Ukazuje se, že environmentální OMC je užívána 

rozdílně v několika kontextech. První politikou, do které OMC zasahuje, je oblast vnitřního 

trhu, druhou oblastí je „klasická“ politika ochrany životního prostředí a třetí oblast se týká 

problematiky trvale udržitelného rozvoje. Ve všech oblastech můžeme konstatovat její 

pozitivní dopad na rozvoj ochrany životního prostředí.62 

Udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí je důležitým tématem i pro budoucí 

generace. Lidská činnost výrazně ovlivňuje stav životního prostředí, životní prostředí 

však ovlivňuje životy nás všech. Ochranu životního prostředí by proto měl mít na paměti 

                                                 
59 6. Environmentální akční program Evropské unie a související informace dostupné na adrese 
http://www.czp.cuni.cz/knihovna/6EAP/Default.htm, ze dne 10.června 2009  
60 Tomeš, Igor/Koldinská, Kristina: Sociální právo Evropské Unie, nakladatelství C.H.Beck, Praha 2003, ISBN: 80-7179-831-2, 
str. 217 - 222 
61 Informace o  Operačním programu ČR pro životní prostředí na adrese http://www.opzp.cz/sekce/16/strucne-o-op-zivotni-
prostredi/, ze dne 10.června 2009  
62 Kraemer, R. Andreas/Klassing, Anneke/von Homeyer, Ingmar: The EU Open Method of Co-ordination: Risks&Chances for 
Environmental Policy, 2003, dostupné na adrese http://ecologic.eu/1020, ze dne 12.června 2009 



 

 

každý z nás. I tlak veřejnosti tzv. „zezdola“ může napomoci v rozvoji oblasti životního 

prostředí, ekonomické aspekty nesmí být nadřazovány, problematika trvale udržitelného 

rozvoje musí mít na paměti zejména ochranu životního prostředí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Důchodové systémy a OMC, vliv OMC v EU a v ČR 

Společným problémem celé Evropy se v poslední době v důsledku prodloužení délky 

lidského života a vzrůstem počtu osob seniorského věku stalo téma důchodových systémů, 

resp. problematika udržitelných důchodů. Důchodový systém a v zásadě celá oblast 

sociálního zabezpečení nepatří v Evropské unii ke společným politikám, tudíž rozhodnutí 

týkající se současného stavu i budoucího vývoje oblasti důchodů jsou zcela v kompetenci 

jednotlivých národních států. 

Problém stárnutí populace s jeho veškerými sociálními i ekonomickými dopady 

je však hojně diskutován již od 90. let 20. století. K tomuto tématu bylo zpracováno mnoho 

statistických analýz. Demografické aspekty musí býti brány v potaz. Vycházeje ze statistik 

zpracovaných nejen v rámci Eurostatu se předpokládá další prodlužování věku obyvatelstva. 

Jak ukazují statistiky (viz. příloha 1) dochází ke stárnutí populace, růstu počtu seniorů 

ve všech státech Unie a naopak propadu počtů osob ekonomicky aktivních. Zvyšuje 

se střední věk obyvatelstva, celkový počet evropské populace stagnuje, ke zvýšení počtu 

obyvatel a ke zvýšení porodnosti v evropských státech přispívají spíše jen do evropských 

zemí přicházející migranti. Osoby důchodového věku jsou více ohrožovány chudobou, 

dochází ke zvyšování výdajů ve zdravotnictví (pro dlouhodobou, chronickou nemocnost 

těchto osob). Problémem je také zaměstnávání osob starších 50ti let (viz. příloha 2).  

Očekává se, že pokračující demografické aspekty (stárnutí populace, nízká 

porodnost) se silně projeví v ekonomické oblasti. Je zřejmé budoucí zvýšení veřejných 

výdajů, čímž je obecně ohrožena dlouhodobá udržitelnost veřejných financí.  

 

5.1. Vývoj OMC v oblasti důchodů 

Dlouhodobá finanční udržitelnost sociálních systémů je složitým problémem v celé 

Evropě. Problémem stárnutí obyvatel a jeho dopad na ekonomickou situaci se EU intenzivně 

zabývá od zasedání Evropské rady v Lisabonu v roce 2000. Na lisabonském summitu bylo 

doporučeno využívání OMC v několika oblastech. OMC je třeba prosazovat a prohlubovat 

ji, neboť se jedná o významný nástroj pro konvergenci společných cílů. 

V březnu roku 2001 se konalo zasedání Evropské rady ve Stockholmu. Na summitu 

ve Stockholmu se diskutovalo zejména o modernizaci evropského sociálního programu. 

Mimo jiné se však Rada zabývala i stárnutím obyvatelstva, které může vést k neúnosnému 

zvýšení nároků na systémy sociálního zabezpečení. Evropská rada navrhla, aby se OMC 

začala využívat i v otázce udržitelné úrovně důchodů.  

Na zasedání v červnu 2001 v Göteborgu Rada stanovila na základě zprávy 

o přiměřených a udržitelných důchodech (zpráva pod názvem Adequate and Sustainable 

Pensions, A report by the SPC on the future evolution of social protection byla vypracována 



 

 

Komisí pro sociální začleňování)63 tři základní principy pro dlouhodobou udržitelnost 

penzijních systémů: 

- zajistit schopnost systémů plnit cíle v sociální oblasti 

- zachovat finanční udržitelnost 

- vyhovět měnícím se potřebám společnosti 

V rozhodnutí Komise 2001/548/EC z 9. června 2001 se mj. ustanovuje „pension forum“, které 

by se mělo zabývat ve spolupráci s ostatními relevantními institucemi právě oblastí 

důchodových systémů (zástupci zde mohou diskutovat nad problémy týkající se problematiky 

penzijních systémů a hledat vhodná řešení).64  

V prosinci téhož roku se opětně sešla Evropská rada na zasedání v Laekenu, 

kam také řadíme počátek vlastního procesu realizace OMC v oblasti důchodů. Byly 

zde stanoveny společné cíle přiměřenosti, finanční udržitelnosti a přizpůsobivosti. Výhody 

OMC jsou spatřovány zejména v dialogu a vzájemné spolupráci, jež byla vztáhnuta 

k záležitostem týkajících se reforem důchodových systémů. OMC se může více orientovat 

na místní úroveň, a tím umožňovat i větší angažovanost místních autorit. Na zasedání 

v Laekenu bylo schváleno jedenáct společných cílů v oblasti důchodů (neopustiv rámec 

základních principů – přiměřenost, finanční udržitelnost a modernizace důchodových 

systémů). 

Členské státy se postupně zapojily do procesu OMC v oblasti důchodových reforem 

a od roku 2002 byly zasílány Komisi národní strategické zprávy. První společná zpráva 

v oblasti důchodů (Joint report on pensions, 2003) podtrhuje závislost mezi finanční 

udržitelností a přiměřeností důchodů v souvislosti se stárnutím populace a potřebou 

všeobecných reforem soustředících se na přiměřené, lehce dostupné a zároveň finančně 

udržitelné důchodové systémy. Ve zprávě se členské státy vyzývají zejména ke zlepšení 

nabídek pracovních příležitostí pro starší občany, jež poté zůstanou déle na trhu práce, 

k posílení spojení mezi příspěvky a výhodami z nich vyplývající ke zvýšení veřejného 

a soukromého financování systému apod.65 

 Již v květnu 2003 Komise navrhla zefektivnění spolupráce v oblasti důchodových 

systémů „a společně s plánovanou prací na zdravotní a dlouhodobé péči vytvořit 

tak integrovaný proces. Cíl byl dvojí: proces posílit a lépe jej propojit s lisabonským 

procesem, zejména s hlavními směry hospodářské politiky a s evropskou strategií 

zaměstnanosti. Komise navrhla strukturu pro podávání zpráv a hodnocení v těchto třech 

oblastech a synchronizovala časový rozvrh s hlavními směry hospodářské politiky 

a zásadami zaměstnanosti.“ (cit. KOM (2005) 706, str. 3) Členské státy vyjádřily obecnou 
                                                 
63 Dokument dostupný na adrese http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/adequacy_sustainability_en.htm, ze dne 
4.července 2009 
64 Blíže na adrese http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/pensions_forum_en.htm, ze dne 5. července 2009 
65Bližší informace dostupné na adrese http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/adequacy_sustainability_en.htm, ze dne 
4.července 2009 



 

 

podporu, zejména pro zjednodušení podávání národních zpráv, ovšem ne tak pro sloučení 

specifických procesů.  S ohledem na vývoj však byla v dubnu 2005 předložena předběžná 

politická prohlášení členských států: „Členské státy souhlasí, že na tuto oblast lze užitečně 

použít efektivnější otevřenou metodu koordinace s cílem stimulovat rozvoj politiky, zdůraznit 

společné úkoly a usnadnit vzájemné učení.“ (cit. KOM (2005) 706, str. 4). 

V roce 2005 proběhla revize Lisabonské strategie a sociální ochrana se stala pouhou 

součástí celého procesu. Jednotlivé procesy OMC v oblastech důchodů, sociálního 

začleňování a zdravotní a dlouhodobé péče byly sjednoceny v jeden společný. Tvorba politik 

v rámci revidované Lisabonské strategie by měla podporovat zejména cíle sociální 

soudržnosti a začlenění, v rámci nichž je zahrnuta i problematika penzijních systémů, 

potažmo systémů sociálního zabezpečení obecně. 

 

5.1.1. Národní strategické zprávy, zprávy Komise 

OMC je metodou založenou na vzájemné spolupráci, analýze a výměně tzv. dobrých 

zkušeností. Členské státy nesou svou vlastní odpovědnost za vývoj v dané oblasti a díky 

OMC, jež patří mezi tzv. „měkké nástroje“ („soft law“), může být rozvoj daných oblastí 

zjednodušen při vzájemné spolupráci. Členské země zpracovávají národní zprávy o stavu 

jejich vývoje, Komise v rámci monitoringu zpracovává všeobecné zprávy v určitých cyklech 

a nezávazně doporučuje další společné cíle v rámci dané oblasti. 

První vlna národních strategických zpráv z oblasti důchodů se datuje rokem 2002, 

své zprávy zpracovaly všechny členské státy EU.66  

Na základě těchto zpráv jsou zpracovávány souhrnné zprávy Komisí. V prosinci 2003 

vydala Komise shrnující zprávu věnovanou politice přiměřených a udržitelných důchodů 

COM (2002) 737 (Joint report by the Commission and the Council on Adequate 

and sustainable pensions). Zpráva popisuje stav, jaký byl v jednotlivých členských státech 

dosud dosažen. Analyzuje situaci, jak se členské státy vyrovnávají s vývojem v této oblasti, 

jak úspěšné byly v konvergenci společných cílů ustanovených již na zasedání v Laekenu. 

Mezi konkrétnější cíle pohybující se v rámci tří základních záměrů, tj. přiměřenosti důchodů, 

finanční udržitelnosti důchodových systémů a jejich modernizace, byly již na zasedání 

v Laekenu zahrnuty: 

- prevence proti sociálnímu vyloučení: zajistit osobám, že po odchodu do důchodu 

jim zůstane zachována slušná životní úroveň, nebudou ohroženi chudobou; že 

se budou podílet na ekonomické prosperitě jejich země a že se mohou aktivně 

účastnit veřejného, sociálního i kulturního života společnosti 

                                                 
66 Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené 
království Velké Británie a Severního Irska, Švédsko, Španělsko – zprávy dostupné na adrese 
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/adequacy_sustainability_en.htm, ze dne 10.července 2009 



 

 

- umožnění lidem zachovat si životní úroveň: poskytnout přístup pro všechny osoby 

k vhodným důchodovým mechanismům, veřejným i/nebo soukromým, které umožňují 

vydělávat, zvýšit nároky (právo) na důchod tak, aby bylo možno zajistit jejich životní 

úroveň na rozumném stupni po odchodu do důchodu 

- propagace solidarity: podporovat solidaritu mezi i vně generací 

- zvýšení úrovně zaměstnanosti: dosáhnout vysokého stupně zaměstnanosti 

za pomoci všeobecných reforem pracovního trhu, jak je naznačeno EES a v kontextu 

BEPG 

- prodloužit pracovní aktivitu osob: zajistit, v souvislosti s vývojem trhu práce 

a ekonomických oblastí, všechny relevantní odvětví sociální ochrany (v jejím rámci 

i důchodové systémy); nabídnout efektivní nabídky pro pracovní aktivitu starších 

pracovníků, aby tyto osoby nebyly povzbuzovány k odchodu do předčasného 

důchodu, aby nebyly penalizovány, pokud na pracovní pozici zůstanou i poté, 

kdy již dospěly do důchodového věku; aby důchodový systém umožnil volbu 

postupného odchodu do důchodu 

- vytvoření systému udržitelného v rámci veřejných financí: reforma důchodových 

systémů musí být vhodně zvolena, aby bylo možno zachovat udržitelnost veřejných 

rozpočtů, zároveň potřeba udržitelnosti důchodových systémů musí být doprovázena 

zdravou fiskální politikou, zejména tedy snížením státních dluhů  

- přizpůsobení výhod a příspěvků ve vhodném poměru: zajistit, aby opatření a reformy 

udržely vhodný poměr mezi aktivním přispíváním a pobíráním příspěvků, tak aby 

nedošlo k přetížení ekonomicky aktivního obyvatelstva a naopak aby byly zajištěny 

přiměřené dávky pro seniory; tento cíl může také zahrnout založení jednoúčelových 

rezervních fondů, které by byly používány pouze pro výplaty důchodů 

- zajistit, aby i soukromé příspěvky na důchody byly adekvátní a finančně zdravé: 

zajistit ustanovením vhodného rámce a managementu pro fungování privátních 

i veřejných fondů, které mohou následně poskytovat výplaty důchodů s požadovanou 

efektivitou, dostupností, přenosností a bezpečností 

- přizpůsobit se více flexibilním zaměstnáním a kariérním vzorcům: zajistit, aby 

důchodové systémy byly kompatibilní s požadavky flexibility a bezpečnosti (ochrany) 

pracovního trhu 

- úsilí pro větší rovnost mezi muži a ženami: zhodnotit důchodová opatření s ohledem 

na zajištění principu rovných odměn mezi muži a ženami 

- demonstrace schopnosti důchodových systémů vyrovnat se s výzvami: vytvořit 

systémy transparentní a adaptabilní ke změnám okolností tak, že občané neztrácí 

v tyto systémy důvěru; vyvinout spolehlivé a lehce srozumitelné informace 



 

 

o dlouhodobých perspektivách systémů, znatelně s ohledem na vývoj úrovně výhod 

a příspěvků; podporovat co nejširší možný konsenzus67 

Monitoring plnění společně ustanovených záměrů pokračuje i po revizi Lisabonské 

strategie, oblast důchodů se však stala součástí širšího celku. První hodnocení politiky 

důchodů poté, co byla zahrnuta do širšího rámce sociální ochrany, provedla Komise 

ve své zprávě KOM (2005) 706: Pracujme společně, pracujme lépe: nový rámec 

pro otevřenou koordinaci politiky sociální ochrany a začlenění v Evropské unii. V rámci této 

zprávy Komise navrhuje další společné cíle pro zefektivnění OMC v oblasti sociální ochrany 

a sociálního začlenění. Mezi zastřešující cíle OMC patří podpora sociální soudržnosti 

a rovné příležitosti pro všechny, dosažení propojení s lisabonskými cíli v oblasti dosažení 

většího hospodářského růstu a většího počtu a lepších pracovních míst a se strategií 

udržitelného rozvoje EU a posílení správy, průhlednosti a zapojení zúčastněných stran 

do vytváření, provádění a sledování politiky. V rámci důchodové politiky mezi hlavní priority 

patří záměr zajistit odpovídající a udržitelné důchody:  

- „V duchu solidarity a spravedlnosti mezi generacemi a v rámci nich zaručit 

odpovídající důchodové příjmy pro všechny a přístup k důchodům, které lidem 

umožní udržet si v přiměřené míře svou životní úroveň po odchodu do důchodu. 

- V kontextu zdravých veřejných financí zajistit finanční udržitelnost veřejných 

i soukromých důchodových systémů, zejména: podporou delšího produktivního života 

a aktivního stárnutí, zajištěním správné a spravedlivé rovnováhy příspěvků a dávek 

a podporou dostupnosti a zajištěním bezpečnosti financovaných i soukromých 

systémů. 

- Zajistit, aby důchodové systémy byly průhledné, dobře přizpůsobené potřebám 

a očekáváním žen a mužů a požadavkům moderní společnosti, demografickému 

stárnutí a strukturálním změnám, aby lidé dostávali informace, které potřebují 

k naplánování odchodu do důchodu a aby se reformy prováděly na základě 

co nejširšího konsensu.“ (cit. KOM (2005) 706, str. 6) 

Důchodové systémy jsou jednou z nejdůležitějších vymožeností současné doby, 

úspěšně redukují chudobu starých lidí, kteří jsou hrozbou chudoby mnohem více ohrožováni 

než lidé v ekonomicky aktivním věku. Jak vyplývá ze zprávy, efektivnější OMC by mohla 

podle názoru Komise přispět k rychlejšímu a úspěšnému vývoji oblasti. Výzva k užší 

a intenzivnější spolupráci členských států, k politické podpoře a zviditelnění procesu 

je poselstvím Komise. „Před evropskými systémy sociální ochrany a evropskou politikou 

sociálního začlenění stojí velké úkoly. Práce vykonaná v rámci otevřené metody koordinace 

v oblasti sociálního začlenění a důchodů na ně již značně upozornila. Reakce na hodnocení 
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ukazují, že ti, kteří s otevřenou metodou koordinace přišli do styku, ji oceňují. Otázka, kterou 

je třeba si položit, nezní, zda je otevřená metoda koordinace cenná, ale zda na tyto úkoly 

stačí. Střednědobý přezkum lisabonského procesu otevřeně požaduje, aby se všechny 

sociálně-ekonomické procesy v EU více zaměřily na provádění a zviditelnily se. A díky 

současné diskusi o budoucnosti evropského sociálního modelu se politika sociální ochrany 

a sociálního začlenění staly středem nebývalé politické pozornosti. Cílem návrhů na nový 

rámec, které se zde předkládají, je učinit z otevřené metody koordinace silnější a viditelnější 

proces, lépe propojený s lisabonskou strategií a s větším prostorem pro učení, výměnu 

zkušeností a šíření politiky, kterých si účastníci cení. Ale splnění některých hlavních úkolů, 

například překlenutí rozdílu mezi stanovením cílů a prováděním politiky, si vyžádá více 

než pouhou změnu postupů. Vzhledem k tomu, že navrhované zefektivnění otevřené metody 

koordinace úzce souvisí se zaměřením vedoucích představitelů států a vlád na sociální 

rozměr Evropské unie, lze doufat, že se mu dostane silné politické podpory, kterou 

k úspěchu potřebuje.“ (cit. KOM (2005) 706, str. 11) 

Následovaly další národní strategické zprávy členských států, které umožňují hlubší 

analýzu vyskytujících se problémů. V roce 2005 byla pro EU také poprvé zpracována 

Národní strategická zpráva o přiměřených a udržitelných důchodech ČR. Rozsáhlejší 

pojednání o národních strategických zprávách nalezneme v pracovním dokumentu Komise 

SEC (2006) 304 o přiměřených a udržitelných důchodech.68 

Dalším finálním dokumentem, v kterém se Komise zabývá hodnocením 

pokračujícícho procesu OMC, je Společná zpráva o sociální ochraně a sociálním začlenění 

2006 – KOM (2006) 62. Tato druhá společná zpráva o sociální ochraně a sociálním 

začlenění reaguje zejména na záměr zefektivnění OMC v rámci všech tří součástí politiky, 

tj. sociálního začlenění, důchodů a zdravotní a dlouhodobé péče. Úsilí propojit politiky 

s přepracovanými lisabonskými cíli dosahování většího hospodářského růstu a většího počtu 

a lepších pracovních míst a se strategií udržitelného rozvoje EU je zřetelné zejména v oblasti 

důchodových systémů. „Důchodové reformy ovlivňují zaměstnanost přímo posilováním 

podnětů k prodloužení produktivního věku a omezováním předčasného odchodu z trhu 

práce. Posílením spojení mezi příspěvky a dávkami rovněž podněcují aktivitu a legálně 

přihlášenou zaměstnanost v průběhu celého aktivního věku. Úspěch tohoto přístupu 

však nezávisí pouze na pobídkových strukturách důchodových systémů. Klíčovou záležitostí 

pro reformu trhu práce a pro budoucí národní programy reforem je otevření trhů práce 

pro starší pracovníky a pomoc setrvat v práci déle, a to i efektivním využitím informační 

a komunikační technologie. … Spojitost mezi sociální ochranou a záležitostmi růstu lze jasně 

vykreslit v oblasti důchodů. Finančně zdravé veřejné důchody a udržitelné veřejné finance 

se vzájemně posilují, což dále podporuje dlouhodobou hospodářskou výkonnost. Význam 
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zdravého obyvatelstva – jak obyvatelstva jako celku, tak zejména starší věkové skupiny – 

pro hospodářský růst se obecně uznává. Pokud jde o politiku začlenění, představuje 

vyloučení osob a skupin jako jsou přistěhovalci a etnické menšiny z účasti na práci a životě 

společnosti plýtvání zdroji, kterým je třeba se zabývat z ekonomických důvodů i z důvodů 

sociální spravedlnosti. Udržitelnost systémů sociální ochrany zároveň závisí 

na perspektivách růstu, a tudíž na úspěchu národních strategií reforem na podporu 

konkurenceschopnosti a produktivity.“ (cit. KOM (2006) 62, str. 6) 

Národní strategické zprávy členských států předložených v červenci 2005 ukázaly 

podstatný pokrok v reformách v oblasti důchodů. K zajištění přiměřených a udržitelných 

důchodových systémů se členské státy ve svých strategiích soustředí zejména na tři cíle: 

omezení státního dluhu, reformování důchodů a zvýšení zaměstnanosti. Ve své zprávě 

Komise uvádí: „Zatímco některé členské státy mají v úmyslu snížit státní dluh s cílem vytvořit 

prostor pro práci na udržitelnosti důchodových systémů, pouze několika zemím 

se to v posledních letech podařilo. Členské státy se rovněž věnují zvýšení zaměstnanosti 

a mnohé z nich uskutečnily reformy, které se začaly projevovat zvýšenou mírou 

zaměstnanosti starších lidí: překážky zabraňující delšímu produktivnímu věku byly omezeny 

a podněty k delší aktivitě byly posíleny, spojení mezi příspěvky a dávkami bylo upevněno 

a v důchodových systémech byla zohledněna očekávaná délka života. Nedávné reformy mají 

tendenci projevovat se poklesem náhradového poměru v daném věku; ten však může být 

kompenzován delším produktivním věkem a většími úsporami, a tím lze zachovat cíl 

přiměřeného příjmu v důchodu, vyhnout se chudobě v důchodu a zachovat přijatelnou výši 

příjmu v důchodu. Některé členské státy zvyšují výši zaručených minimálních důchodů, 

mnohé uznávají období péče o jinou osobu pro výpočet nároku na důchod. Rozvíjí 

se poskytování penzijního připojištění, které má v některých členských státech významně 

přispívat k zachování životní úrovně v důchodu, a posiluje se příslušný právní rámec. Ačkoli 

se předpokládá, že podíl soukromého penzijního pojištění se v příštích desetiletích zvýší, 

ve všech členských státech s výjimkou několika málo zůstanou státní systémy průběžného 

financování hlavním zdrojem důchodů. Byly zmíněny obavy z nerovného přístupu 

k soukromému penzijnímu pojištění a některé členské státy přepracovávají své reakce 

v rámci politik včetně významných daňových pobídek pro pracovníky s nízkými příjmy. 

Ve spojitosti s větším využitím soukromě spravovaných důchodů budou členské státy 

regulovat a sledovat systémy s cílem podpořit dostupnost a předvídatelnost návratnosti.“ 

(cit. KOM (2006) 62, str. 8) 

Novým rysem dosavadních reforem se stalo mj. zavedení automatických nebo 

poloautomatických kontrolních mechanismů, které zajišťují pravidelné sledování zdrojů tlaku 

na důchodový systém, zejména demografických trendů, a zároveň podporují větší 



 

 

průhlednost těchto systémů. Pro důraznější participaci zúčastněných aktérů a další 

zefektivnění procesu OMC po odborné analýze shrnuje Komise hlavní myšlenky:   

„Národní strategické zprávy o důchodech zdůrazňují vzájemné propojení mezi třemi 

obecnými cíli, tedy přiměřeností, udržitelností a modernizací, jejich synergii a vzájemné 

kompenzace. Aby byly reformní strategie úspěšné, zejména při řešení prodlužování 

očekávané délky života, musí být přítomny všechny tři složky společně a je třeba 

o nich i společně uvažovat. Reformy by měly nadále odstraňovat demotivující prvky 

a posilovat pobídky k prodloužení produktivního věku. Je třeba je kombinovat s pokrokem 

v tom, jak zaměstnavatelé a trhy práce zacházejí se staršími pracovníky. To bude 

významným příspěvkem k udržení přiměřenosti důchodů a životní úrovně a k boji 

s chudobou v důchodovém věku. Trend směřující ke snížení náhradového poměru důchodů 

by měl být pečlivě sledován, stejně tak jako plán pobídek k delšímu produktivnímu věku 

včetně možných příjemců minimálních dávek pro důchodce. 

Modernizace poskytování důchodů musí brát lépe v úvahu nové formy práce 

a přerušení pracovní dráhy z důvodu péče o jinou osobu a musí zajistit, aby si ženy 

vybudovaly svá vlastní práva na důchod. Rozvoj soukromého penzijního pojištění může 

doplňovat státní systémy, ale jejich dostupnost a jistota musí být zaručeny. Pravidelné 

přezkumy umožňují, aby se systémy přizpůsobily, a informace o tom, na jakou výši důchodu 

budou mít lidé nárok, pomáhají budovat důvěru. 

… Pokud se podíváme na systémy sociální ochrany jako celek, je třeba zaujmout 

dlouhodobý a celostní přístup, který se soustředí na udržitelnost jako na úkol týkající 

se nejen důchodů a zdraví, na ukazatele mající sledovat účinnost a výkonnost systémů, 

politik a mechanismů financování a na rozvržení výdajů do různých odvětví a na rovnováhu, 

která by měla být nastolena mezi poskytováním služeb z veřejných zdrojů a soběstačností.“ 

(cit. KOM (2006) 62, str. 10)69 

Jak vyplývá z pracovní verze dokumentu Evropské komise SEC (2008) 91 

i ze Společné zprávy o sociální ochraně a sociální inkluzi 2008 (taktéž vypracované Komisí) 

se pozornost v současnosti upíná směrem k soukromým penzijním programům. Veřejné 

penzijní programy mohou zůstat hlavním zdrojem příjmů důchodců, ale zároveň je třeba, aby 

vlády regulovaly soukromé programy a podporovaly lepší investiční gramotnost svého 

obyvatelstva. „Soukromé penzijní programy v EU mají v současné době průměrnou úroveň 

pokrytí 50 – 60 %. V členských státech, kde se očekává, že tyto programy významně přispějí 

k přiměřenosti důchodů, není toto číslo dostačující. Bude jej nutné výrazně zvýšit a zajistit 

tak, aby veškerá pracující populace mohla akumulovat nároky na soukromou penzi.“ 

(cit. Společná zpráva o sociální ochraně a sociální inkluzi, 2008, str. 10) V souvislosti 
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se soukromými programy veřejnost musí být obeznámena s finančními otázkami, aby mohla 

činit kvalifikovaná rozhodnutí, zvláště co se týče vztahu mezi rizikem a ziskem.70  

Ve stejném duchu se nese sdělení Komise ve své zprávě z této oblasti – KOM (2008) 

42: „Jelikož reformy důchodového systému už probíhají, je třeba pravidelně monitorovat, 

co se týče dopadu na budoucí přiměřenost, riziko chudoby a udržitelnost. Mělo by se zlepšit 

povědomí o rizicích spojených s různými důchodovými systémy a podporovat rozhodování 

na základě dobré informovanosti.“ (cit. KOM (2008) 42, str. 2) Penzijní připojištění 

ze soukromých zdrojů má neustále větší význam, je však nutné zvolit vhodnou regulaci 

takových systémů. Je třeba, aby se fondové systémy přizpůsobily délce života; aby byl 

kvalitně definován vztah institucí ke státu; aby byla definována úloha vlády. V neposlední 

řadě je též nutné zajistit informace pro veřejnost a finanční gramotnost obyvatelstva.71    

Reformní úsilí v oblasti důchodů neustále pokračuje. Vzhledem k hrozícím budoucím 

problémům této oblasti jsou si nutnosti řešení vědomi všichni zúčastnění. Ač byla oblast 

důchodů začleněna do širšího rámce práva sociální ochrany, pozornosti neunikla. 

O tom svědčí i akční plány zpracovávané členskými státy. Důchodové reformy je nutné 

uskutečnit ve všech zemích EU. OMC svými nástroji k tomuto vývoji přispívá. Všechny státy 

musí řešit stejné problémy vygenerované zejména demografickými aspekty a sociální 

štědrostí některých systémů. V současné době jsou systémy sociálního zabezpečení 

důležitou součástí, jsou záchrannou sítí proti sociální exkluzi některých osob i nástrojem proti 

materiální chudobě. Ovšem je nutné brát v potaz i ekonomickou stránku, tedy dostatek 

veřejných financí. Důchodové systémy musí být nastaveny tak, aby zajistily svou sociální 

funkci a zároveň byly finančně udržitelné. 

 

5.1.2. Reformy důchodových systémů, koordinace v rámci EU 

Stejně jako Česká republika řeší fenomén dlouhodobé udržitelnosti důchodových 

systémů z důvodů stárnutí celý vyspělý svět. Potřeby reforem těchto systémů si jsou vědomy 

i členské státy EU.  

Pokud hovoříme o tzv. pilířích důchodového systému, je nutno mít na paměti 

rozdílnost terminologie užívanou v souvislosti s EU a naopak v korelaci se Světovou bankou 

(WB). EU, stejně tak OECD, rozlišuje tři pilíře důchodového systému: první pilíř zahrnuje 

sektor státní, tj. veřejný, druhý pilíř sektor zaměstnavatelský (soukromý, většinou dobrovolný) 

a třetí pilíř sektor individuální soukromý.  Naproti tomu terminologie WB hovoří o prvním pilíři 

státním, druhý pilíř zahrnuje sektor soukromý povinný a teprve pod třetí pilíř se zahrnuje 

sektor soukromý dobrovolný (zaměstnavatelský i individuální).  
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Obecně rozlišujeme reformy parametrické a reformy systémové. V rámci 

parametrických reforem dochází pouze ke změně jednotlivých parametrů již fungujícího 

důchodového systému. Pokud jde o reformy systémové, nejčastěji k nim dochází 

v souvislosti s reformami financování, s přechodem od dávkově definovaného (DB) systému 

na příspěvkově definovaný (DC) systém, dochází tak zejména k zavedení nového pilíře. 

V současné době je pozornost směřována k charakteristice každého systému podle rozvoje 

jednotlivých pilířů, zejména dle rozvoje soukromých důchodů.  

V některých zemích přistoupili k výrazné obměně systému jako např. v Polsku, 

na Slovensku či ve Švédsku. Naopak k parametrickým reformám, tj. spíše k úpravám 

existujících systémů přistoupili země jako je např. Německo, Rakousko či Francie.72 

Dobrá praxe a sdílení zkušeností mezi státy v rámci OMC pozitivně přispívá k vývoji 

oblasti. V kontextu EU kromě tzv. „měkkých“ nástrojů přispívají ke koordinaci sociálních jistot 

některé další právní nástroje, typicky nařízení a směrnice. Nejvýznamnějším z nich 

pro oblast sociálního zabezpečení je nařízení Rady (EHS) 1408/71 a 574/72. Toto nařízení 

se vztahuje na všechny právní předpisy týkající se dávek v nemoci a mateřství, dávek 

v invaliditě, včetně těch, jež jsou určeny k udržení nebo zlepšení výdělečné schopnosti, 

dávek ve stáří, dávek pozůstalým, dávek při pracovních úrazech a nemocech z povolání, 

pohřebného, dávek v nezaměstnanosti a rodinných dávek (čl. 4 nařízení). Koordinační 

pravidla se omezují pouze na koordinaci existujících národních sociálních systémů, 

do samotné podstaty těchto systémů však hlouběji nezasahují. Mezi základní principy, 

na kterých je nařízení postaveno, patří rovnost nakládání, aplikace právního řádu jediného 

státu, sčítání dob pojištění a zachování nabytých práv (tj. možná výplata dávek do ciziny). 

Tato pravidla zejména usnadňují mobilitu osob v rámci zemí EU.73  

Okrajově je ovšem třeba v souvislosti s touto tématikou také zmínit, že v oblasti 

doplňkových zaměstnavatelských systémů bylo vydáno Radou několik směrnic. Vznikla 

např. směrnice Rady 98/49/ES o ochraně nároků zaměstnanců a samostatně výdělečně 

činných osob, kteří se pohybují ve Společenství, na penzijní připojištění a směrnice 

2003/41/EC o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi. 

V projednávání je dosud návrh směrnice o minimálních požadavcích na podporu mobility 

pracovníků zlepšením nabývání a zachování nároků na penzijní připojištění. 

 

5.1.2.1. Důchodové systémy v zemích EU 

Současná situace ve státech Unie není stejná, roli samozřejmě hraje struktura 

obyvatelstva, velikost země, předpokládaný vývoj, tradice, zvyklosti atp. Obecně podle 

                                                 
72 Analýza a hlavní charakteristiky penzijních systémů blíže  Doc.MPhil Ondřej Schneider Ph.D: Penzijní systém a jeho reformy 
v ČR a ve světě, Sociální politika 12, Praha 1997, ISSN: 0049-0961, dostupné na adrese 
http://ies.fsv.cuni.cz/sci/publication/user/id/48/lang/cs, ze dne 16.červnence 2009 
73 Nařízení (EHS) 1408/71 a 574/72 dostupná na adrese http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do, ze ne 16.července 2009 



 

 

předpokladů bude populace v EU stagnovat. V zemích EU již nebude populace vzrůstat, 

ale ani klesat. Stárnutí obyvatelstva tak zatíží veřejné finance každého státu. Reformy 

důchodových systémů tak probíhají v celé Evropě. Zatímco státy západní Evropy sahají 

spíše po parametrických změnách, ve východní Evropě se snaží o celkové systémové 

změny. 

 

Belgie 

Důchodový systém Belgie je charakteristický soustavou různých schémat. První pilíř 

představuje základní PAYG penzijní systém. Tento systém zahrnuje tři schémata – schéma 

pro zaměstnance pracující v soukromém sektoru, schéma pro samostatné podnikatele 

a schéma pro státní zaměstnance. Navíc je důchod ovlivňován třemi elementy – kariéra, 

mzda a rodinná situace. Nárok na plný důchod mají v Belgii obecně muži po odpracování 

45 a ženy po 43 letech. Důchodový věk bude 65 let pro muže i ženy. V Belgii je nyní také 

zavedena možnost pobírání minimálního důchodu kombinované s jinými druhy příjmu. 

Reformou prošel částečně i druhý pilíř, jež je v současnosti poměrně dobře rozvinut (hodnota 

aktiv v něm uložených je téměř 20 % HDP) a využívá ho 35 % Belgičanů. Velmi dobře si 

vede třetí pilíř, soukromé spoření na důchod je podpořeno i finančně možností daňových 

úlev.  

 

Dánsko 

Veřejný základní důchodový systém v rámci prvního pilíře je financován z daní. Systém 

je univerzální, nepříspěvkový, vztažen na osoby trvale žijící v Dánsku. Plný důchod 

je podmíněn 40 lety residence v Dánsku počítané od 15 let věku. Zvláštností dánské reformy 

jako jediné v Evropě je snížení důchodového věku z 67 na 65 let. Druhý a třetí pilíř nyní 

využívá 80 % zaměstnanců. V rámci reformy došlo k velkému rozvoji těchto pilířů a jejich 

význam neustále narůstá.  

 

Estonsko 

Estonský penzijní systém se nyní skládá ze dvou typů: státní PAYG DB systém a povinný 

DC fondový systém. První část tedy tvoří státem garantovaná základní dávka financovaná 

ze státního rozpočtu. Povinný fondový systém se počal uplatňovat od roku 2002. Jedná 

se o soukromé fondy, ovšem zároveň pro případ úpadku fondů stát vytváří rezervní fond. 

Důchodový věk je stanoven na 63 let univerzálně, existuje však možnost předčasného 

odchodu do důchodu v 60 letech. Zaveden je i druhý a třetí pilíř, příspěvky jsou však 

zanedbatelné. 

 

 



 

 

Finsko 

Původní finský fondový systém byl později změněn na první pilíř. Základní důchodové 

schéma garantuje minimální příjem pro všechny důchodce (podmíněné 40 lety trvalého 

pobytu ve Finsku) a systém doplněný o příspěvkově definované důchody, jehož zejména 

se dotýkají reformy od roku 2005. Pokud je penze dávkově vyplácená, činí důchodový 

věk 65 let pro muže i ženy a důchod je vyplácen ze státního rozpočtu. Je-li důchod 

příspěvkově definován, důchodový věk se pohybuje v rozmezí 62 – 68 let (v tomto případě 

je zaměstnanec průběžně informován o výši případné penze a odchod do důchodu je čistě 

jeho volbou, kdy tak učiní) a je vyplácen z odvodů z hrubých mezd. Druhý i třetí pilíř prakticky 

neexistují, v budoucnu se však plánuje jejich zavedení. 

 

Francie 

Francouzský důchodový systém je průběžně financovaný systém, cca 98% celkových výdajů 

na důchody jsou financovány odváděnými příspěvky na sociální zabezpečení a daněmi. 

V rámci prvního pilíře jsou poskytovány dávkově definované důchody pro nízkopříjmové 

skupiny, ale i příspěvkově definované důchody. Důchodový věk je 60 let, pozdější odchod 

do důchodu je umožněn, ale omezen hranicí 65 let. Druhý a třetí pilíř mají poměrně dlouhou 

historii, přesto nejsou plně využívány. V rámci druhého pilíře mohou občané Francie volit 

mezi zaměstnavatelským fondem (větší část příspěvku vkládá zaměstnavatel) nebo fondy 

pod veřejnou správou a kontrolou (výhodou jsou daňové odpočty). Třetí pilíř je zcela 

soukromý. Reformní kroky v budoucnosti se zřejmě budou týkat druhého a zejména oživení 

třetího pilíře. 

 

Irsko 

Základní pilíř důchodového systému v Irsku je financován z placených příspěvků 

zaměstnavatelů, zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Systém je založen 

na individuální odpovědnosti, zaručená penze je z pohledu kontinentální Evropy nízká. Důraz 

je kladen na druhý a třetí pilíř. Zejména druhý pilíř je hlavním zdrojem příjmů, převážná 

většina fondů je zřizována zaměstnavateli, dříve většina DB, nynější trend přechodu 

na DC systém je evidentní i v irském systému. Důchodový věk je stanoven na 65 let, 

pozdější odchod do důchodu není umožněn. Dřívější odchod do důchodu je možný za cenu 

snížené penze. Irský systém je z hlediska veřejných rozpočtů velmi výhodný, rizikem je však 

chudoba některých důchodců, výše skutečných důchodů se liší podle účasti v druhém 

a třetím pilíři. 

 

Itálie 

Důchodová reforma probíhá v Itálii již od roku 1992. V letech 1995 a 2004 došlo k výrazným 



 

 

změnám v základním systému důchodového zabezpečení, původní dávkově definované 

důchody se změnily na příspěvkově definované. V Itálii rovněž přistoupili ke zvýšení 

důchodového věku, tato hranice je dosud flexibilní (57 – 65 let), v plánu je sjednocení 

důchodové hranice na 65 let u mužů a 60 let u žen, přičemž odchod i v pozdějším věku bude 

umožněn. Důraz je rovněž kladen na rozvoj druhého a třetího pilíře, zejména druhý pilíř 

by v budoucnu měl výrazně posilnit. 

 

Kypr 

Důchodový systém na Kypru je příspěvkově definovaný, PAYG. Důchodový věk je stanoven 

na hranici 65 let, při splnění zvláštních podmínek je hranice 63 let. Garantovaný minimální 

příjem důchodců je hrazen ze státního rozpočtu. Obecně je výše starobního důchodu 

složena ze dvou částí: minimální dávkově definovaný příjem a část odvislá od výše 

příspěvků. Systém je financován tripartitními příspěvky (zaměstnavatelé, zaměstnanci, stát). 

Co se týče druhého a třetího pilíře, v pravém slova smyslu není zcela rozvinut, spoření 

je dobrovolné. Většina zaměstnanců v soukromém sektoru spoří paušální částkou do fondů, 

které jsou založeny na základě kolektivních dohod. 

 

Litva 

Litevský penzijní systém byl reformován též roku 1995. V rámci prvního pilíře jsou zahrnuty 

dva elementy systému. Část důchodu je dávkově definována, státem zaručena, druhá část 

je definována příspěvkově. Nárok na důchod mají pouze osoby, jež přispívaly do systému, 

nárok na plný důchod mají za předpokladu dosažení 30 let doby přispívání do systému. 

Důchodová hranice je stanovena na 62,5 u mužů a 60 let pro ženy. Povinný fondový systém 

byl představen roku 2004. Toto schéma je v zásadě dobrovolné, ovšem pokud osoba vstoupí 

do fondového systému, vystoupení jí už není povoleno. Třetí pilíř je zaveden, využíván 

je však velmi málo. 

 

Lotyšsko 

Lotyšsko v reformě z roku 1995 převzali švédský model penzijního systému. V prvním pilíři 

je systém příspěvkově definován, státem je zaručen minimální příjem. Důchodový věk 

je stanoven na 62 pro muže i ženy. Povinný fondový systém (virtuální účty) byl představen 

v roce 2001. Druhý a třetí pilíř dobrovolného penzijního spoření byl představen roku 2004 

a je dále rozvíjen.  

 

Lucembursko 

Lucemburský systém má některé tzv. bismarkovské rysy. Základní důchodový systém 

v rámci prvního pilíře se skládá z obecného schématu pro soukromý sektor, tj. zaměstnance 



 

 

a osoby samostatně výdělečně činné a speciálního schématu pro státní zaměstnance. 

Systém je financován příspěvky 24% z hrubých příjmů, jež jsou rozděleny stejně mezi 

zaměstnavatele (8%), zaměstnance (8%) a státní rozpočet (8%). Důchodový věk je stanoven 

univerzálně na 65 let, ovšem pokud osoba již 40 let do systému přispívala, je ji umožněn 

předčasný odchod do důchodu. Lucembursko patří k jedné ze zemí, kde je důchodcům 

umožněno pracovat na zkrácený úvazek při současném krácení důchodu. Starobní důchod 

se skládá ze dvou částí: první část je základní, dávkově definovaná, druhá část se důsledně 

odvíjí od skutečné výše příspěvků. Lucembursko má také založen státní rezervní penzijní 

fond. Druhý a třetí pilíř v jejich systému hrají zatím zanedbatelnou roli, zaměstnavatelské 

fondy jsou dobrovolné. Soukromé spoření na důchody hodlá vláda podporovat zejména 

zavedením možnosti daňových úlev.      

 

Malta 

Maltský systém PAYG prochází neustálým postupným vývojem. Důchodový věk je stanoven 

na 61 let při minimální době pojištění 30 let. Druhý a třetí pilíř se teprve rozvíjí. V dalším 

vývoji je počítáno se zvyšováním důchodového věku, prodloužením doby placení příspěvků 

atd., podobně jako v jiných evropských státech. 

 

Německo 

Důchodový systém v Německu existuje od roku 1957, od kdy je neustále, ale pouze 

parametricky upravován. K výraznějším změnám došlo až mezi lety 1989 – 2001. První pilíř 

je základem německého penzijního systému, PAYG financován a zahrnuje cca 33 milionů 

obyvatel. Důchodový věk je stanoven na 65 let s možností odchodu do předčasného 

důchodu (63 let za podmínky placení pojištění 35 let, resp. 60 let za podmínky placení 

pojištění 15 let a dlouhodobé nezaměstnanosti), do budoucnosti se však počítá i s dalším 

zvyšováním hranice důchodového věku. Reformní kroky z let 2001 - 2004 se zaměřily 

i na druhý a třetí pilíř, které jsou dále rozvíjeny. 

 

Nizozemí 

Důchodový systém v Holandsku je podobný belgickému. Systém je dávkově definovaný 

a zaručuje příjem každému, kdo má trvalý pobyt v Nizozemí a dosáhl věku 65 let. Druhý pilíř 

je velmi dobře rozvinutý díky kolektivním smlouvám, jež zabezpečují povinné pokrytí téměř 

90% všech zaměstnanců. „Zaměstnanecké důchody“ jsou předmětem vyjednávání mezi 

sociálními partnery a jsou kapitálově financovány. Třetí pilíř je typicky soukromý, rozšířené 

je zejména spoření formou penzijního připojištění.  

 

 



 

 

Polsko 

Polsko představilo výrazné reformní kroky v oblasti důchodového zabezpečení v roce 1999. 

Základem pro vyplácení důchodů je povinný a univerzální systém v rámci prvního pilíře. 

Ten se skládá ze dvou částí: příspěvkově definovaný PAYG systém je doplněn o fondové 

spoření, které zajišťují nezávislé soukromé pojišťovací společnosti pod dohledem státu. 

Důchodový věk je odlišný pro muže a ženy, stanovena je hranice 65 let pro muže a 60 let 

pro ženy. Reforma přestavila i možnost zavedení zaměstnavatelských fondů i soukromého 

spoření, ovšem druhý a třetí pilíř zatím v Polsku není příliš využíván. 

 

Portugalsko 

Penzijní systém v Portugalsku je podobný španělskému systému, tedy průběžně 

financovaný. Systém zahrnuje povinně v soukromém sektoru všechny zaměstnané osoby 

i osoby samostatně výdělečně činné. Zvláštní odchylka existuje pro státní zaměstnance, 

policii a armádu, finanční sektor a právníky. Zároveň je dána možnost dobrovolného vstupu 

do systému osobám, které mají trvalý pobyt v Portugalsku, ale nejsou zahrnuti v systému 

sociálního zabezpečení, stejnou možnost mají i osoby portugalské národnosti, které pracují 

v zahraničí. Důchodový věk je zvýšen na 65 let, ovšem je umožněn odchod do předčasného 

důchodu. Naopak je také dána možnost pozdějšího odchodu do důchodu. Druhý a třetí pilíř 

jsou využívány jen minimálně, je nutná další podpora rozvoje. 

 

Rakousko 

Rakousko je typicky sociálním státem. Penzijní systém je založen na tzv. bismarkovském 

modelu. Hlavní podíl tvoří veřejné výdaje, ostatní pilíře byly velmi málo vyvinuté. Zatížení 

veřejných rozpočtů by bylo neúnosné, proto se muselo přistoupit k nepopulárním, 

leč nezbytným reformním krokům. Mezi opatřeními můžeme jmenovat zejména sjednocení 

systému, zvýšení důchodového věku na 65 let pro muže i ženy s možností pozdějšího 

odchodu, plánované zrušení možnosti odchodu do předčasného důchodu, postupné 

prodlužování doby pro započítávání výměry důchodu z 15 až na 40 let a rovněž rozšíření 

systému soukromého penzijního připojištění a firemního pojištění.  

 

Řecko 

Důchodový systém v Řecku v sobě zahrnuje mnoho výjimek pro určité oblasti. V rámci 

prvního pilíře hovoříme o základním a doplňkových důchodech. Základní příjem 

je schématem PAYG systému, jež je rozčleněno napříč pracovním trhem a nabízí široké 

spektrum úrovní, v kterých se důchody pohybují (fondy IKA pro mzdově placené pracovníky, 

OGA pro farmáře). Zvláštní schéma je určeno pro samostatné podnikatele. Důchody pro tyto 

skupiny jsou dávkově definované. Doplňkem k základní částce jsou v rámci prvního pilíře 



 

 

zahrnuty zaměstnavatelské fondy (virtuální), které poskytují doplňkové důchody. 

Ve veřejném sektoru paušální příspěvky jsou také běžné, částka jim poskytovaná 

má charakter výsluhové dávky. Důchodový věk je stanoven na hranici 65 let u mužů a 60 let 

u žen. Druhý a třetí pilíř není v Řecku rozšířen. 

 

Slovensko 

Slovenský důchodový systém již prošel výraznou reformou v roce 2005. Reforma rozdělila 

zákonný systém na dva druhy, jeden je PAYG systém dávkově definovaný, druhý 

pak příspěvkově definovaný systém spoření. Příspěvkový pilíř zahrnuje tedy fondy 

spravované soukromými institucemi. Zaměstnanci nově nastupující do zaměstnání 

automaticky vstupují do obou pilířů, starší zaměstnanci měli na výběr. Důchodový věk je nyní 

stanoven na hranici 62 let univerzálně, předpokládá se však další zvyšování. Dobrovolný 

důchodový doplňkový systém spoření byl také zaveden v roce 2005. 

 

Slovinsko 

Důchodový systém na Slovinsku má některé společné rysy s rakouským systémem. První 

pilíř je založen na příspěvkově definované penzi. Důchodový věk je prodlužován postupně 

na 65 let u mužů a 63 let u žen. Minimální příjem je financován ze státního rozpočtu, obecně 

nárok na starobní důchod osoba získá po dosažení důchodového věku a odpracování 40 let 

u mužů, 38 let u žen. Druhý a třetí pilíř podléhá dosti přísné státní kontrole. Hlavní reforma 

v rámci druhého pilíře proběhla v roce 2000 - rozlišují se dva typy doplňkového penzijního 

pojištění, tj. povinné a dobrovolné. Soukromé spoření na důchod je zcela dobrovolné, 

uskutečňuje se především uzavíráním životního pojištění u fungujících pojišťoven.  

 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Britský důchodový systém prošel mnohými změnami a v současnosti se považuje 

za správnou ukázku funkčního vícepilířového systému. Základní státní první pilíř garantuje 

minimální příjem, skládá se z paušální sazby důchodu a části počítané podle výdělku dané 

osoby. Státem zaručený důchod je financován z příspěvků národního pojištění (National 

Insurance). Důchodový věk se zvýší na 65 let pro obě pohlaví, pozdější odchod do důchodu 

je dnes limitován hranicí 70 let, tato hranice však má být zrušena. Předčasný důchod 

neexistuje. První pilíř systému zajišťuje osobám minimální příjem, v rámci druhého pilíře 

si zaměstnanci mohou vybrat z jednoho ze čtyř modelů spoření. Třetí pilíř soukromého 

spoření je pak zcela dobrovolný. 

 

Španělsko 

Španělský systém je založen převážně na průběžném financování. Základní penzijní systém 



 

 

je povinný pro všechny zaměstnance a osoby samostatně výdělečné činné, z tohoto systému 

jsou poskytovány dávky, pokud doba příspěvků činila minimálně 15 let, plný důchod 

se poskytuje po 35 letech. Důchodový věk je stanoven na 65 let, bude podporován i pozdější 

odchod do důchodu. Druhý pilíř byl zaveden v roce 2003 a je třeba ho dále rozvíjet, stejně 

jako třetí pilíř. Ve druhém a třetím pilíři je zapojeno pouze kolem 7,3 milionů Španělů.  

 

Švédsko 

Penzijní systém ve Švédsku je financován ze systému sociálního zabezpečení, 

jež je oddělen od státního rozpočtu. V rámci prvního pilíře systém zahrnuje tři složky: 

je zaručena základní dávka pro každého, kdo žil ve Švédsku 40 let a je starší než 65 let, dále 

je to příspěvkově definovaná penze financovaná z hrubých mezd. Třetí složkou 

jsou soukromé virtuální účty. Důchodový věk je flexibilní 61- 70 let (v rámci garantované 

penze je 65 let). Druhý pilíř (zaměstnavatelské fondy) je založen na čtyřech kolektivních 

smlouvách uzavřené mezi sociálními partnery. Druhý pilíř pokrývá více než 90 % 

zaměstnanců. Třetí pilíř je podporován daňovými úlevami a je plně soukromý.  

 

Maďarsko 

Od reformy z roku 1997 současný maďarský systém nabízí v rámci prvního pilíře 

dvě schémata. První možností je dávkově definovaný PAYG systém, dávka takto 

poskytovaná se však v budoucnu bude snižovat. Druhou možností je fondový systém 

příspěvkově definovaný pro všechny osoby, které vstoupí do zaměstnání. Nově zaměstnané 

osoby jsou automaticky zařazeny do obou částí prvního pilíře, současně se zavedením 

tohoto schématu byla otevřena možnost vstupu i dalším osobám, jimž byl důchod dosud 

garantován pouze díky státnímu PAYG systému. Důchodový věk je stanoven na 62 let 

pro obě pohlaví s možností pozdějších odchodů do důchodu. Druhý zaměstnavatelský 

systém v Maďarsku není běžný, možnost soukromého spoření na důchod existuje 

již od roku1994. 

 

Bulharsko 

Bulharský systém je založen na soukromých fondech. Tyto soukromé fondy, které tvoří 

základ druhého a třetího pilíře systému se začali rozvíjet již v letech 1994/1995. První pilíř 

zaručuje všem osobám nárok na starobní důchod, tento příjem je dávkově definován. 

Příspěvkově definovaný důchod se poskytuje osobám, které si spoří na individuální účet 

(povinně tak činí všichni narození po roce 1959). Základní důchodový věk je stanoven 

u mužů na 63 let, u žen na 58,5 let. K tomu však je třeba, aby osoba získala 100 bodů, které 

zohledňují délku pojištění, pokud osoba nedosáhne plného počtu bodů, důchod je jí poměrně 



 

 

krácen. Nárok na plný důchod tak vzniká teprve při dosažení věku 65 let u mužů a 60 let 

u žen. 

 

Rumunsko 

Rumunsko se v rámci důchodových reforem nejprve vydalo cestou parametrických změn, 

snaha zavést vícepilířový systém počala rokem 2001. Reforma však zatím nebyla zcela 

naplněna. První pilíř je založen na příspěvkově definovaném PAYG systému. Druhý fondový 

pilíř existuje od ledna 2007. Třetí pilíř je podporován zejména formou daňových úlev. 

Důchodový věk je stanoven na 65 let u mužů a 60 let pro ženy, plánuje se zvýšení až na 65 

let pro obě pohlaví.74 

 

5.2. Důchodový systém v ČR 

  Důchodové pojištění má v ČR dlouholetou tradici. Již za první republiky byly přijaty 

právní předpisy vztahující důchodové pojištění téměř na všechny osoby v zaměstnaneckém 

poměru. Účast prakticky všech ekonomicky aktivních osob na důchodovém pojištění patří 

mezi základní principy současného systému důchodového pojištění založeného zákonem 

č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. Mezi základní principy důchodového pojištění patří 

zásada jednotné úpravy, povinná účast osob na pojištění při splnění zákonem stanovených 

podmínek, obligatornost dávek, princip solidarity a v omezené míře princip zásluhovosti. 

Na zásadu nárokovosti dávek navazuje zajištění soudní ochrany, důchody jsou garantovány 

ekonomicky i právně státem. Výdaje na důchodové pojištění jsou součástí výdajů státního 

rozpočtu, pojistné je však uváděno na samostatném účtu státního rozpočtu a v zákonu 

o státním rozpočtu se uvádí jako samostatná položka příjmů státního rozpočtu. Pro český 

systém důchodového pojištění je od počátku charakteristický velmi široký okruh náhradních 

dob pojištění, jež však velmi negativně působí na finanční bilanci systému, proto se reformy 

v této oblasti zaměřují na snížení započítávání těchto dob. Významnou zásadou současného 

systému důchodového pojištění je také jeho dynamičnost (řada prvků konstrukce výpočtu 

důchodu se každoročně upravuje s přihlédnutím k ekonomickému vývoji, a to včetně 

indexování vyměřovacích základů). 

Základní důchodové pojištění a zvýšení důchodu pro bezmocnost tvoří spolu 

s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení ve smyslu zákona 

                                                 
74 Bližší informace viz. dokumenty(Reports on adequate and sustainable pensions), dostupné na adrese 
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/adequacy_sustainability_en.htm; stručný přehled penzijních systémů v Evropě viz. 
Zapletal, Jan: Přehled penzijních systémů v Evropě, FinExpert.cz, dostupné na adrese http://www.finexpert.cz/Autori/Tema-
Penzijni-reforma-nejen-v-Cesku/Prehled-penzijnich-systemu-v-Evrope/sc-48-sr-1-a-19214-ch-8711/default.aspx, ze dne 
19.července. 2009 



 

 

č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších 

předpisů. 75 

 

5.2.1. Popis systému 

Základním hmotněprávním předpisem, který upravuje nároky na důchody 

ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro jejich 

výplatu, je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 

který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996. Český důchodový systém se skládá ze dvou částí. 

Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované (DB) 

a průběžně financované (PAYG). Tento systém má univerzální charakter a zabezpečuje 

všechny ekonomicky aktivní osoby. Právní úprava je jednotná pro všechny pojištěnce. Pouze 

v oblasti organizačního a administrativního zabezpečení existují určité odchylky 

pro tzv. silové resorty (např. vojáci, policisté, celníci, hasiči). 

Druhý pilíř zahrnující zaměstnavatelské penzijní systémy je v řadě členských zemí 

obvyklý, v českém důchodovém systému však neexistuje. 

Vedle povinného základního důchodového pojištění však v ČR existuje dobrovolné 

doplňkové, příspěvkově definované (DC), kapitálově financované penzijní připojištění 

se státním příspěvkem. Penzijní připojištění se státním příspěvkem ovšem terminologicky 

podle EU spadá pod třetí pilíř důchodového systému. Součástí tohoto třetího pilíře jsou 

i produkty komerčních pojišťoven, zejména životní pojištění. Soukromé doplňkové připojištění 

se však v ČR zatím stále na příjmech důchodců podílí velmi zanedbatelnou měrou. 76 

 

5.2.2. Druhy dávek a konstrukce výpočtu 

Ze základního důchodového pojištění se poskytují tyto dávky: 

- důchod starobní 

- důchod plný invalidní 

- důchod částečný invalidní 

- důchod vdovský a vdovecký 

- důchod sirotčí 

Systém je dávkově definovaný, důchod se skládá ze dvou složek: ze základní výměry 

(stanovené pevnou částkou pro všechny druhy důchodů) a z procentní výměry (výše 

je rozdílná podle délky doby pojištění a výši příjmů dosažených v rozhodném období 

před přiznáním důchodu).  

                                                 
75 Tröster, Petr a kol.: Právo sociálního zabezpečení,  4.přepracované vydání, nakladatelství C.H.Beck, Praha 2008,           
ISBN: 978-80-7400-032-4, str. 195 - 198 
76 Přehledný souhrn na adrese http://www.mpsv.cz/cs/3, ze dne  23.července 2009 



 

 

Pro výpočet důchodu je třeba zahrnout několik prvků: rozhodné období, z něhož 

se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu; vyměřovací základy; všeobecné vyměřovací základy, 

přepočítací koeficient pro úpravu naposledy stanoveného všeobecného vyměřovacího 

základu; koeficienty nárůstu všeobecných vyměřovacích základů; osobní vyměřovací základ 

a výpočtový základ. 

Systém je jednotný, tudíž výpočet důchodu platí pro všechny osoby zahrnuté 

do systému stejně (platí i pro cizince ze třetích zemí, kterým vzniknou stejné nároky 

ze základního důchodového pojištění jako ostatním pojištěncům při splnění stejných 

podmínek). Pouze s určitou odchylkou platí pro osoby samostatně výdělečně činné, tato 

odchylka se týká způsobu stanovení vyměřovacího základu pro pojistné na sociální 

zabezpečení.77 

O nároku na důchod, jeho výši a výplatě rozhoduje Česká správa sociálního 

zabezpečení s výjimkou případů, kdy jsou příslušné k rozhodování orgány sociálního 

zabezpečení ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti (v případě příslušníků ozbrojených 

sil a sborů). 

 

5.3. OMC a oblast důchodů v ČR 

 OMC, jak bylo uvedeno výše, se postupně začala prosazovat i v oblasti důchodů. 

Všechny členské státy se zapojily do procesu, od roku 2002 byly zpracovávány akční plány 

a strategické zprávy zasílány Komisi. První společná zpráva o přiměřených a udržitelných 

důchodech byla zpracována v roce 2003. V tom samém roce musely být zpracovány 

souhrnné zprávy o systémech sociální ochrany i všemi kandidátskými zeměmi (v každé této 

zprávě se samozřejmě objevuje i část věnovaná důchodům). Na základě zpráv 

kandidátských zemí byla posléze zpracována i konečná souhrnná zpráva o stavu sociální 

ochrany v těchto státech. Co se týče České republiky, studie byla zpracována k lednu 2003 

a popisuje stav systému k danému datu. Zpráva je rozdělena na čtyři kapitoly, celá třetí 

kapitola je věnována právě důchodovému systému ČR.78 

 V květnu 2004 se ČR stala členským státem Unie a zapojila se i do procesu OMC. 

Vypracováním Národní strategické zprávy o přiměřených a udržitelných důchodech z června 

2005 se ČR plně zapojila do procesu OMC v oblasti důchodů, připojila se tak k jedenácti 

společným cílům, jež byly schváleny v roce 2001 na zasedání Evropské rady v Laekenu. 

Zpráva analyzuje současnou situaci v ČR, jak je dosahováno plnění společných záměrů, 

naznačuje budoucí vývoj. V rámci procesu OMC je důležité zajistit transparentní přípravu 

                                                 
77 Tröster, Petr a kol.: Právo sociálního zabezpečení,  4.přepracované vydání, nakladatelství C.H.Beck, Praha 2008,            
ISBN: 978-80-7400-032-4, str. 204 a násl. 
78 Dokumenty dostupné na adrese http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/adequacy_sustainability_en.htm, ze dne 
10.července 2009  



 

 

nutných budoucích kroků a zapojení všech relevantních aktérů do tvorby, implementace 

a monitoringu.  

„Proces důchodové reformy byl v ČR zahájen bezprostředně po politických změnách 

v roce 1989. V systému byla zavedena univerzálnost, odstraněna diskriminace, zavedeno 

pojistné a transformován nositel pojištění. Byl přijat zákon, který zavedl 

dobrovolný doplňkový důchodový systém (penzijní připojištění se státním příspěvkem). 

V roce 1995 byl v ČR jako v jednom z prvních států střední a východní Evropy přijat reformní 

zákon o důchodovém pojištění (současný zákon č.155/1995 Sb.). Tento zákon zavedl např. 

potřebnou flexibilitu systému, prodlužování věkové hranice pro nárok na starobní důchod, 

došlo k přizpůsobení systému mezinárodním pravidlům, k zakotvení pravidelné valorizace. 

MPSV pravidelně zveřejňuje pojistně-matematickou zprávu o stavu základního důchodového 

pojištění a MF výroční zprávu pro oblast penzijního připojištění se státním příspěvkem 

a pro oblast pojišťovnictví.“ (cit. Národní strategická zpráva o přiměřených a udržitelných 

důchodech, 2005, str. 1, 2)79 

Další zprávy z oblasti důchodů předkládané Komisi se již staly součástí celku sociální 

ochrany. Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 

2006 – 2008 zahrnuje Národní strategickou zprávu pro důchody v části třetí. V této době 

nebyla přijata žádná zvláštní opatření, která by výrazně měnila český systém důchodového 

pojištění, proto zpráva pouze konstatuje a částečně aktualizuje dosavadní vývoj, který 

byl podrobně zanalyzován ve zprávě předložené Komisi v roce 2005.80 

V roce 2008 byla Českou republikou vypracována Národní zpráva o strategiích 

sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 – 2010. Zpráva obecně shrnuje 

problémy, se kterými se ČR v těchto oblastech potýká. Národní strategie pro důchody 

se zabývá plněním stanovených strategických cílů v důchodovém systému naší země 

a popisuje stav, kterého bylo v rámci nastartování důchodové reformy za poslední roky 

dosaženo. Reforma systému byla po dohodě politických stran rozvržena na tři etapy. 

“Všechny uskutečněné reformní kroky, zejména v základním důchodovém pojištění přijaté 

v letech 1995 až 2008, směřovaly k posílení udržitelnosti základního důchodového pojištění 

prostřednictvím především zvýšení participace starších osob na trhu práce.“ (cit. Národní 

zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 – 2010, 2008, 

str. 33) Poslední výrazné změny v systému nabudou účinnosti počátkem roku 2010.  Další 

podklady a návrhy pro změnu systému mají být vypracovávány tak, aby lépe umožnily 

flexibilitu systému, jež by byl schopen reagovat na budoucí změny situace.81  

 
                                                 
79 Dokument dostupný na adrese http://www.mpsv.cz/cs/1449, ze den 18.července 2009 
80 Národní zpráva o strategiích sociální ochrany 2006 – 2008, dostupné na adrese http://www.mpsv.cz/cs/3000, ze dne 
18.července 2009 
81 Národní zpráva o strategiích sociální ochrany 2008 – 2010, dostupné na adrese http://www.mpsv.cz/cs/5828, ze dne 
18.července 2009 



 

 

5.3.1. Výzvy pro budoucí reformy 

Nejvýznamnějším problémem, se kterým se bude muset česká (a nejen ta česká) 

společnost v následujících letech vypořádat, je stárnutí populace. Tento fenomén 

je charakterizován rostoucím podílem osob ve vyšších věkových skupinách, prodlužující 

se střední délka života (pokles úmrtnosti) a nízkou porodností, je také spojen se zvyšujícím 

se průměrným věkem (prognóza populační pyramidy obyvatelstva ČR a podíl osob 

ve vyšších věkových skupinách na celkové populaci viz. příloha 3). 

 Je zřetelné, že charakter důchodového systému vyžaduje provádět změny systému 

průběžně. Tyto změny se musí týkat nejen veřejného povinného pilíře, ale i soukromých 

dobrovolných důchodových systémů. Základním předpokladem v pokračování důchodové 

reformy je dosažení dohody o dalších krocích. 

 K nezbytným reformním krokům, které je nebo bude nutné učinit, aby důchodové 

systémy byly i nadále udržitelné, patří mezi hlavními: 

- prodlužování délky aktivní ekonomické činnosti, zvýšení míry zaměstnanosti starších 

- omezení dostupnosti předčasných důchodů, motivace starších osob zůstat na trhu 

práce 

- posílení pobídek pro delší profesní život (systém „flexicurity“) 

- omezit podmínky způsobilosti na důchod současně s rámcem pro pokračování účasti 

na trhu práce 

- uznávání neformálního učení, možnost zvýšení kvalifikace (rekvalifikace, celoživotní 

vzdělávání) 

- zabývat se případy diskriminace z důvodu věku 

Více lidí a delší setrvání těchto osob na trhu práce může zajistit snažší udržitelnost 

důchodových systémů a přiměřenost budoucích důchodů. Pro modernizaci systému má také 

velký význam rozvoj sektoru soukromého důchodového připojištění. 

 

5.3.2. Podoba reformy v ČR? 

Podoba reformy byla v politických kruzích již diskutována delší dobu, ovšem politické 

shody se dosahovalo velmi těžce a pomalu. Proběhlo několik kol. V rámci tří kol zadání 

variant důchodové reformy, vznikly pracovní verze (s plánem počátku reformy od r. 2007) 

jednotlivých politických stran zastoupené v Týmu expertů: 

Varianta ČSSD staví na systému pomyslných individuálních účtů (NDC systém 

pocházející ze Švédska) - důchodové zabezpečení zůstane založeno na průběžném 

financování, vytvoří se zároveň systém centrální databáze individuálních účtů, kde bude mít 

každý přehled o svých vlastních odvodech, dojde k významnému posílení ekvivalence 

důchodového systému a automatickému přizpůsobení demografickému stavu. 



 

 

Varianta KDU-ČSL se zakládá na dobrovolném vyvázání (opting-out) – důchodové 

zabezpečení by bylo založeno na více zdrojovém financování, kdy občané by získali 

možnost dobrovolného částečného vystoupení ze státního systému formou přesměrování 

části svých odvodů do soukromých systémů, toto „vyvázání“ se ze státního penzijního 

systému by bylo zároveň podmíněno přidáním vlastních prostředků osob působícím na trhu 

práce na kapitálové spoření. 

Varianta KSČM podporuje parametrickou optimalizaci – současný stav důchodového 

systému by byl zachován, k optimalizaci by přispělo převedení příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti do systému důchodového zabezpečení, čímž se zvýší sazba důchodového 

pojištění, dále by příjmy systému byly posíleny o platbu státu ve výši příspěvku na penzijní 

připojištění a o posléze i o převod 10% celostátního inkasa spotřebních daní. 

Varianta ODS se přiklání k systému rovných důchodů – státní pilíř bude zajišťovat 

rovný důchod, stejný pro všechny (20% průměrné mzdy), sníží se povinné platby 

do průběžného systému, klesne váha státního důchodového zabezpečení a zvýší 

se tak prostor pro soukromý sektor. 

Varianta US-DEU podporuje kombinovaný systém – hlavní role by byla přiřknuta 

reformovanému státnímu pilíři, zvýšila by se ekvivalence současného systému v kombinaci 

s parametrickými změnami a zároveň by se posílil sektor individuálního soukromého 

důchodového připojištění.82 

Politické strany předložily různé varianty důchodové reformy. Budoucí podoba 

českého důchodového systému byla zvažována v Týmu expertů. Závěrečná zpráva byla 

předložena tímto Výkonným týmem (označovaný též jako Bezděkova komise) v roce 2005, 

analyzuje aspekty důchodového systému a kromě shrnutí výše naznačených variant 

politických stran je navrhována základní varianta reformy. „Ideální důchodový systém 

neexistuje“, je evidentní potřeba nutné reformy. Názor Výkonného týmu je v souladu 

se společnými cíli vygenerované procesem OMC. Odborníci se shodli na nutné reformě 

současného systému. „Vysoká míra příjmové solidarity sníží motivaci k placení příspěvku 

do systému, proto je vhodné snížit objem příjmové solidarity a zavést FDC pilíř. … FDC pilíř 

napomůže snížit mezigenerační nespravedlnost důchodového systému. Prospěje také 

z hlediska částečné diverzifikace financování důchodových závazků.“ (cit. Závěrečná zpráva, 

2005, str. 85) „Pro dlouhodobou udržitelnost systému je důležitá zdrženlivost v oblasti 

valorizace důchodů. Pozornost se musí věnovat také nestarobním důchodům, zejména 

invalidním, které mohou sloužit jako náhražka předčasných důchodů.“(cit. Ibidem) 

Podle komise je nutná otevřená komunikace s veřejností. Strategie se pak musí naplňovat 

konkrétními dílčími kroky, k čemuž pomůže úspěšná hospodářská politika a fungující 

                                                 
82 blíže na http://www.mpsv.cz/cs/2231, ze dne 20.července 2009 



 

 

pracovní trh. Důležitým krokem musí být též zkvalitnění dobrovolných doplňkových 

systémů.83  

Ve stejném duchu situaci hodnotí i zpráva ČR pro Evropskou komisi z roku 2005: 

„Na změny v důchodovém systému se připravuje i nositel pojištění. Souběžně se změnami 

v základním důchodovém pojištění (I. pilíř) budou zváženy změny v dobrovolných 

soukromých důchodových systémech s cílem zvýšit jejich význam. Změny budou zváženy 

rovněž v oblasti zaměstnanosti, zejména pak s cílem udržet starší pracovníky déle na trhu 

práce. O průběhu důchodové reformy jsou informováni sociální partneři. Se zajištěním 

informovanosti se počítá i směrem k občanům.“(cit. Národní strategická zpráva 

o přiměřených a udržitelných důchodech, 2005, str. 21)84 

 

5.3.3. Důchodová reforma v ČR 

Po konečné předběžné dohodě politických stran v roce 2006 se v programovém 

prohlášení vlády pro rok 2007 objevilo téma důchodové reformy. Část věnovaná oblasti 

důchodů hovoří o reformě důchodového systému, jež rozdělena na tři etapy: 

První etapa zahrnuje parametrické změny vytvářející prostor pro další úpravy včetně 

pokračování ve zvyšování důchodového věku na 65 let, prodloužení minimální délky doby 

pojištění na 35 let, zavedení maximálního vyměřovacího základu (stropů) pro pojistné, 

zavedení pásma pružného věku pro odchod do důchodu.  

Druhá etapa podle prohlášení vlády bude spočívat v oddělení majetku akcionářů 

a klientů u systému dobrovolného důchodového připojištění, včetně možnosti poskytovat 

různě zaměřené penzijní plány včetně garantovaných, dále ve zvýšení motivace k vyšším 

příspěvkům, ve vyšší participaci zaměstnavatelů, v podpoře čerpání doživotních penzí 

z připojištění, ve vytvoření rezervního důchodového fondu a ve zřízení samostatné kapitoly 

státního rozpočtu pro financování důchodového pojištění. 

Třetí etapa bude spočívat ve vytvoření druhého pilíře na bázi částečného vyvázání 

se ze základního systému.85 

 

5.3.3.1. První etapa 

V rámci první etapy důchodové reformy bylo přijato již několik opatření: 

- pokračování v postupném zvyšování důchodového věku na 65 let pro muže, ženy 

bez dětí a s jedním dítětem a 62 - 64 pro ženy s více dětmi 

- opatření týkající se dob pojištění 

                                                 
83 více informací a související dokumenty dostupné na http://www.mpsv.cz/cs/2228, ze dne 21.července 2009 
84 Dokument NSRP dostupný na adrese http://www.mpsv.cz/files/clanky/1450/CZ_nsrp_cz.pdf, ze dne 18.července 2009 
85 Programové prohlášení dostupné na adrese http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=20780, ze den 16.července 2009 



 

 

- postupné prodloužení potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod na 35 let 

pro pojištěnce, kteří dosáhnou důchodového věku po roce 2018 

- zavedení možnosti souběhu výdělečné činnosti a starobního důchodu s možností 

přepočtu důchodu 

- změny v oblasti invalidních důchodů zavedením třístupňové invalidity místo 

současných plných a částečných důchodů 

Stárnutí české populace bude na základě aktuálních demografických prognóz jedno 

z nejrychlejších v EU. Důchodový systém ve své současné podobě nedokáže čelit dopadům 

demografického vývoje, který spočívá zejména v prodlužující se střední délce života 

(za posledních 15 let se prodloužila o 4 roky a předpokládá se, že za každých dalších 

šest let se bude prodlužovat o 1 rok), růstu podílu starších osob na celkové populaci (podíl 

osob starších 60 let by se měl v následujících 50 letech zvýšit ze současných 20 % na více 

než 35 %; u osob starších 80 let by měl být tento růst ještě daleko razantnější, 

a to ze současných méně než 5 % na skoro 15 % v roce 2065 a růstu počtu důchodců 

při současném poklesu počtu ekonomicky aktivních. 

Postupné zvyšování doby odchodu do důchodu až do věku 65 let je nezbytným 

krokem. Toto zvyšování důchodového věku je provázáno i ostatními opatřením, která 

spočívají např. v navázání věku pro nárok na trvalý vdovský a vdovecký důchod 

na důchodový věk (sjednocení dosavadní pevné věkové hranice pro nárok u žen na vdovský 

důchod (nyní 55 let) a mužů na vdovecký důchod (nyní 58 let) na věk o 4 roky nižší, než činí 

důchodový věk pro muže stejného data narození). 

 Jedině přizpůsobení důchodového věku při prodlužování doby dožití je dlouhodobě 

účinnou obranou systému základního důchodového pojištění, aby se snížil tlak na růst 

celkových výdajů na důchody (viz. příloha 4). 

Ve srovnání s ostatními evropskými státy je důchodový věk na hranici 65 let vcelku 

běžný. Důchodový věk 65 let platí dnes již např. v Belgii, Irsku, Finsku, Německu, Španělsku, 

Nizozemí, Portugalsku či Lucembursku. Dokonce některé státy ještě hodlají ve zvyšování 

hranice důchodového věku pokračovat (viz. příloha 5). 

V rámci první etapy byla zavedena i některá opatření týkající se náhradních 

dob pojištění. Náš důchodový systém byl od počátku ohledně náhradních dob pojištění velmi 

štědrý, což negativně ovlivňuje rozpočtové výdaje na důchody. Náhradní doby pojištění 

se započítávají pro nárok na důchod a jeho výši, přestože se pojistné za tyto doby neplatí. 

Z hlediska veřejných financí je proto nutné tyto doby omezit. Náhradní doby pojištění kromě 

doby péče o osobu závislou ve stupni II až IV a ve stupni I ve věku do 10 let, o dítě ve věku 

do čtyř let a bývalé základní vojenské služby se budou hodnotit pro nárok na důchod 

v rozsahu 80 %. 



 

 

Doba studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole se jako náhradní doba pojištění 

započítává od dosažení věku 18 let, a to po dobu prvních šesti let studia, kdy pro výši 

procentní výměry je doba studia hodnocena v rozsahu 80%. Podle expertů patří tato doba 

mezi nejméně odůvodněné doby, jež by měly být placeny v rámci solidarity ze základního 

pojištění. Po nabytí účinnosti navrhované změny nebude již doba studia patřit mezi náhradní 

doby pojištění. Ani v řadě evropských státech již doba studia není zahrnuta do náhradních 

dob pojištění, učiněno tak již bylo např. v Dánsku, Španělsku, Francii, Irsku, Islandu, Itálii, 

Nizozemí, Norsku, Rakousku, Portugalsku, Švýcarsku, Finsku, Velké Británii, Maďarsku, 

Slovensku (viz. příloha 6).  

K dalším reformním krokům patří prodloužení potřebné doby studia pro nárok 

na starobní důchod. Původní doba 25 let se prodlouží na 35 let (včetně náhradních 

dob pojištění), resp. 30 let pojištění (tj. pouze doba, za niž bylo placeno pojistné). Zároveň 

je zachována možnost přiznání nároku na důchod i za kratší dobu pojištění, tato kratší doba 

pojištění se však rovněž prodlouží z 15 na 20 let.  

Zavedení možnosti souběhu výdělečné činnosti a poloviny starobního důchodu patří 

mezi relativně nové nástroje reforem důchodových systémů, jež by měly podpořit plynulejší 

odchod některých osob do důchodu. Pouze pět zemí EU tento souběh umožňuje. Dosud 

je totiž stanovena pro osoby, jež pobírají starobní důchod, podmínka, která stanoví, že každá 

takováto osoba může pobírat příjem pouze z výdělečné činnosti pocházející 

z pracovněprávního vztahu, jež je sjednán pouze na dobu 1 roku. Navrhovaná změna tuto 

podmínku ruší, čímž tak bude umožněno pokračování ve výdělečné činnosti po vzniku 

nároku na starobní důchod, zároveň bude osobě vyplácena polovina starobního důchodu 

a za každých 180 kalendářních dnů této činnosti se zároveň zvýší procentní výměra o 1,5% 

výpočtového základu.  

Výraznou změnu přinese účinnost novely týkající se invalidních důchodů, jež patří 

k silně narůstající složce důchodového systému. Platná právní úprava rozlišuje plnou 

a částečnou invaliditu a tomu odpovídající druhy důchodů. Místo tohoto dělení bude 

zavedena jediná invalidita ve třech stupních, jež bude odstupňována podle závislosti 

na procentním poklesu pracovní schopnosti. Stupně invalidity se budou rozlišovat 

v souvislosti s omezením pracovní způsobilosti následovně: 

- I. stupeň – pokles mezi 35 – 49% 

- II. stupeň – pokles mezi 50 – 69% 

- III. stupeň – pokles o 70% a více 

S tím souvisí i výše procentní výměry invalidního důchodu, jež bude za rok pojištění činit: 

- u I.stupně 0,5% výpočtového základu 

- u II.stupně 0,75 výpočtového základu 

- u III.stupně 1,5% výpočtového základu. 



 

 

Dojde také zároveň k rozšíření podmínky pro nárok na invalidní důchod o získání minimálně 

10 let pojištění v posledních 20 letech. Tyto změny by měly odstranit dnešní nerovnováhu 

systému.86 

Většina těchto změn uskutečněná zákonem č. 306/2008 Sb. nabude účinnosti 

1. ledna 2010.  

 

5.3.3.2. Druhá etapa 

 V návaznosti na opatření uskutečněná v první etapě reformy se mají v rámci druhé 

etapy provést další změny zejména v oblasti financování, nastavení mezigenerační 

spravedlnosti a příjmové solidarity. Dnes vedle základního důchodového pojištění existuje 

systém dobrovolného penzijního připojištění se státním příspěvkem a dále produkty 

komerčních pojišťoven.  

Plánované změny by se měly dotknout zejména oblasti tzv. soukromých důchodů. 

Předpokladem je systém soukromých důchodů zprůhlednit, oddělit majetek účastníků 

a akcionářů, rozšířit portfolia penzijních fondů, zavést možnost poskytování různě 

zaměřených penzijních plánů, zvýšit nejen motivaci klientů k vyšším příspěvkům, ale také 

zvýšit participaci zaměstnavatelů a podporovat čerpání doživotních penzí z penzijního 

připojištění. 

V systému penzijního připojištění se státním příspěvkem bude zejména potřeba 

oddělit majetek akcionářů a účastníků a umožnit tak penzijním fondům nabízet různě 

zaměřené penzijní plány, zvýšit míru pokrytí, zejména u mladších věkových skupin, omezit 

čerpání jednorázového vyrovnání a odstranit garanci meziročního nezáporného výnosu. 

Významný krok v oblasti veřejného základního důchodového pojištění 

se má uskutečnit za pomoci novely rozpočtových pravidel vytvořením rezervy 

pro důchodovou reformu a vytvořit „důchodový fond“. Restrukturalizace příjmů by měla 

být finančně neutrální.  Novela zákona o rozpočtových pravidlech je v gesci Ministerstva 

financí, v návrhu novely, jež byla schválena vládou v září 2007, je rezerva pro důchodový 

systém již alespoň řešena: zvláštní účet důchodového pojištění se transformuje na zvláštní 

účet jakou součást peněžních prostředků státních finančních aktiv, tyto prostředky budou 

využívány pro financování důchodové reformy.87 

 

5.3.3.3. Třetí etapa 

Diversifikace zdrojů financování má být v rámci třetí etapy svázána s možností 

dobrovolného rozhodnutí každého o přesměrování části příspěvků na důchodové pojištění 
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na individuální účet u některého penzijního fondu. Pojištěncům bude tedy dána možnost 

k vyvázání se (tzv. opt out) ze základního důchodového pojištění. 

Výchozími materiály pro budoucí změny jsou podklady připravené MPSV a zpráva 

tzv. Bezděkovy komise. Cílem změn má být rozšíření zdrojů pro financování systému 

a zavedení fungujícího spořícího pilíře systému, který bude transparentní a bezpečný, klienti 

si sami rozhodnou o typu produktu, který pro ně bude nejvhodnější volbou. Záměrem 

je zvýšit atraktivitu sektoru penzijního připojištění.88 

 

5.3.4. Hodnocení  

Pokud se ohlédneme do historie, zabezpečení osob na stáří bylo odpradávna řešeno 

v rámci rodiny, popř. fungovali církve jako v dnešním slova smyslu tzv. charitativní 

organizace pro chudé a nemocné. S rozvojem myšlenky sociálního státu se rozvinulo i právo 

sociálního zabezpečení. Postupně docházelo k řešení některých sociálních problémů 

za pomoci státu. Vznik a rozvoj moderních forem sociálního zabezpečení nastává v 19. stol. 

V průběhu 20. století zejména ve vyspělých státech Evropy právo sociálního zabezpečení 

nabylo takového významu, že výdaje značně zatěžují veřejné finance. 

Důchodové systémy, tedy zabezpečení osob na stáří, patří do oblasti sociálního 

zabezpečení, potažmo sociální ochrany. Právě tyto osoby patří k jedné ze skupin, jež mohou 

být výrazně ohroženy chudobou. Penzijní systém je v současnosti důležitou složkou sociální 

sítě. Se vzrůstajícím počtem těchto osob však vzrůstají náklady na tyto systémy. 

Je zřejmé, že průběžně financovaný systém nemůže v souvislosti s demografickými 

změnami obstát. Parametrické změny systému jsou pouze minimální obranou, 

z dlouhodobého hlediska však nejsou možné takové systémy finančně udržitelné. Toho 

si jsou vědomi nejen čeští odborníci. Probíhající opatření v rámci I. etapy české reformy, 

ač veřejností přijímaná s rozpaky, jsou nezbytná. Zároveň by tato opatření měla otevřít 

prostor pro další reformní kroky.  

Ostatní parametrické změny v rámci důchodové reformy, zejména zvyšování 

důchodového věku, prodlužování pojistné doby atd., jsou obdobně využívány i v jiných 

evropských zemích. Jedině tímto způsobem za současného zachování PAYG systému 

lze částečně minimalizovat negativní finanční dopady na výdaje v oblasti důchodů. Částečně 

tak lze minimalizovat státní dluh, který by se, pokud by nedošlo k žádné změně v nastavení 

systému, zvyšoval úměrně se zvyšujícím se počtem osob seniorského věku a naopak 

stagnujícího počtu osob ekonomicky aktivních (jak ostatně ukazují téměř všechny statistické 

prognózy). Zejména udržení starších osob mezi ekonomicky aktivním obyvatelstvem 

též přispěje k zachování jejich životní úrovně za pomoci vlastních sil. Při vzrůstajícím počtu 

                                                 
88 Blíže 3.etapa reformy důchodového systému, dostupné na adrese http://www.mpsv.cz/cs/4783, ze dne 20.července 2009 



 

 

seniorů a nízkém přírůstku nově narozených se jeví tento způsob pro státní pokladnu jako 

ekonomicky výhodný. 

 Jako ukázku malé změny, v níž se též promítl vliv Společenství a principy 

EU, můžeme zmínit zákon č. 152/2007 Sb. Tento zákon promítl do právní úpravy nález 

Ústavního soudu ze dne 6. června 2006 (vyhlášený pod č. 405/2006 Sb.).89 Tímto nálezem 

Ústavního soudu byla s účinností od 1. července 2007 zrušena ustanovení zákona 

o důchodovém pojištění a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, tato 

ustanovení upravovala hodnocení doby péče muže o dítě jako náhradní doby důchodového 

pojištění. Muž musel nejprve podat přihlášku k účasti na důchodovém pojištění a návrh 

na vydání rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu péče o dítě, 

zatímco žena prokazovala péči o dítě až při žádosti o důchod formou čestného prohlášení. 

V rámci rovnosti pohlaví (jeden z principů EU) v systému se nyní doba péče o dítě u všech 

pojištěnců, tj. mužů i žen, prokazuje stejným způsobem, a to čestným prohlášením 

přiloženým k žádosti o důchod. 

Vliv OMC na český systém je patrný zejména v systémových změnách. Doporučené 

cesty se týkají zejména fondového systému a vícezdrojového financování. Všechny reformní 

kroky se dějí v rámci přiměřenosti, finanční udržitelnosti a modernizace systému. Politickým 

příslibem daným EU je zavedení druhého a třetího pilíře. Tzv. třetí pilíř, tedy soukromé 

pojištění u nás již existuje, není však hojně využíváno. Budoucí změny by se proto měly týkat 

zvláště tohoto pilíře. Právě soukromé fondy mají zajistit seniorům přiměřené příjmy 

na důchod a státu finančně ulehčit. Soukromé fondy mají zaručit vyšší výnosy než průběžně 

financovaný dávkově definovaný systém. V rámci Evropy jsou dnes hledány možné způsoby 

financování sociálních systémů, jež co nejméně zatíží veřejné finance. Soukromé fondy 

jsou zakládány jako příspěvkově definované. Lidé samy si musí spořit na svůj vlastní účet, 

a na osobě samotné závisí výše, kterou hodlá spořit. To je hlavní výhodou fondových 

systémů, zároveň možnost částečného vyvázání ze státního povinného schématu apeluje 

na individualitu osob, jež se samy mají starat o svou budoucnost. Jednotlivec sám 

má možnost svobodné volby, rozhodnout se, co bude pro něj nejvhodnější a nejvýhodnější. 

Fondový systém může působit na dobrovolné i povinné bázi. Avšak každý systém 

má své klady a zápory. Nevýhody soukromého pojištění spatřuji zejména v závislosti 

na ekonomické situaci. Je možné legislativně ochránit vklady klientů před úpadkem 

soukromých pojišťovacích institucí? Některé země v souvislosti se zavedením povinných 

fondů vytváří pro krizové případy rezervní fondy, ovšem ani ty nemohou zcela pokrýt 

případnou ztrátu příjmů daných osob.  

V rámci systémových změn je důležité nastavení funkčnosti a transparentnosti, 

ideální skloubení dosavadního PAYG povinného systému se soukromým spořením. Ovšem 
                                                 
89 rozhodnutí Ústavního soudu Pl. ÚS 42/04 lze nalézt na http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx 



 

 

proměna našeho systému by měla zároveň probíhat postupně s informační osvětou 

prováděných kroků. Informovanost obyvatel může přispět k snazšímu uvedení reforem 

v život i k lepšímu porozumění nutnosti provádění reformních kroků. Obyvatelstvo, jemuž 

se dostanou správné informace, snadněji pochopí změny systému a přizpůsobí se nové 

situaci. Pokud je systém průhledný a srozumitelný, informovanost populace může svým 

způsobem působit i preventivně proti případným nekalým praktikám některých společností, 

jež poskytují možnosti soukromého spoření a pojištění.90 

Reforma našeho systému se musí v blízké době uskutečnit, prvním důležitým krokem 

v oblasti bylo již uznání potřeby reformy vládnoucími složkami. Samotná politická shoda 

trvala dosti dlouho. Budoucnost ale teprve ukáže, zda politická situace u nás umožní 

postupný, avšak důrazný pokrok v reformním úsilí nastavit finančně udržitelný systém 

důchodového zabezpečení. 

Bohužel současný stav ekonomické situace a stále prohlubující se státní dluh velmi 

negativně ovlivňují budoucnost všech probíhajících reforem. Důchodová reforma je „během 

na dlouhou trať“, pro udržení systému v rámci veřejných prostředků však nutnou potřebou. 

Ač je jasné, že momentální výkyvy hospodářství jsou větší hrozbou, jež je tak třeba řešit 

na prvním místě, nemělo by se téma sociálního zabezpečení zcela opomíjet. Určitý plán 

byl již politickými špičkami ČR dohodnut, nyní je třeba za pomoci legislativy nastavit systém 

tak, aby odpovídal své potřebě, tzn. nastavit moderní penzijní systém, který bude sloužit 

v rámci práva sociálního zabezpečení k zachování důstojné životní úrovně ekonomicky 

neaktivních osob a zároveň bude v rámci státního rozpočtu finančně udržitelný.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Podobné závěry již v rámci analýzy penzijního systému ČR viz. Bezděk, Vladimír: Penzijní systémy obecně i v kontextu české 
ekonomiky (současný stav a potřeba reforem), II.díl, VP č. 25, Praha 2000, dostupné na adrese 
http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/en/.../vp25_2.pdf, ze dne 8.července 2009 



 

 

6. Závěr 

Evropa je jediným kontinentem, kde kulturní rozdíly mezi zdejšími státy nejsou 

tak znatelné. Evropské tradice a podobné smýšlení, respekt k individualitě jedince a jeho 

právům se promítají v právním řádu každého evropského státu. Zvláště v Evropě 

je odpradávna kladen důraz na občanská, politická a následně i sociální práva. Tato práva 

více či méně garantuje svým občanům každý evropský stát. Samozřejmě různorodost 

systémů jednotlivých států se v určitých věcech vždy projeví. Avšak rozličnost právních řádů 

evropských států není tak veliká, aby nebylo možno nalézt určitý společný jmenovatel. 

Státy sdružené v Evropské unii se přihlásily k ochraně a respektování lidských práv 

a tradic v Evropě. Vývoj v rámci Společenství se od původního záměru působit zejména jako 

sdružení na podporu ekonomiky odchýlil. Nynější podoba Evropské unie se zaměřuje 

i na jiné oblasti, než je hospodářská politika. Na základě zakládacích smluv členské státy 

přenesly některé své pravomoci na Společenství. V těchto oblastech (tzv. společné politiky) 

mohou orgány Společenství provádět určitá opatření. Harmonizace je dosahováno pomocí 

právních nástrojů, zejména pomocí nařízení a směrnic. Ovšem harmonizace nelze 

uplatňovat všude. Za prvé samozřejmě neexistuje právní zakotvení takové ingerence 

do suverenity členských států (princip subsidiarity), za druhé „násilná harmonizace 

tzv. shora“ nemusí být zrovna správným řešením, neboť v takovém případě nikdy nemohou 

být opatření zcela vhodná, není možné brát v potaz všechny drobné nuance právních řádů 

členských států. 

Podle mého názoru právě OMC je metodou, jež může pozitivně přispět k dalšímu 

společnému vývoji. Kooperace je podložena konsenzem členských zemí. Po společných 

jednáních jsou ustanoveny společné záměry, jichž má být dosahováno. Hledá se tak vždy 

určitá střední cesta, v níž jsou členské země ochotny působit. Společných cílů může být díky 

OMC dosaženo, přičemž jednotlivé země budou moci v rámci vlastních reforem dbát více 

vlastních historických kořenů daných oblastí a přizpůsobit se svým zvyklostem a tradicím. 

Pomocí OMC dochází ke sbližování právních řádů členských zemí „tzv. zezdola“. 

Společné cíle jsou stanoveny na úrovni EU, ovšem po dlouhých jednáních a uskutečněném 

konsenzu o budoucích záměrech. Každý stát se však snaží dosáhnout stanovených cílů 

svým vlastním způsobem. K snazšímu průběhu plánovaného rozvoje pak působí nástroje 

OMC. Zvláště sdílení svých zkušeností a předávání si informací spatřuji velmi pozitivním. 

Právě tyto nástroje mohou být hnacím motorem uskutečňovaných reforem. Členské státy 

se mohou vzájemně učit, předávat si vlastní poznatky, a tím mohou být také minimalizovány 

negativní jevy některých učiněných kroků, které tak v jiném státě nemusí být opakovány. 

Umění spolupráce se může kladně projevit i na poli mezinárodním. 



 

 

Ač stanovené záměry generované procesem OMC nemají právní relevanci, vzájemný 

politický tlak může svým způsobem účinně napomoci realizaci reforem ve všech státech 

Unie. Tato myšlenka se projevuje i v několika dokumentech Komise hodnotících proces 

OMC. Protože také zatím neexistuje právní mechanismus, jak donutit členské státy dostát 

svým příslibům, neexistují žádné sankce za nesplnění dohodnutých cílů. Umění kooperace 

států je samozřejmě podmíněno ochotou politických představitelů spolupracovat. Vzájemný 

politický tlak, jenž mezi nimi je vytvářen, však může přispět k prosazování OMC. Stanovené 

cíle se budou členské země snažit plnit již pro svou politickou prestiž. Politická vůle 

dosahovat lepších výsledků může být lépe podnícena praktickou soutěživostí mezi státy, 

než hrozbou určitých sankcí, které by v krajním případě v konečném výsledku mohly vést 

spíše k izolaci daného státu, než k donucení splnění požadovaných záměrů. Prezentace 

politického směřování a celkové politiky vlád je důležité i z hlediska podpory populace, 

informované obyvatelstvo snáze přijme reformní změny.      

Naopak kritika metody je většinou směřována k právnímu neukotvení této metody 

a možnosti ingerence EU do oblastí, v nichž se dosud nemůže angažovat. V procesu 

OMC je shledáváno nebezpečí vměšování se orgánů EU do oblastí, jež jsou v pravomocích 

států. Proces metody je počat i svým způsobem zakončen na úrovni EU. Cíle, jichž má být 

dosahováno, jsou stanovovány na úrovni EU a monitoring, jak se tyto záměry realizují 

v jednotlivých členských státech, provádí Evropská komise. Neexistují však žádné právní 

sankce, pokud by některý stát „své úkoly“ neplnil. Není zakotvena odpovědnost států, 

ani odpovědnost EU za nesplnění. OMC není relevantním právním nástrojem. Ovšem právní 

zakotvení by mohlo způsobit rozpaky. Tím by se právně otevřela cesta k možným zásahům 

EU do všech politik členských států, je třeba tak postupovat velmi obezřetně. 

V současné době si myslím, že OMC je zajímavým řešením pro všechny zúčastněné, 

záleží však na přístupu jednotlivých aktérů a jejich ochotě tuto metodu podporovat a dále 

rozvíjet. 
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Graf 1: Předpokládané změny populace v letech 2008 – 2060 (2008=100) v členských 

zemích EU, Norsku a Švýcarsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat, EUROPOP2008 convergence scenario 
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Graf 2: Předpokládané zvýšení středního věku populace v letech 2008 – 2060 v členských 

státech EU, Norsku a Švýcarsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat, EUROPOP2008 convergence scenario 
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Graf 3: Populační pyramida EU 27 v období 2008 – 2060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat, EUROPOP2008 convergence scenario 
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Graf 4: Míra závislosti stáří (podíl osob ve věkové kategorii 65 let a více) v členských státech 

EU, Norsku a Švýcarsku v letech 2008 – 2060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat, EUROPOP2008 convergence scenario91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Data lze nalézt na adrese http://ec.europa.eu/eurostat/Population_and_social_conditions/population_projections 



 

 

Příloha 2 

 

Graf 1: Srovnání dynamiky stárnutí ve vybraných státech v letech 2000 - 2050 (v %) 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí92 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
92 Data lze nalézt na adrese http://www.mpsv.cz/files/clanky/4322/TK_duchodova_reforma_ppt. 



 

 

 
 

Tabulka 2: Míra zaměstnanosti osob 15 – 64letých a 55 – 64letých v členských 
zemích EU (v %) 

       

1. čtvrtletí 2009 

15-64 let 55-64 let Země 

celkem muži ženy celkem muži ženy 

EU 27 64,6 70,8 58,4 45,6 54,3 37,3 

Rakousko 70,8 75,4 66,3 40,2 49,8 31,1 

Belgie 61,7 67,5 55,9 34,0 42,2 26,0 

Bulharsko 62,6 67,1 58,3 45,3 53,5 38,5 

Kypr 69,5 77,1 62,1 53,1 70,0 36,9 

Česká republika 65,6 74,2 56,8 47,8 61,1 35,5 

Německo 70,4 75,2 65,5 54,9 62,3 47,6 

Dánsko 76,2 78,9 73,5 54,6 60,9 48,4 

Estonsko 65,3 66,2 64,5 62,8 63,6 62,2 

Španělsko 60,4 67,7 52,9 44,6 58,3 31,7 

Finsko 68,5 69,2 67,8 55,6 54,8 56,4 

Francie 64,2 68,5 60,0 38,5 40,5 36,6 

Řecko 61,0 73,4 48,6 41,9 57,4 27,4 

Maďarsko 55,1 60,8 49,6 31,8 38,8 26,0 

Irsko 62,8 67,8 57,7 51,7 62,2 41,0 

Itálie 57,4 68,5 46,3 34,9 45,6 24,7 

Litva 61,0 61,0 60,9 52,9 59,3 48,0 

Lotyšsko 64,3 64,2 64,3 58,9 60,1 58,0 

Malta 54,9 72,0 37,0 30,6 48,2 13,5 

Nizozemsko 77,4 82,7 71,9 54,9 65,3 44,4 

Polsko 58,9 65,7 52,3 31,4 43,4 20,9 

Portugalsko 67,0 72,1 62,1 50,4 58,2 43,5 

Rumunsko 57,4 64,1 50,7 40,5 49,7 32,3 

Švédsko 72,0 73,8 70,0 69,7 72,4 66,9 

Slovinsko 66,7 69,6 63,6 32,7 43,3 21,9 

Slovensko 61,0 68,7 53,3 39,2 55,7 24,9 

Spojené království 70,4 75,7 65,2 57,9 66,9 49,2 

 

Zdroj: Eurostat93 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
93 Data lze nalézt na adrese http://ec.europa.eu/eurostat/Population_and_social_conditions/population_projections 



 

 

 

Příloha 3 

Graf 1: Populační projekce – strom života: 2010 – 2066 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zdroj: Český statistický úřad94 

 

 

 

Graf 2: Podíl osob ve vyšších věkových skupinách na celkové populaci 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 Data lze nalézt na adrese http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/stromy_zivota_do_roku_2066 
95 Data lze nalézt na adrese http://www.mpsv.cz/files/clanky/4322/TK_duchodova_reforma_ppt. 



 

 

 

 

Příloha 4 

 

Graf 1: Dopad stárnutí do salda důchodového systému 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Navrhované zvyšování důchodového věku 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96
 Data lze nalézt na adrese http://www.mpsv.cz/cs/4782 



 

 

 

 

Příloha 5 

 

Tabulka 1: Statutární věková hranice pro nárok na starobní důchod (nejen) ve státech 

Evropské unie 

 

věková hranice 
Stát 

muži ženy 
stručná vysvětlující poznámka 

Belgie 65 65 zvýšení u žen z 62 let probíhá od roku 1997 do roku 2009, v současnosti je důchodový věk žen cca 63/64 let 

Dánsko 67 (65) 67 (65) v roce 2004 byl věk snížen v rámci širších opatření pro zvýšení participace starších osob na trhu práce 

Estonsko 63 63 původní věkové hranice (60/55 let) z roku 1994 postupně upravovány do roku 2016, rok 2004 - ženy 59, muži 63 

Řecko 65 60 (65) nová věková hranice platí pro pojištěnce vstoupivší do systému od roku 1993, jinak platí pro ženy 60 let 

Itálie 57 - 65 (65) 57 - 65 (60) flexibilní věková hranice, pozdější odchod do důchodu znamená vyšší dávku, rozdíly mezi "old age" a "senior" 

Lotyšsko 62 62 od roku 1996 sjednocování (z 60/57 let) do roku 2008/9, v roce 2004 věk žen 60 let (zvyšování o 6 měsíců ročně) 

Litva 62,5 60 cílového stavu z původních 60/55 let dosaženo v roce 2006, pro rok 2004 platil pro ženy věk 59 let 

Maďarsko 62 62 od roku 1997 postupné sjednocování z původních 60/55 let do roku 2002 respektive 2009 

Rakousko 65 60 (65) k růstu věkové hranice 60 let u žen by mělo dojít mezi lety 2024 až 2033 na cílových 65 let 

Slovinsko 58, 63, 65 58, 61, 63 odvozeno od doby pojištění, delší doba účasti = nižší věk původní hranice u žen 53/58/60, zvyšování do 2009/23 

Slovensko 62 62 od roku 2004 do roku 2007/14 sjednocení a prodloužení z původních 60/53-57 let 

Británie 65 60 (65) růst věkové hranice u žen mezi lety 2010 a 2020 z 60 let na 65 let 

Německo 65 (67) 65 (67) diskuse o eventuelním prodloužení na 67 let v období 2012-2029 je údajně uzavřena - k prodloužení dojde 

Irsko 65 65 pro tzv. contributory pension platí 66 let 

Polsko 65 60 probíhá diskuse o zvýšení věkové hranice pro ženy na 65 let 

Francie 60 60 pro doplňková schémata 65 let, nutnost 40 let pojištění (povinná doba pojištění může zvyšovat věk "skrytě") 

Kypr 65 65 možnost čerpat dávku od 63 let za specifických podmínek 

Finsko 65 65 v souvislosti s růstem naděje dožití avizována debata o postupném růstu věku o dva až tři roky do roku 2050 

Španělsko 65 65  

Švédsko 61 - 67 61 - 67 pružný věk v důsledku NDC systému, garance minimálního důchodu od 65 let 

Nizozemí 65 65  

Portugalsko 65 65 vláda navrhuje růst důchodového věku u státních zaměstnanců z 60 na 65 let během cca 10 let 

Lucembursko 65 65  

Malta 61 60 navrženo sjednocení věkových hranic na 61 let v roce 2007 

Bulharsko 63 60 cílového stavu bude dosaženo v roce 2009 postupným zvyšováním o 6 měsíců ročně z původních 60/55 let 

Rumunsko 65 60 původní věkové hranice (62/57) zvyšovány od roku 2001 do roku 2014 

Island 67 67 nižší věk možný jako výjimka pro námořníky po 25 letech služby 

Norsko 67 67 značná část zaměstnanců může odejít dříve (62 let) s relativně malým snížením dávky 

Švýcarsko 65 64 zvýšení během let 2001 až 2005 pro tzv. basic schneme u žen z původních 62 let 

Lichtenštejn. 65 64 nové věkové hranice platí pro ročníky narození 1935 (muži) a 1946 (ženy) a mladší, původně 64/62 let 

USA 67 67 Postupné zvyšování důchodového věku do roku 2024 z 65 let (67 let pro narozené 1960 a mladší) 

Austrálie 65 65 sjednocení věku žen (60let) s věkem mužů do roku 2013 (zvyšování o 6 měsíců za dva roky) 

Chorvatsko 65 60 zvyšování z původních 60/55 od roku 1999 do roku 2008 

Arménie 65 63 zvyšování (62,5/57,5) do roku 2005 respektive 2011 a sjednocení tzv. employment a social pension 

 

Zdroj: Synthesis report on adequate and sustainable pensions 2006(Country summaries), MiSSOC 

2007, Comparative Tables (Council of Europe) 2006, MISSCEEC 2002, pro Bulharsko a Rumunsko 

Study on Social Protection Systems in 13 applicant countries, January 2003 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha 6 

 

Tabulka 1: Započítávání doby studia pro účely pojištění ve státech Evropské unie 

 

 
Započítávání doby studia pro účely důchodového 

pojištění 
Poznámka 

Belgie Ano jedná se o dobu tzv. "uznaného" studia (recoginised studies) 

Dánsko Ne  

Německo Ano studium a vyšší vzdělávání nad 16 (17) rokem věku 

Řecko Ano doba studijního volna "educational leave", možnost splatit příspěvky za dva roky studia 

Španělsko Ne  

Francie Ne  

Irsko Ne  

Island Ne  

Itálie Ne  

Lichtenštejn. Ne  

Lucembursko Ano vzdělávání v době od 18 do 27 let 

Nizozemí Ne  

Norsko Ne  

Rakousko Ne omezená možnost "zakoupení" doby 

Portugalsko Ne  

Švýcarsko Ne  

Finsko Ne  

Švédsko Ano existence definované platby za tuto dobu 

Británie Ne  

Albánie Ne 
rada ministrů může definovat doby zahrnuté do pojištění, i když za ně není odvedeno 
pojistné 

Arménie Ne  

Austrálie Ne  

Azerbájdžán Ano započítáváno jako doba zaměstnání 

Bulharsko Ne  

Kanada Ne  

Chorvatsko Ne  

Kypr Ano  

Estonsko Ano tzv. "full time study" denní studium 

Maďarsko Ne  

Lotyšsko Ano doba studia v instituci zabývající se vyšším vzděláváním 

Moldávie Ano  

Polsko Ano doba pokryta příspěvky ze státního rozpočtu 

Rumunsko Ne  

Rusko Ne pravděpodobně ano při jiném než "standardním" výpočtu dávky 

Slovensko Ne  

Slovinsko Ano před a post graduální studium a zaměstnavatel může "zakoupit" dobu studia 

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí97 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Data lze nalézt na adrese http://www.mpsv.cz/cs/4782 
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OECD       –  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OMC         –  otevřená metoda koordinace 

OSN         –  Organizace spojených národů 

PAYG       –  průběžně financovaný 

SES          –  Smlouva o založení Evropského společenství 

SEU          –  Smlouva o Evropské unii 

SPC          –  Komise pro sociální začleňování 

WB           –  Světová banka 

WHO        –  Světová zdravotnická organizace 
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Abstract: 
 

This thesis deals with the Open Method of Coordination, how it evolves and  how 

it works (Section 3). It also analyses impact of this method on main policy areas, in which 

has been used (Section 4, Section 5).  

After short summary of the EU history and EU’s role in the field of social policy 

in general (Section 2), the thesis provides a view on the OMC process itself: It can be 

defined as a  relatively new and intergovernmental mean of governance in the EU, based 

on voluntary cooperation between EU member states.  

The OMC is often called „a new mode of governance“ in the EU. It  takes place 

in areas which fall within the competence of member states, such as employment, social 

protection, education and training, pensions, health, etc. The method provides a new 

framework for cooperation between member states and their national policies can thus be 

directed towards certain common objectives. The process is generally based on: 

- jointly identifying and defining objectives to be achieved (adopted by the Council) 

- jointly established measuring instruments (statistics, indicators, guidelines) 

- benchmarking, exchange of best practices (monitored by the Commision)  

Generally, the OMC works in stages: First, the Council agrees policy goals. Member states 

transpose guidelines into national and regional policies afterwards, and specific benchmarks 

and indicators are agreed upon in purpose to measure best practice. Finally, results 

are monitored and evaluated. Generally, under this intergovernmental method, member 

states are being evaluated by each other (peer pressure), with Commision’s role being 

limited to surveillance. 

The method rests on soft law mechanism such as guidelines, indicators, 

benchmarking and sparing best practice, providing new instruments for achieving 

convergence of member states‘ legislation, without „violent“ harmonisation. This means there 

are no official sanction for laggards. Method’s effectiveness relies on a form of peer pressure 

and naming and shaming only, as no member state wants to be seen as the worst in given 

policy area. 

Historically, the OMC can be seen as reaction to the EU’s economic integration, 

which was first applied in EU employment policy (at the beginning: BEPG, EES), although 

it was not called by this term at the time. The method was officially named, defined 

and endorsed after Lisbon summit in 2000. Since then, it has been applied in areas 

such as employment, social protection and social inclusion, education, health, pensions, 

culture and environmental affairs. The influence of OMC process and its development 

in areas of employment, social inclusion, education, health a environment policy 

are described in Section 4. 



 

 

Generally Section 5 deals with pension systems in EU states, concentrating 

how reforms of this policy were influenced by the OMC process. At this time all European 

states have to solve a problem of ageing population, which is being projected to increase. 

The median age of total population is likely to increase in all countries without exception 

due to the combined effect of its existing structure, persistently low fertility and continuously 

increasing number of survivors of higher ages. 

Section 5 also analyses pension system in the Czech Republic, how it evolves 

and how was the Czech Republic influenced by the OMC. The main question is, how 

to reform pension system to be adequate, modern and financially sustainable.  

The OMC has a great potential for other development, but future depends only on EU 

states, on their „good will“ of cooperation.     
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